
                                                                           ОБЩЕСТВО                      21 - 27 юли 2022 г.         5
 ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР.3 НА ТЕМАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ТАРАКЛИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Иван Грег- доктор на историческите науки, депутат в Молдовския парламент

На неотдавнашно засе-
дание на правителството 
на Република Молдова 
Тараклийският държа-
вен университет „Г. Цам-
блак“ (по-нататък ТДУ) 
бе изключен от списъка 
на университетите, кои-
то ще бъдат обединени с 
Държавния университет 
„Ион Крянга“. Това стана 
възможно благодарение на 
решителните протести на 
българските национално-
културни организации в 
Молдова, ръководството 
на Тараклийски район, 
активно подкрепени от 
Президента на България 
Румен Радев, и.з Минис-
тър-председателя на Бъл-
гария Кирил Петков, МОН 
на България, български 
депутати в Европейския 
парламент, дружество за 
връзки с бесарабските и 
таврийски българи „Родо-
любец“.
Изключването на ТДУ от 
списъка на университе-
тите, подлежащи на обе-
динение, не означава, че 
той ще остане във вида, в 
който съществува от 2004 
г. Има решение на Коми-
сията на двете министер-
ства на образованието, на 
Молдова и България, за 
трансформация на ТДУ, 
в която университетът 
да запази своята между-
държавна същност като 
част от два университета: 
Държавния педагогически 
университет „Ион Крян-
га“ (Молдова) и Русен-
ския политехнически уни-
верситет „Ангел Кънчев“ 
(България). С временното 
решение на посочената 
двустранна Комисия не е 
определен неговият статут 
на филиал. Затова не се из-
ключва варианта ТДУ да 
бъде включен в състава на 
Държавния педагогически 
университет „Ион Крян-
га“, което означава него-
вата ликвидация, а на Ру-
сенския политехнически 
университет „Ангел Кън-
чев“ да бъде предложено 
нещо подобно като на 
участието на румънския 
университет във функцио-
нирането на университета 
в Кагул.
Окончателното решение 
по този въпрос ще бъде 
взето на ниво президенти 

Филиалният модел на реформирането на 
университета в Тараклия

и правителства на Молдо-
ва и България, като всичко 
ще зависи от политиче-
ската воля на България 
да защити активното си 
участие в решаването на 
националните и културни 
проблеми на българското 
малцинство в Молдова. 
Борбата за запазване на 
висшето учебно заведение 
в Тараклия не е приключи-
ла. Тя трябва да бъде про-
дължена от българската 
общественост в Молдова 
и България, с други сред-
ства от досегашните, към 
които призовавам.
Виждам бъдещето на ТДУ 
като филиал на двата уни-
верситета - Държавния пе-
дагогически университет 
„Ион Крянга“ и Русенския 
политехнически универ-
ситет „Ангел Кънчев“, из-
ползвам думата – филиал, 
като работен инструмент. 
Изразявайки мнението 
си, изхождам от факта, че 
част от това, което предла-
гам, може да представлява 
интерес за по-нататъшна-
та работа на Комисията 
на двете министерства на 
Молдова и България.
Историята на създаването 
на ТДУ е разгледана в мо-
ята статия, публикувана в 
първия том на трудовете 
на ТДУ „Дунав – Днестър: 
човекът и обществото“, 
Кишинев, 2007 г., стр. 79 
- 94. В нея излагам всич-
ки възходи и падения, 
свързани с възникването 
на идеята за откриване на 
университет в Тараклия 
и нейното осъществяване 
през 2004 г. В статията е 
посочено на кого е идеята 
за разкриване на пълноце-
нен университет (Г. Атана-
сов и М. Ткачук), която аз 
подкрепих; кой е подгот-
вил Обосновката, проекта 
на Концепцията (И. Грек, 
Н. Русев, Н. Червенков) 
и двата проекта на прези-
дентски Укази (М. Ткачук, 
И. Грек), разгледани и 
приети на заседанията на 
правителството на Мол-
дова (В. Тарлев). Всички 
документи са публикува-
ни в Приложение към ста-
тията. Тя съдържа цитат, 
който посочва моята лич-
на позиция относно от-
криването на университет 
в Тараклия, след като ста-

на ясно, че в настоящите 
политически реалности, 
свързани със закриването 
на филиалите на румън-
ските университети в Ка-
гул и Белци от президента 
В. Воронин, откриването 
в Тараклия на филиал на 
Великотърновски универ-
ситет “Св.св. Кирил и Ме-
тодий“ беше невъзможно. 
„Лично аз все повече се 
насочвах към идеята за 
откриване на съвместен 
филиал на два универси-
тета в Тараклия – молдо-
вски и български. Идеята 
за пълномащабен универ-
ситет в Тараклия също 
ми хрумна, но не я приех 
на сериозно, защото по-
знавах добре вътрешната 
политическа кухня и въз-
гледите на тези, които от-
говаряха за образованието 
и идеологията в Молдова” 
(стр. 82). Но дори създава-
нето на съвместен филиал 
на два университета на 
двете държави не бе въз-
можно след закриването 
на румънските филиали. 
Говоря за това, за да стане 
ясно какви политически 
трудности и сложности 
имаше, които трябваше да 
бъдат взети внимание и да 
бъдат преодолени, преди 
да се вземе решение за от-
криване на Тараклийския 
държавен университет „Г. 
Цамблак“.
След 22 години възник-
наха условия за префор-
матирането на ТДУ във 
филиал на двата горе по-
сочени университета. И 
сега, отчитайки 18-годиш-
ния неуспешен опит от 
функционирането на ТДУ 
(причините са различни, 
обективни и субектив-
ни), би било редно тези, 
които се бориха за запаз-
ването на университета в 
Тараклия, да коментират 
как виждат вътрешното 
съдържание на такъв съв-
местен филиал на двата 
университета. Ще изразя 
мнението си на правата 
на човек, който активно 
е допринесъл за възник-
ването на Тараклийския 
държавен университет „Г. 
Цамблак“.
Задача: Съвместният мол-
довско-български филиал 
подготвя специалисти с 
висше образование за Ре-

публика Молдова.
Административното под-
чинение на Тараклийския 
филиал като цяло е преро-
гатив на Министерството 
на образованието на Мол-
дова, поради местополо-
жението му в Република 
Молдова. Педагогическо-
то направление на Тара-
клийския филиал е под ад-
министративния контрол 
на Държавния педагоги-
чески университет “Ион 
Крянга”.
Ръководителят на филиала 
(директор?): е задължен 
да говори, чете, пише на 
държавен молдовски и 
български книжовен език. 
За тази роля са подходящи 
докторите хабилитат на 
историческите науки Н. Д. 
Русев и И. И. Думиника. 
Ръководителят/директо-
рът отговаря за цялостно-
то управление на филиала.
Неговите двама замест-
ници: всеки отговаря 
за функционирането на 
своето направление в Та-
раклийския филиал, педа-
гогическото и политехни-
ческото. Заместникът от 
молдовската страна на фи-
лиала е задължен да вла-
дее държавния молдовски 
език, както и разговорния 
български език, което се 
дължи на етническата спе-
цифика на университета, 
неговия студентски със-
тав и състава на препода-
вателите в Тараклийския 
филиал от страна на Ру-
сенския политехнически 
университет „Ангел Кън-
чев“. 
Заместникът от българ-
ската страна на филиала, 
ако не владее молдовски/
румънски език, може да 
използва чужд език, кой-
то говори събеседникът, 
с когото общува. Все пак 
би било желателно той да 
говори държавния език на 
Молдова на ниво комуни-
кация.
Подборът на ръководния 
персонал на филиала, 
преподавателския състав 
се извършва въз основа на 
конкурс.
Финансирането на фи-
лиала в Тараклия се осъ-
ществява от Министер-
ствата на образованието 
на Молдова и България, 
като бюджетът му се оп-
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ределя чрез целеви транс-
фери към бюджетите на 
Държавния педагогиче-
ски университет „Ион 
Крянга“ и Русенския по-
литехнически универси-
тет „Ангел Кънчев“.
Езиците на делопроиз-
водството са държавните 
езици на Молдова и Бъл-
гария, което се дължи на 
междудържавния статут 
на филиала и необходи-
мостта от делова корес-
понденция с висшите ор-
гани на двете страни.
Езикът на общуване във 
филиала може да бъде 
един от двата държавни 
езика (по избор между 
комуникиращите препо-
даватели от двете направ-
ления на филиала) или 
всеки чужд език, който 
владеят.
Езиците на обучение са 
държавните езици на 
Молдова и България. 
Като език на обучение 
във филиала се използ-
ва и руският език, тъй 
като съгласно Закона за 
образованието на Репу-
блика Молдова от 2014 г. 
училищата в българската 
диаспора функционират 
с руски език на обуче-
ние. Езикът на обучение 
в училищата с български 
състав ученици трябва да 
се промени така, че дър-
жавният да стане език на 
обучение в паралелките 
в лицеите. Руският език 
остава в училищата с бъл-
гарски състав ученици 
като учебна дисциплина. 
Задачата е в тези училища 
и в Тараклийския филиал 
на двата университета да 
се постигне владеенето 
на държавните езици на 
Молдова и България на 
нивото на владеене на 
руски език. Този проблем 
беше открито поставен 
от българската научна и 
гражданска общност пред 
Министерството на обра-
зованието на Република 
Молдова още през 2009 
г., но не беше подкрепен. 
Проблемът с езика на 
обучение в училищата с 
български състав ученици 
трябва да бъде решен въз-
можно най-скоро.
Концепцията на молдов-
ско-българския филиал на 
университета в Тараклия. 
Отделни разпоредби и 
фрагменти могат да бъ-
дат взети от предишната 
Концепция, но за функ-
ционирането на филиала 
е необходимо да се разра-
боти нова Концепция и да 
се одобри с Указ на прези-
дента на Република Мол-
дова за създаване на мол-
довско-български филиал 
на ВУЗ в Тараклия; или от 
името на Правителствата 
на Молдова и България да 
бъде одобрена от Минис-
терствата на образование-
то на двете страни.
Молдовското направление 
на молдовско-българския 
филиал на Държавния 
педагогически универси-
тет “Ион Крянга“. По мое 
предположение Държав-
ният педагогически уни-
верситет „Ион Крянга“ ще 
поеме педагогическото 
ръководство в Тараклий-
ския молдовско-българ-

ски филиал. В Концепци-
ята му е необходимо да се 
отразят: 
а) неговият национален и 
културен характер; 
б) включването му в ка-
тегорията на молдовски-
те университети с акцент 
върху подготовката на 
национални кадри за бъл-
гарската общност в Мол-
дова; 
в) завършилите и двете 
направления на Тараклий-
ския филиал имат право 
на работа не само в реги-
она на компактно живеене 
на българската диаспора 
на Молдова, но и в цялата 
страна, което се гарантира 
от владеенето на държав-
ния език на Молдова; 
г) студенти във филиала в 
Тараклия могат да бъдат 
не само етнически бъл-
гари от диаспората, но и 
абитуриенти от други на-
ционалности и етнически 
групи от населението на 
Молдова (молдовци, ру-
мънци, гагаузи, руснаци, 
украинци и др.), издържа-
ли конкурс;
д) да се определи струк-
турата на факултетите на 
педагогическото направ-
ление на клона, да се под-
бират преподавателите 
на конкурсен принцип, 
включително тези с науч-
ни степени, да се извърш-
ва работа за привличане 
на кандидат-студенти, 
да се осигурява учебна и 
учебно-методическа лите-
ратура и др.
Българското направление 
на молдовско-българския 
филиал на Русенския по-
литехнически универси-
тет „Ангел Кънчев“. „Кон-
цепцията” на съвместния 
Тараклийски филиал на 
двата университета тряб-
ва да се състои от обща и 
специфична част, поради 
двете посоки на учебния 
процес в него.
Тъй като не съм специа-
лист в областта на поли-
техническата сфера на 
учебно-педагогическата 
дейност на Русенския по-
литехнически универси-
тет „Ангел Кънчев“, ще се 
огранича с пожелания от 
общ характер. 
1. Би било желателно да 
се разшири кандидат-
студентската база на по-
литехническото направ-
ление на Тараклийския 
филиал чрез привличане 
на завършилите учили-
щата с български състав 
ученици и от украинската 
част на Буджака (българ-
ските села в югозападната 
част на Одеска област), 
както и абитуриенти с 
гагаузки корени от двете 
части на Буджака, като 
същевременно се вземат 
предвид интересите на 
Комратския университет.
2. Езикът на обучение 
е естествено български 
език.
3. При вземане на реше-
ние Русенският поли-
технически университет 
„Ангел Кънчев“ да раз-
крива факултети или ка-
тедри към Тараклийския 
филиал е желателно да се 
отчете необходимостта от 
такива „политехнически“ 
професии, които са необ-

ходими за спецификата на 
икономическите отрасли 
на стопанството в Буджа-
ка. Може би не изразявам 
идеята си съвсем профе-
сионално, но смисълът й е 
да се подготвят „политех-
нически“ кадри в бранша 
не като цяло, а за нуждите 
на Буджака.
4. От само себе си се раз-
бира, че след завършване 
на обучението си завър-
шилите филиала получа-
ват дипломи на Русенския 
политехнически универ-
ситет „Ангел Кънчев“.
5. Русенският политехни-
чески университет „Ан-
гел Кънчев“ поставя пред 
българското МОН въпро-
са за спиране приема на 
студенти в български уни-
верситети от българската 
диаспора на Молдова и 
Украйна по специално-
стите, за които универси-
тетът набира студенти.
6. Въпреки политехни-
ческия характер на Ру-
сенския университет, за 
своята част от студентите 
от Тараклийския филиал 
е препоръчително да има 
учебни дисциплини „Бъл-
гарски език“, „Българска 
литература“, „История и 
култура на българския на-
род“. 
Предлагайки и настоявай-
ки за създаване на базата 
на Тараклийския държа-
вен университет „Григо-
рий Цамблак“ съвместен 
молдовско-български фи-
лиал, българската общест-
веност на Молдова трябва 
да го разглежда изключи-
телно от гледната точка 
на национално-културни-
те и икономическите по-
требности на българската 
диаспора на Молдова и 
нейната интеграция в ези-
ковото, културното, поли-
тическото и икономическо 
пространство на държаво-
образуващия молдовски 
етнос.
Кишинев не иска да тран-
сформира ТДУ в съвмес-
тен филиал на универси-
тети на двете държави по 
пресилени политически 
причини. В този случай 
е възможно да се следва 
моделът на функциони-
ране на Кагулския уни-
верситет: ТДУ се запазва 
и двете министерства на 
образованието на Молдо-
ва и България решават да 
открият филиал на Русен-
ския политехнически уни-
верситет “Ангел Кънчев“ 
към него. Но дори и при 
този вариант е необходи-
мо радикално подобрява-
не както на структурата, 
така и на управлението 
на персонала и препода-
вателския състав, а също 
и на броя на студентите 
в ТДУ. Защото само той 
отговаря за подготовка-
та на кадри за национал-
но-културното развитие 
на българската диаспора 
в Молдова. НО ТОВА Е 
СЪВСЕМ РАЗЛИЧНО РЕ-
ШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА 
НА ТАРАКРИЙСКИЯ 
ДЪРЖАВЕН УНИВЕР-
СИТЕТ ОТ РЕШЕНИЕ-
ТО, КОЕТО АЗ ВИЖДАМ 
И ПРЕДЛАГАМ.

превод: Светлана 
Драгнева


