АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
“ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ” - ПЛОВДИВ

До Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев - Ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“
До академичното ръководство, преподавателите, служителите и студентите на
Русенски университет „Ангел Кънчев“

Уважаеми проф. Белоев,
Уважаеми колеги,
Скъпи студенти,
За мен е удоволствие и чест от името на Академичното ръководство на „Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив /АМТИИ/ и от свое име да
Ви поздравя със 75-годишния юбилей на Русенски университет „Ангел Кънчев“. 75 години – храм на
знанието и науката, на младостта и бъдещето! Една дълголетна традиция с трайна следа в качеството на образованието, научните изследвания и обществения живот на Република България.
През тези 75 години Русенски университет „Ангел Кънчев“ с неговата многопрофилност, разнообразната палитра от професионални направления и специалности се превърна в един от най-големите и престижни университети в страната, в значим център за подготовка на кадри за местната и
националната икономика.
Уважаеми проф. Белоев! За годините на Вашето ръководство русенската Алма Матер се утвърди
като средище на идеи и иновации, претворени в реалност, на визионерство, на духовност и естетически ценности. Модернизирахте висшето училище и изградихте много партньорства с университети
в целия свят. На 16 септември 2020 г. подписахме с Вас договор за сътрудничество между двете висши
училища. Това бе естествено продължение на дългогодишните ни партньорски отношения. Надявам
се съвместната ни работа още повече да утвърди авторитета и престижа на двете институции на
национално и международно ниво.
Искам да изразя и големия си респект към академичния състав и служителите на Русенския университет „Ангел Кънчев" за високия професионализъм при подготовката на бъдещите специалисти.
Пожелавам на всички вас - преподаватели, служители и студенти, крепко здраве, бодър дух, благополучие, лично и семейно щастие, много академични и професионални успехи. Нека заедно да вървим
„Напред и нагоре”, заедно да творим една по-добра България!

ЗА МНОГО ГОДИНИ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

11.11.2020 г.
Пловдив

Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
Ректор на АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев”- Пловдив

