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12 НОЕМВРИ – ДЕН НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Уважаеми колеги, ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
За изтеклите 67 години нашата академична
институция израсна забележително, постигна
ниво на зрялост, което я нарежда сред най-уважаваните и солидни университети в страната
ни.
Широката ни
и извънредно активна международна дейност ни
позволява да сътрудничим и да
се съизмерваме с
десетки европейски партньори и
партньори от други континенти. А
това е изключително важно, защото ни стимулира да постигаме
такива образователни и научни
стандарти, които да ни интегрират успешно в глобалния университетски обмен. Нашата цялостна стратегическа визия за растеж се гради върху пулса
на обществената динамика и на потребностите на икономическата среда. Затова университетът ни е адаптивен, креативен и иновативен - както в мисленето, така и в действията

си. Това е уникалната корпоративна философия, която предаваме и на нашите студенти. И
ние, и те, ясно съзнаваме, че моторът на успеха
е в самите нас и в нашите последователни усилия да се усъвършенстваме и вървим напред.
Днес Русенският университет е неотменна част от лицето
и духа на нашия
град и регион,
както и на висшето образование
в България. Отворен към обществото и бизнеса
- непрекъснат диалог и съвместна
работа. Това е посоката, която сме
избрали. Тя е вярната посока, затова ние ще я следваме и в идните
години!
Да ни е честит 67–ият рожден ден!
Да го отпразнуваме с радост, но и с отговорност за бъдещето!
Проф. дтн Христо Белоев, DHC
Ректор на Русенския университет
продължава на стр. 3

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ‘12
На 26 и 27 октомври Русенският университет проведе традиционната Научна конференция’12
в партньорство със Съюза на учените – Русе. На форума участваха над 450 доклада, една трета от
които бяха на чуждестранни учени.
продължава на стр. 6

ИЗОБРЕТАТЕЛ
НА ГОДИНАТА 2012
Министрите Делян Добрев и Сергей Игнатов връчиха наградите за
“Изобретател на годината” за 2012 г. В
категория “Машиностроене и строителство” са наградени проф. д-р Огнян Алипиев, гл. ас. Ивайло Николаев, доц. д-р Генчо Попов и доц. д-р
Димитър Зафиров - изобретатели на
хидромашина с вътрешно зацепване.
ЧЕСТИТО!

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.

Скъпи читатели,
Празникът на университета винаги е
повод за гордост от това, че работим съвместно за една достойна кауза - каузата
„Русенски университет”. Повод за равносметка от изминалия път, от извършените
дела. Повод за преклонение пред всички,
които са направили възможно съществуването на този университет в сегашния му
облик. Повод за гордост от постигнатото
и размисъл за предстоящото.
Екипът на в. „Студентска искра” Ви
поздравява с Празника на Русенския университет и Ви пожелава творчески успехи!
Празничен подарък за читателите на
„Студентска искра“ е разширеният брой
на вестника.
Очакваме Вашите материали и реклами
на електронен адрес:
vestiskra@uni-ruse.bg
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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Почетни професори на Волжкия
държавен университет по услуги,
Толиати, Русия
Ректорът на Русенския университет, проф. Христо Белоев, и ръководител–катедра „Информатика и информационни технологии“ доц.
д-р Каталина Григорова станаха почетни професори на Волжския държавен университет по услуги в Толиати, Русия. Дипломите бяха връчени на 25 октомври 2012 г. на тържествено заседание на Академичния съвет на Русенския университет от проф. д.ик.н Олга Михайловна
Горелик, ръководител-катедра „Приложна информатика в икономиката“ на Волжкия университет, по поръка на ректора проф. д.ик.н
проф. Л. И. Ерохина.
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1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
В Дома на учените в град Русе при огромен интерес от страна на научната общност на града тържествено се отбеляза Празникът на народните
будители – 1 ноември.
Голямата зала на Дома на учените се оказа тясна да събере желаещите да вземат участие в станалото традиционно събитие за отбелязване на
празника на будителите. Във встъпителното си слово председателят на Съ-

юза на учените в град Русе проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенския
университет поздрави всички учени и будители от Русе и изказа почитта
си към народните будители-духовници, неуморими книжовници, общественици и борци за свобода, отдали делото и живота си в името на духовността на нашата родина.

Литературният щрих от оригинални творения на изтъкнати във времето български народни будители, представен от част от членовете на секция
„Филология“ към Съюза на учените – Русе, освети празника със светлината
на словото, докосна се до душите на съвременниците чрез размислите на
нашите предшественици. Думите на българските творци през годините и
днес звучат силно и актуално. Думи, които карат слушателя да се замисли
над смисъла на творческите и житейските си дела. Думи, които събуждат
умиление, любов и свян.
Д-р Велислава Донева запозна аудиторията с писмо на Марин Дринов,
писано през ноември 1868 г., което със своята актуалност и непреходност
отразява и най-горещите проблеми на нашето съвремие, доказателство за
прозорливостта и дълбочината на мисълта на автора – „Аз разумявам всеоб-

щите национални нравствени интереси, от които по-главните са: езикът,
вярата, народното образование, литературата и общественото мнение“.
Последва изказване на гл.ас. Даниела Караминчева, в което бе разкрита частица от огромния и разноцветен свят на Йордан Радичков и неговите
инакомислещи хора и усещанията му за плътната, ароматна и гъвкава българска литература – „Като разказват или записват истории, хората по
този начин им дават втори живот, стараят се да
ги бележат със знака на безсмъртие. В детството
и през младостта си живях на село, на двадесет
и две годишна възраст напуснах селото. Чак сега
осъзнавам, че през тези двадесет и две години аз
съм се движил в една цяла Вселена, зареждал съм
се в нея, а подир това по невнимание излязох оттам, за да дойда в града, където се чувствах като
муха, попаднала в паяжина. И уж всичко си е на
мястото, тоест – нищо от корубата на мухата
не липсва, само че в мухата няма никакви сокове,
те отдавна са пресъхнали, макар тя и до днес да
си виси посред паяжината на стената“.
Венецът от празнични изказвания бе поднесен
от доц. д-р Руси Русев, представяйки някои непознати размишления върху

живота на големия наш драматург Станислав Стратиев, звучащи актуално и днес – „Намерим ли пътя към себе си – ще намерим и всички останали пътища: и към Запада, и към Изтока. Защото те минават от тук.“ и
„Някой може да възкръсне тук-там, но не и цялата държава. Няма начин.
Не и държава, в която кучетата се правят на сакати, за да получат залък. ... Нещо, което винаги сме знаели – лозето не ще молитва, а мотика.
Чудесата – сами.“
Бурните аплодисменти възнаградиха труда на учените от секция „Философия“ и на изразиха преклонение пред делото на великите български
творци. Председателят на Съюза на учените и ректор на Русенския университет – проф. Белоев връчи удостоверения и членски книжки на нови
12 членове на Съюза на учените – млади учени в различни области на науката. Бе отбелязано със задоволство, че за пръв път от години насам е регистриран огромен интерес от страна на младите хора в научната сфера.
Всички присъстващи се включиха в организирания празничен коктейл,
на който бяха вдигнати наздравици за празника и изказаха пожелания за
все повече светлина и духовност на нашето знание.

НОВ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ректорът на Военноморската академия
Mircea cel Batran в Констанца, Румъния – капитан I ранг проф. д-р Вергил Читак, гостува в
Русенския университет по случай празника му
и за подписването на рамков договор за съвместно сътрудничество. Военноморската академия е партньор на Русенския университет
по проект RES-OP-DEV “Румънскo–българско съвместно сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки
ресурси в областта на технологии за възобновяема енергия, с цел преодоляване на социално-културната бариера и откриване на общи

възможности за намирането на работа в трансграничната зона”.
„Възобновяемите енергийни източници
са не просто модерен икономически сегмент, а
изключително важен сектор за развитието на
икономиката“, сподели капитан I ранг проф.
д-р Вергил Читак.
„Разчитаме на партньорството си с Военноморската академия „Mircea cel Batran“ в
Констанца, защото те имат изключителен опит по морско дело и воден транспорт – посока,
в която Русенският университет има невероятен потенциал“, заяви проф. Христо Белоев“.
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12 НОЕМВРИ – ДЕН НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Русенският университет отпразнува своя 67-ми рожден ден и 162 години от рождението на патрона си, Ангел Кънчев. Този тържествен ден университетът отбелязва с изложба на печатните и електронните издания на
преподавателите си през изтеклата година и с тържествено събрание. Кулминацията на празника бе специалната церемония по връчване на дипломите на новоизбраните доктори, доктори
на науките, доценти и професори.
Празничният ден започна с поднасяне на венец
пред паметника на Ангел
Кънчев, след
което
ректорът проф.
Христо Белоев откри в централното фоайе на университета традиционната изложба на печатни и електронни издания на преподавателите. Тази година на вниманието на академичната общност и
гостите на университета са представени 242 издания.
Официални гости на Деня на университета бяха областният управител Стефко Бурджиев, неговият заместник Веско Маринов, председателят на Общинския съвет - Русе засл.
проф. Васил Пенчев,
зам.-кметовете Иван
Григоров и Страхил
Карапчански и ректорът на Военноморската академия - Констанца капитан I ранг
проф. д-р Вергил Читак. Сред присъстващите гости бяха и бивши ректори и преподаватели от университета, както и носители на почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на Русенския
университет. Тържеството започна с приветствие на ректора
проф. Христо Белоев.
Традиционното за празника академично слово тази година
изнесе д-р Велислава Донева. Нейните думи и размисли предизвикаха бурни аплодисменти в залата.
След академичното слово Стефко Бурджиев отправи приветствие към присъстващите и подчерта, че студентите на Русенския университет имат високата чест и предимство да получават модерно образование от квалифицирани преподаватели,
да използват развитата материално-техническа база, да се обучават в съответствие с европейските стандарти. Той изрази своето убеждение, че и за в бъдеще Областна администрация ще може да разчита на
съдействието на Русенския университет в разработването и реализирането на европейски проекти. Областният управител пожела на преподавателите да продължават да поддържат
все така високо академичното ниво в
университета и неуморно да подготвят бъдещи кадри, на които област Русе да разчита. Стефко Бурджиев поздрави и всички преподаватели, които
в този празничен ден получават научни степени и академични длъжности,
и които „са поредното доказателство, че трябва да вярваме в българската образователна система, българската наука и в частност в Русенския уни-

верситет.”
В приветствието си кметът Пламен Стоилов подчерта, че авторитетът
и постиженията на Русенския университет са резултат от последователната упорита работа на ректора проф. Христо Белоев и на неговия екип в лицето на Академичното ръководство. Пламен Стоилов допълни, че университетът заема важно място в реализирането на управленската програма на
кметския екип, и че в това начинание се залага изключително много на академичния потенциал на университета. Той припомни, че мотото на кампанията във връзка с кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2019 г. е „Русе – град на свободния дух“. Кметът заяви, че в този смисъл бъдещето на града се обуславя именно от духа на младите хора и техните амбиции.
Приветствие към участниците в тържественото събрание поднесе и председателят на Общинския съвет - Русе засл.проф. Васил Пенчев.
Той подчерта, че успехите на университета са доказателство за правилно
поетия път на развитие на Русенската Алма Матер, че този път ще отведе преподавателите и студентите към покоряването на високи върхове в
Европейското образователно
пространство. Наложените от
Русенския университет стандарти го утвърждават сред
най-елитните университети в
страната.
На тържественото събрание бяха обявени носителите
на Кристалния приз „The Best
Paper‘2012“ от Научната конференция на университета, на
победителите в „Конкурса за
иновативни предложения“ на
Центъра за трансфер на технологии и Студентския съвет, и на призьорите в конкурса за печатни
и електронни издания на преподавателите на Русенския университет
за периода ноември’11 – ноември’12 г.
Празникът на университета завърши със специална церемония за връчване на дипломите за научните степени и академичните длъжности на нашите колеги. Ректорът на Русенския университет
проф. дтн Христо Белоев връчи 39 дипломи на новоизбрани доктори,
доктори на науките, доценти и професори на специална церемония. С много трепет, гордост и усмивки колегите поемаха дипломите си
от ректора на университета, а изказаните тихо слова
на благодарност и пожелания за следващи научни успехи се носеха с празничната музика през залата.
Концертна
програма,
която умело се вплиташе
между тържествените слова
и награди, беше изцяло подготвена от талантливите студенти от студентските клубове при университета – спортни танци, театър “Пирон”, танцов
състав “Хармония”, клуб „Зелени човечета“, танцова формация „Фатал 13“ и
брейк клуба към Русенския университет.
Най-сладката изненада за празника беше поднесена от студентския кулинарен клуб при филиал Разград. Подаръкът от превъзходни кулинарни
произведения, сътворени от студентите и техните ръководители, бе приет и
оценен по достойнство от участниците в празника на университета.
Страници 2 и 3 подготви доц. Анелия Манукова
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12 НОЕМВРИ – ДЕН НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАЗНИКЪТ И БАРАБАНЧИКЪТ НА ОБЩНОСТТА
Празнично академично слово

Гл. ас. д-р Велислава Донева
Уважаеми господин Ректор, уважаеми колеги, уважаеми гости,
За мен е чест да се изправя в този ден от тази катедра пред вас, за да
изговоря на глас празничните си мисли с надеждата, че моите празнични
вълнения ще се срещнат с вашите!
Днес нашата Алма Матер празнува своя празник. Университетът ни
прибавя още една година към своя живот – 67 години от летоброенето му.
Те ни връщат във времето, когато е поставено Началото. Преди 10 години, през 2002 година, комисия, излъчена от Академическия съвет на университета, обсъжда постъпилото предложение от инициативен комитет
за по-тясно обвързване на историята на Русенския университет с Държавното висше техническо училище (от периода 1945-1949 година). Достига
се до решение, взето от Общото събрание за Ден на Русенския университет да бъде обявена датата 12 ноември, когато през 1945 година регентите на Царство България – русенецът Венелин Ганев, Цвятко Бобошевски,
Тодор Павлов – с подписа на министър-председателя Кимон Георгиев издават Указ № 266, с който се узаконява Наредбата-закон за създаването на
Държавното висше техническо училище – Русе. Идеята за висш технически курс се издига от Търговската камара, а зад реализацията ù стои с поети задължения русенската градска община и русенската общественост.
Оттогава, с прекъсване от няколко години, университетът заживява своето битие, започва градежът със здрави темели, с вградени устрем, силна
воля и съзнание на първопроходници.
Тази година университетът ни избра за свой извор на духовна енергия
праведника Св. Паисий. Неговата историйца, появила се като взрив, като жива вода, хвърлена върху намъчената, мъртва българска земя, от която се ражда ново възкресение, запазва през вековете своя адресат – всички българи, които обичат своя род и език. Книга, която ще се чете, докато
съществува България. Името на този блажен Божи човек ще трепти в националната ни памет със собствената светлина на неповторима българска
черквица за нас истински храм. Днешният празник е свързан и с името на
Ангел Кънчев – просветения млад красив мъж, чиято бронзова статуя ни
пази и ни напомня, че университетът винаги е принадлежал на младостта.
А Празникът е нещо извънредно, специално. Трудно е да се говори
за него – той просто трябва да се преживее. Неизбежен е, не само поради
своята цикличност, но и заради това, че ни обвързва като общност. Изпълнен с емоционален заряд, събира в една гама духовната енергия на човешкото ни светоусещане. Празникът е време, в което се утаява животът ни,
а големите, важните неща ги повтаря биенето на сърцето. Тогава и разбираме, че ние всички се отъждествяваме с едни и същи ценности. За тях ни
е разказал библейският Матей в онази притча за сеяча, която все препрочитаме, премисляме, преживяваме. Позволете ми да ви я припомня: „Ето,
излезе сеяч да сее; и докато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше
много пръст, и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока. И когато изгря слънце, бидоха попарени и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на
добра земя и почнаха да дават плод.” На нея, на добрата земя, разчитаме
ние и знаем, че словото и духът нямат ни кости, ни кръв и никой и нищо
не ще ги надвие. Защото и преди нас, онези, които ги няма не посяха ли в
душите ни, в паметта ни, в задъханите ни делници, в мечтите ни, в мига на
мълчание и в мига на любов семената на своето вчера и своето утре. Каузата на първите основатели е да създадат истинска академична атмосфера – в
отношенията студент-преподавател, с научни сесии, встъпителни лекции,
издаване на годишници. Да поменем имената им: проф. Карл Славомиров
(първият ректор на ВТУ), проф. Георги Ангелиев, доц. Разум Андрейчин,
проф. Никола Минков, Кръстю Кулилиев, проф. Коцо Христов.
Още през ХV век Тома Аквински съветва: „Добрата съвест и добродетелният живот трябва да бъдат поставени винаги пред знанията.” Университетски преподавател означава преди всичко човек със съвест, човек
на дълга. Изправени пред себе си, вслушани в себе си, доколко чуваме барабанчика на нашата съвест – понякога параден, призивен, понякога тревожен? Науката е занимание самотно, придвижване индивидуално или,
ако повярваме на Мигел де Унамуно - „да ходиш самичък, пеша, бос и там,
където няма пътища”. Освен чисто практическия характер – да подпома-

га развитието на обществото, да възпитава за света, за времето, науката
трябва да издига човека. Духовно! Та нали чрез научните си дирения си
поставяме за цел да търсим истината в природата. Честно! Но човекът,
който търси истината в природата, трябва да я търси и в личния си живот. Освен това преданата научна работа често е бариера за човешкия егоизъм – търси се истина, но в полза на другите, полезна за хората. В този
смисъл науката сплотява и облагородява. Но наука, в която няма вложено
сърце – няма живот, защото няма прилив на енергия. Ако в научните текстове, спорове, догадки не внесем от поезията на собствения си живот, ако
не бъдем поети в мисълта си, то бързо ще изсъхнат кълновете. „Поезията
идва да плати „лихвите” на научното познание и да възстанови доверието
между човека и света – пише нашият колега, философът Петър Петров –
тя (поезията) отваря с цената на собствената си слепота зазиданите прозорци в сумрачните зандани на интелекта”.
Колкото и да е събитие извънредно, празникът е продължение на нашето академично всекидневие, само че измерено в сгъстено време. За мнозина тук в залата университетът е техният живот – докато са влизали час
след час в аудиториите, докато са изпращали и посрещали по стъпалата
на университета випуски, докато са се качвали по стълбицата на науката и написали книгите си – ето, че собствените им деца пораснали и даже
ги дарили с внуци. За други тук в залата, университетът е все още онова
предизвикателство, оня нов, дългоочакван, любопитен, непознат и примамлив етап от живота, който може да бъде разпознат само през очите на
младостта. Тъкмо затова днешният празник, събрал ни заедно, е изражение на приемствеността и традицията. Университетът ни помага да се съсредоточим върху мисията си и радостта да живеем чрез нея, както и да
знаем, че любовта, която изпитваме към работата си, ни въвлича във Времето. Времето, което тече през пръстите ни и ги оставя опарени, Времето,
което охлажда раните ни и ги кара да зараснат, Времето което побеждава победите ни, извоювани в малките незначителни борби и ни кара да се
срамуваме от тях, Времето, в края на краищата, което ни гради търпеливо
и неспирно ни разрушава.
Като академична общност, ние знаем, че академическото призвание
може да бъде претворено във високоотговорна кауза. И се стремим към
това – да бъдеш изявен преподавател и учен (и поради това, че преди теб
на катедрата са заставали истински личности и професионалисти), да прегърнеш идеята на мисията – да продължаваш и развиваш най-добрите
традиции на Русенския университет като духовно средище и европейска
територия на творчество и иновации. Днешното образование според Гилбърт Честъртън се свежда до определен набор от назубрени фрази, заимствани от някое модно учение. След няколко години то ще се разлети на
парчета, когато се появи някое друго ново учение. Но дори и когато това
или онова учение още господства, съвременният светски човек усвоява от
него някакви откъслечни парченца. Ето, това за нас е предупреждение. То
извиква нашата отговорност. Взаимна. И на преподаватели, и на студенти.
Какво е един университет без своите студенти? Кому са необходими празни аудитории и самовлюбени кабинетни учени. Никой преподавател не е
умен и талантлив сам по себе си, а само за и чрез своите студенти. Не можем да си обещаем безгрижни учебни години, лесни завоевания, защото
върху нас пада тежестта на поредните промени и експерименти в образованието. А и с човека. Знанието ни учи да бъдем и обективни, и критични.
Истината е една, че в днешна България трудът на знаещия и можещия не се
цени, необразовани люде се смятат и представят за елит. Много достойнство и търпение ни трябват, за да вярваме в силите и възможностите си, да
бъдем настоятелни и последователни, загърбили апатията на безразличието, да не се примиряваме с посредствеността и лъженауката. На същото
да учим и възпитаваме и студентите си.
Празникът е настоятелният повод и за равносметка за постигнатото
през годината. В хрониката на събитията академичният живот пулсира с
труд, със страст и амбиции. Да се вгледаме в трасиращите събития:
През тази година Русенският университет избра ново ръководство за
периода 2011–2015 година. Екипът на ректора – проф. Белоев – отправи
свое водещо послание към общността: „Промяна и устойчиво развитие”,
а новите акценти към мандатната програма са поставени върху разширяване формите на обучението, откриване нови специалности на английски
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език с цел мобилност в европейската университетска мрежа, ускорено въвеждане на дистанционното обучение, пълно отваряне и интегриране с
бизнеса и институционалната среда.
С Решение от 07.06.2012 на Акредитационния съвет на НАОА се дава
институционална акредитация на Русенския университет на основание на
обща оценка по критериите 9.28 и се определя срок на валидност на акредитацията 6 години.
С писмо № 823/ 23.07.2012г. е дадена положителна оценка на Проект
за откриване на професионално направление „Социални дейности”. Акредитирани са три докторски програми: две в професионално направление „Филология”, област на висшето образование „Хуманитарни науки”
(за първи път в неприсъщо за обучението ни професионално направление), и една в професионално направление „Политически науки” (единствена в направлението), област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”.
„Бъдете сами предприемачи на мечтите си” – с тази благословия на
ректора беше изпратен випуск 2012 – 927 магистри и бакалаври, от които
64-ма отличници на випуска, повярвали във възможностите си, намерили
посоката на своята реализация, продължават шествието си в живота с диплома от Русенския университет. Сред успешните студенти са и чуждестранните. За много добър и отличен успех за празника 24 май 43-ма от тях
бяха отличени с грамота от ректора.
През тази година имаме достоен университетски принос в наградите
Русе – 2012 г. Авторитетните награди получиха колегите ни проф. Велизара Пенчева (в раздел „Цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и наука”) и доц. Росен Иванов (в раздел „Висше образование и наука”). В раздел „Преподавателски или научен екип”
призът беше връчен на осмия, най-младия факултет, „Обществено здраве
и здравни грижи”. А маговете от трупата на студентския театър „Пирон” –
вече 25-годишен – и техният вдъхновител Венцислав Петков бяха отличени в раздел „Творчески колектив”.
Тази година Транспортният факултет посрещна с достойнство своята
25-годишнина. Юридическия факултет навърши 20 години, изпрати юбилейния си випуск и го закле: „Работете В и ЗА името на човека, както духът на законите повелява”. Тази година българо-румънския интеруниверситетски център „Европа” се изправи пред своята 10-годишнина с утвърдена вече мисия – да преодолява граници и да учи на партньорство и толерантност, на остойностяване и приобщаване към европейските ценности.
В армията на БРИЕ са вече над 200 студенти абсолвенти от над 13 страни.
Научната работа през годината беше наситена със събития, богата на
конференции, на успешно защитени проекти. Петима колеги достойно
защитиха академическата длъжност професор , деветима - доцент. Университетът има двама нови доктори на науките, двадесет и трима защитиха успешно образователната и научна степен доктор. От началото на годината до момента в университета са проведени 7 научни конференции.
На научната конференция РУ – 2011 бяха изнесени близо 450 доклада, в
студентските научни четения взеха участия 200 студенти (впечатляващо
участие), чиито разработки бяха публикувани в 12 сборника. Нашият университет беше домакин на 21-вото издание на международната годишна
конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски
език. Конференцията обедини интересите на повече от 200 участници от
10 европейски страни. Организатор на форума бе Катедрата по български
език, литература и изкуство.
През майските празници на науката и техниката във всички факултети и филиали бяха проведени студентски състезания, конкурси и олимпиади, а на традиционното майско изложение участваха фирми от четири
бранша: селскостопанска техника, автомобилна техника, електронна, компютърна и управляваща техника. Университетът заложи на зелените технологии и екологичния бизнес като специален акцент. За първи път със
свои информационни щандове в Деня на отворените врати се представиха
Център за кариерно развитие и Дирекция за международно сътрудничество към Русенския университет.
Събитие, което заслужава да бъде отбелязано, е награждаването на
проф.Огнян Алипиев и неговия екип за „Изобретател на годината” от Патентното ведомство на Република България (в състезание с 256 изобретения), връчено от министър Сергей Игнатов, за изобретението „Хидромашина с двустранно цевно зацепване”.
Кои са по-важните акценти в международната дейност на университета:
- През 2012 г. Русенският университет продължи да утвърждава своя
международен профил и авторитета си пред чуждестранните партньори.
В допълнение към вече дългогодишното членство на университета в Ев-
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ропейската университетска асоциация и Дунавската конференция на ректорите, през 2012 г. се осъществи приемането на РУ като редовен член на
Интеруниверситетски център-Дубровник, а също така и обогатяването с
нови инициативи на членството на РУ във Вишеградската университетска
асоциация. Университетът беше единственият представител от България
в състоялата се в края на септември Трета конференция на ректорите от
Европа и Азия в Грьонинген, Холандия.
- Русенският университет е сред лидерите в България по брой осъществявани студентски и преподавателски мобилности в рамките на програма Еразъм, като броят на подписаните двустранни споразумения вече
надхвърля 180 с университети от 25 страни.
- Засилен интерес към сътрудничество с Русенския университет е регистриран и от страни извън Европа, като САЩ, Китай, Корея, включително и за съвместно обучение на докторанти. Ползотворни контакти и
перспективи за партньорство бяха установени след посещения на делегации от университета във Виетнам, Азербайджан и Казахстан.
- През годината бяха реализирани редица визити на дипломатически
представители в Русенския университет: посланиците на Австрия, Украйна и Северна Корея, както и на делегации от чуждестранни университети:
университета Линкълн – Небраска, САЩ, университети от Украйна, Русия, Румъния и др. Ректорът проф. Белоев и доц. Каталина Григорова бяха
удостоени с титлата „Почетен професор на Волжския държавен университет – гр. Толиати“.
- През годината университетът посреща скъпи гости: проф. Дейвид
Браун от университета „Корнел”, САЩ; Миглена Кунева, топбанкера Стенли Мадзебула, изпълнителен директор на „Свазибанк; вицепремиера Симеон Дянков; мецената Игнат Канев; проф. Марсел Ван де Ворде; академик
Иван Радев.
- Отлични резултати са отбелязани и в областта на проектното финансиране. През годината в университета се изпълняват общо 44 проекта, като от тях 11 са по Програмата за трансгранично сътрудничество РумънияБългария 2007-2013г., също 11 са по програма Еразъм – Тематични мрежи,
4 – по различни оперативни програми, 5 – по програма Леонардо, 3 – по
7-а рамкова програма и др.
Впечатляващи са тазгодишните спортни постижения на нашите студенти и техните треньори. Представителният отбор на Русенския университет по баскетбол 3х3 стана двукратен студентски шампион на страната
и още при първото си участие на световно първенство (юли 2012 година,
Крагуевац, Сърбия) се класира в Топ 8. Студентският отбор по спортно
ориентиране стана шампион на 56-ото Държавно студентско първенство,
организирано от „Академик”-София и Националната спортна академия
(НСА). Изключителен индивидуален успех в същата дисциплина постигна Ивайло Каменаров – национален състезател и докторант от Русенския
университет към катедра „Информатика и информационни технологии”.
Той извоюва два пъти златния медал и титлата „Държавен шампион на
България за 2012” и се нареди в Топ 40 на планетата. Един от отборите
по тенис на маса при жените извоюва бронзов медал на Държавния студентски шампионат. Представителните отбори на Русенския университет
показаха високи спортни постижения на Лятната национална студентска
универсиада „Албена – 2012”. Гордеем се със студентите, завоювали златни медали от отборите по баскетбол 3х3, футбол, волейбол (мъже), плажна
щафета; сребърни медали – волейбол (жени) и плажен крос.
През годината студентските културни клубове към университета се
увеличиха с още два: „Млад журналист” и фотоклуб „Бленда”. А от тази
учебна година в многолюдното семейство на студентските дейности се родиха клуб „Еразъм”, клуб „Здраве”, клуб „Зелени човечета”. Многобройни
са наградите в страната и чужбина за нашите талантливи студенти, които
издигат авторитета на университета: студентския театър „Пирон” - първа
награда на театралния фестивал в гр. Каварна; танцовия състав „Хармония” - първа награда на международния фолклорен фестивал в гр. Анталия, Турция; клуба по спортни танци „Настроение” – първо място на държавните първенства в Албена; танцова формация „Фатал-13” – грамота за
отлично представяне на Младежкия фестивал на изкуствата София, 2012;
клуб „Различни и равни” – грамота за отлично представяне на Международния фестивал в гр. Босилеград – Сърбия.
Постиженията ни, драги колеги, са много, простете, не всички бих могла да изброя тук. С оптимизъм и достойнство продължаваме пътя си. Остават мечтите – на човек му стига да остави името си на една мечта. В
държавата на духа, която ние в рамките на възможностите си градим, сме
длъжни да следваме идеалите си – а те са като звездите – ако не можем да
ги достигнем, поне можем да се ориентираме по тях...
Чува се барабанчикът! Празник е! Бъди благословена, Алма Матер!
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Научна конференция на Русенския университет
Проф. Ангел Смрикаров
Русенският университет инициира, организира и провежда ежегодно
множество научни конференции. За тази календарна година те са шест на
брой, две от които са международни. Тези научни прояви издигат и утвържадат университета като основно научно средище на Северна България и показват на научните среди, че в стария европейски дунавски град
има научен живот на високо ниво.

Един от най-мащабните научни форуми за 2012 г. е Научната конференция на Русенския университет, която се проведе на 26 и 27 октомври
в партньорство със Съюза на учените – клон Русе, и беше посветена на
Деня на народните будители.
На научната конференция
се представиха
над 450 доклада, разпределени в 28 секции,
като една трета от тях бяха с
чуждестранно
участие. Всички доклади ще
бъдат публикувани в 51-ви том на Научните трудове на университета, издадени на хартиен и електронен носител, и публикувани на сайта на научната конференция – http://conf.uni-ruse.bg/bg/.
Пленарните доклади, изнесени от видни български
и чуждестранни учени, отразиха различни области на
знанието и представиха богатството и мащаба на университета.
В годината, посветена на
Паисий и на неговата „История славянобългарска“, акад.
Иван Радев от Великотърновския университет и почетен доктор на Русенския университет, постави акцент върху прочитите
на Паисиевия труд с пленарния доклад на тема „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА и нейните прочити в русенския край. Чрез умело съчетаване
на историческите извори, акад. Радев представи делото на родолюбивите
русенци и техните преписи на Паисиевата история
в нова светлина, достойна за гордост и уважение.
Проф. д-р Румяна
Ценкова от Университет
Кобе (Япония), започнала
академичната си кариера
в Русенския университет,
сравни образователните
модели и научните процеси в България и в Япония с

изнесения пленарен доклад „Учебният процес и научната дейност в Япония през погледа на една българка”. Една русенка, пренесла преди двадесет години българското към Япония, чрез пленарния си доклад пренесе
японския подход в науката, образованието и живота при нас, в Русе. Начинът,
по който японците живеят
и творят – заедно в екип,
с малки крачки, но с бързи темпове, е тайната на
техния успех и е достоен
модел за подражание във
всяка една сфера.
Проф. д-р Марсел Ван
Де Ворде от Технологичния университет в Делфт (Холандия), също почетен доктор на Русенския университет, представи практическите приложения на нанотехнологиите чрез пленарния доклад „Приложение на нанонауката и нанотех
нологиите в практиката”.
Традиционно всяка година Русенският университет награждава найдобрите и актуални доклади от всяка научна област. За 2012 г. бяха отличени 36 научни доклада с Кристалния приз „The Best Paper“.
От факултет Аграрно–индустриален са отличени с кристален приз

следните автори: Vladimír Kročko, Štefan Álló, Maroš Korenko, Ján Žitňanský;
Илчо Ангелов, Александър Митов; Юрий Енакиев, Любомир Асенов, Иван
Иванов; Пламен Кангалов; Гергана Николова; Владимир Томов, Любомир Владимиров, Анелия Ненова; Йордан Дойчинов, Теодор Кючуков.
За факултет Машинно–технологичен това са: Теофил Ямболиев, Елена Хорозова, Нина Димчева; Стефан Велчев, Иван Колев, Красимир Иванов, Георги Ненов; Виктория Карачорова
Факултет Електротехника, електроника и автоматика престижната награда получиха: Анелия Манукова,
Дарин Пеев; Борислав Беджев, Стоян Йорданов; Милен Луканчевски, Николай
Костадинов,Хованес Авакян
Транспортният факултет, в годината на своя юбилей, номинира авторите: Емилиян Станков, Кирил Бързев, Кирил Хаджиев; Росен Иванов, Иван Евтимов; Антоанета Добрева
За факултет Бизнес и мениджмънт е награден докладът на Пенка
Ангелова, а за Юридическия факултет – Кремена Раянова.
От седемте секции на факултет Природни науки и образование са
отличените следните автори: Елена Малышева, Сергей Бобровский; Стефан Стефанов, Любомир Златев, Емилия Недкова; Звезделина Братанова; Павел Стефанов; Екатерина Попандонова-Желязова
Факултет Обществено здраве номира Иван Ценов, Велизар Павлов;
Емилия Христова; Стефан Кръстев
Двата филиала на Русенския университет също излъчиха свои призьори. За филиал Силистра това е Евгения Горанова, а за филиал Разград са наградени: Павлина Долашка; Нако Стефанов; Венелин Енчев;
Светлана Стайкова, Емилия Найденова, Диана Веселинова, Любомир Везенков; Виктор Гуць, Олексий Губеня, Евгений Радионов.
Честито на наградените!
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УСЕТИХ ДУХОВНОСТТА…
Доц. Таня Грозева
26 октомври 2012 г. – един пореден напрегнат ден в края на седмицата,
когато в университета са се струпали куп важни събития – откриване на
годишната научна конференция на университета, честване на 25-годишнината на Транспортния факултет, посещения на много гости, а от 10 часа
ни канят на японска чайна церемония... Гостите ни от далечната Япония
са водени от нашата колежка проф. Румяна Ценкова, работеща от 20 години в Страната на изгряващото слънце в университета в Кобе.
Дали нашата нова аула ще е подходяща за подобен ритуал? Тръгвам с
много неизвестни и със скрито любопитство какво ли ще се случи, защото съм чела много неща за подобни церемонии, но на живо не съм присъствала.
За моя голяма изненада залата е пълна – студенти, почти цялото университетско ръководство, а отпред – скромен и опростен интериор – постлан килим, дървена масичка и върху нея атрибутите за церемонията.
Суетят се две японки в кимона и едно момиче от нашата раса, пак в кимоно.
Ето я и Румяна. Не я бях виждала от предишното й посещение на наш
научен форум, но изведнъж ми се видя много различна – семпла, спокойна, с много японски черти – стъпва леко, кротко, говори тихо, с усмивка и
дружелюбност, с плавни жестове, само високият й ръст и формата на очите я издават, че не е от тях.
Японките се представят. Говорят спокойно, покланят се непрекъснато, обясняват, че са в най-красивите си кимона, в чест на днешната церемония, защото знаят, че ще срещнат хора, които специално са
ги поканили и те заслужават особено уважение. Идват за пръв път в България и в Русенския университет, усеща се, че са смутени.
Откриват церемонията с кратък филм за Япония
– държава, която освен с неземните си красоти, се
слави и с жилавия си и устойчив народ, който не се
огъва и пред най-тежките изпитания, на които може
да бъде подложено човечеството.
На всички присъстващи в залата раздават книгоразделители, с изписани върху тях пожелания от
японски деца за далечните български непознати. Докосваш нежната панделка в края на картончето и сякаш те полазва топлината на онова малко дете, което
е писало с невръстните си пръстчета красивите йероглифи.
Регистрирането на внимание и уважение по време на церемонията започва с изкуството на красивото писане на послание с четка и туш, което на български звучи „Веднъж
и завинаги!“. Посланието бе поднесено на проф. Белоев като траен жест
на почит и уважение към него и към институцията, която представлява.
Идва ред и на изтънченото забавление – самата чайната церемония.
Усещаш, че мястото трябва да е чисто, самите японки казват, че това е
един неповторим акт в живота на човека – на уважение към присъстващите, който никога няма да се повтори точно по същия начин и те искат
да ни посветят в него. С бели чорапи, обути в джапанки, усещащ чистотата на тайнството, което ще следва.
Залата е онемяла и затаила дъх. Гледаш само едни омагьосващи движения, които те успокояват, създават ти правилна вътрешна нагласа и ти
пречистват духа. Обзема те изкуството наистина само да се наслаждаваш.
Набляга се на подготовката по приготвянето и поднасянето на купата
с чай, извършвани от душа и с чисто сърце.
Виждаш простота на стила – съдовете за вода, черпачето за чая, метличката и купичката не привличат вниманието нито с формата, нито с
цвета си, но се усеща хармонията на подреждането и красотата на японките. Движенията им са бавни и точно премерени – като танц, който докосва всяко от сетивата ти. Съдовете се измиват и с това се потвърждава
чистотата и светостта на ритуала.
Всички са вперили поглед в това истинско представление, от което като че ли непременно трябва да останеш доволен, когато пиеш чая.
Трудно е от първия път да разбереш всичко около приготвянето, но
чаят е вече готов и купата се поднася на проф. Белоев, който е почетният
гост на церемонията като ректор на университета, и точно на него трябва

да се поднесе. Непрекъснати поклони, разнесен аромат на учтивост и суета, и всичко става по най-добрия възможен начин.
А японките непрекъснато благодарят и се покланят. Като че ли благодарността е техният начин на живот. Усещаш ги изпълнени с любов, радост, здраве и творчество, а не е тайна, че колкото по-благодарен си, толкова повече блага получаваш. И се замислям отново за Япония и нейните свръхдостижения!
Наблюдавайки колко много неща предхождат отпиването на няколко
глътки чай, си мисля за нас, българите – как ние пием чая си. Защо винаги бързаме, поставяйки филтърните пакетчета, разбърквайки захарта и
никога не помним нито с кого сме били, нито нещо,
което ни е впечатлило, нито какъв е бил точно чаят и
колко точно захар сме си сложили?...
Защо тук усетих ритуала с душата си, кое ме накара толкова да се впечатля – само приготвянето,
или по-скоро отношението?
След чайната церемония ни представиха документалния филм „Чудесната четвъртина“ („The
Miracle of the Gifted Quarter” – в буквален превод
“Чудото на свръхнадарената четвъртина“) на режисьорката Фумико Ирие, посветен на младежите с увреждания. Този филм напълно порази сетивата ми.
Беше показана част от младежи с увреждания, но с
уникални заложби, които се опитват като всички останали японци да допринесат за благото на другите и
на обществото си. Приемат, че са дошли на този свят
със своя мисия и послание, разсъждават дълбоко за
увреждането си и за философията на живота.
Почувствах как се слях с японското общество.
Една особена чувствителност ме насочи към тези
проблеми, открих отговорността в лицето на една
възпитателка да се създават условия за развитие на
тези членове на общността и веднага се замислих за същото – как е при
нас и защо е толкова различно?
Всичко преживяно в тези два часа, ме потресе и пречисти, а филмът
на Фумико Ирие ме просълзи. Почувствах, че разликата между духовното възприятие и материалното е в това, че в духовния свят човек усеща,
намиращото се вътре в него желание да споделя.
Пред залата се чуваше суетата на нетърпеливите, чакащи да влязат колеги, а сякаш никой от присъстващите на чайната церемония не искаше
да свършва насладата, която ни беше обзела – на смирение и усещане как
всички можем да бъдем добри, да се обичаме повече и даже простичките
и елементарни неща да могат да ни събират и обединяват, да можем всеки
ден да си показваме уважението един към друг, да ценим и времето, отделено дори за пиене на чай.
Обещах си, че ще живея просто и ясно, че ще се опитам да изпълвам всеки ден с възможно най-много моменти, в които съм благодарна
за всичко хубаво в живота си, че всекидневно ще казвам на някого колко
съм му благодарна за нещо. Ще благодаря на продавачите, на сервитьорите, на пощальоните, на работодателя и на подчинените си, на приятелите,
на близките си и на напълно непознати.
В настъпилото съдбовно време не само за българите, но и за други
цивилизовани народи, дали няма да се наложи да се обърнем точно към
психо-социалните и лечебно-тренингови техники и технологии, към простичките неща от духовния свят, които да ни облагородят и в тях да търсим упование?
Страници 6 и 7 подготви доц. Анелия Манукова
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Двадесет години
Юридически факултет
Доц. д-р Петя Шопова
Кулминацията на тържествата по случай двадесетгодишния юбилей на
Юридическия факултет бе тържественото събрание, проведено на 5 октомври 2012 г., Академичният колегиум бе поканил политици, ръководители
на областта и общината, представители на съдебната власт, прокуратурата
и адвокатурата, колеги от юридически факултети в страната - Константин
Пенчев, омбудсманът на Република България, Валентин Бенатов, главен секретар на Висшия адвокатски съвет, Стефко Бурджиев, областен управител
и Пламен Стоилов, кмет на Русе. Поканени бяха и ръководителите на правозащитните и правораздавателните институции в Русе - председателят на
Окръжния съд Дарина Алексиева, окръжният прокурор Огнян Басарболиев, председателят на Административния съд Елга Цонева, председателят на
Русенската адвокатска колегия Георги Янков, директорът на Областна дирекция на МВР–Русе Светослав Първанов.
Русенският Юридически факултет е първата българска академична струк-

Подновено сътрудничество
с Република Виетнам
Ректорът на Русенския университет проф. дтн Христо Белоев и директорът „Чуждестранни студенти“ доц. д-р Красимир Мартев бяха на посещение в Социалистическа Република Виетнам от 15 до 20 октомври 2012 г.
В Ханой се подписа петгодишен рамков договор между Ханойския
аграрен университет и Русенския университет, който открива широки
възможности за сътрудничество пред двата университета. Първата посока е обучението на виетнамски студенти в бакалавърските и магистърските специалности на Русенския университет, а втората – съвместно обучение на виетнамски студенти в Ханойския аграрен университет
с издаване на двойна диплома.
Делегацията на Русенския университет проведе и работна среща с ръководството на Института за земеделска техника и технологии за съхранение на земеделската реколта (VIAEP), където двете страни обсъдиха потенциала си за съвместна работа по проекти и обучение. В град
Вин, провинция Ни Анн, се състоя среща в местния университет, посветена на създаването на контакти между двата университета.
Най-емоционалните моменти от визитата във Виетнам са затрогващите срещи с възпитаници на Русенския университет. В трите посетени
града Хо Ши Мин, Ханой и Вин, проф. Белоев и доц. Мартев са сърдечно
посрещани от общо 65 инженери, завършили в Русе. Всички са запазили
прекрасни спомени от България, от Русе и от своите студентски години.
Не са забравили текстовете на песни като „Моя страна, моя България“,

Новоакредитирано
професионално направление
„Социални дейности“
Доц. Сашо Нулев

290 студенти годишно е образователният капацитет, който Националната
агенция за оценяване и акредитация определи на новото професионалното
направление „Социални дейности“ – деветнадесето в Русенския университет.
То се акредитира успешно през юли 2012 година. 240 от местата (общо от
първи до четвърти курс в редовна и задочна форма) са за бакалавърската
специалност „Социални дейности“, по която първите студенти ще бъдат
приети за следващата 2013/2014 учебна година.
Факултетът по „Обществено здраве и здравни грижи“ има право да
подготвя в редовната и задочната форма на магистърската специалност
„Клинична социална работа“ общо 50 студенти. Това е първата магистърска
специалност на русенския факултет по „Обществено здраве и здравни
грижи“ и първата подобна специалност, акредитирана в Северна България.
Магистрите и бакалаврите в новото професионално направление се
подготвят за аналитични специалисти по социални дейности и за социални
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тура, приета в
Европейската
асоциация на
юридическите факултети (ELFA). От
1999 г. със съдействието на
Американската
асоциация на
юристите факултетът въвежда и една
от най-съвременните форми на обучение на бъдещите юристи – клиничното обучение. Клиниките осигуряват безплатна юридическа помощ на деца
и социално слаби граждани. Поради големия интерес към тях освен двете
приемни в Русенския университет и в Община Русе, от 2005 г. клиниките
имат приемна и в Община Бяла.
От основаването си до днес той е дал на региона и страната близо 1700
квалифицирани юристи.
„Хей, поле широко…“. В техните спомени България е останала скъпа, обичана и слънчева. На срещите е обсъдена кандидатстудентска кампания
на Русенския университет във Виетнам.
Проф. Христо Белоев сподели: „Определено
считам, че посещението
ни във Виетнам е много
ползотворно. Програмата
ни беше свръх натоварена,
но целеше постигането на
контакти за продуктивно
партньорство в образователната и научната сфера.
Подписахме рамков договор
за сътрудничество с Ханойския аграрен университет.
Проведохме поредица срещи с ръководствата на университети, научни институти, фирми и випускници на Русенския университет. Договорихме се за съвместни дейности в областта на обучението
на студенти, докторанти, провеждане на научни изследвания, участие в
конференции и семинари, подготовка на съвместни научни проекти. Мисля, че това е отлична база за възстановяването на нашите академични
взаимоотношения с Виетнам, които бяха много активни и резултатни до
началото на 90-те години. В това отношение е много ценна подкрепата
на нашите възпитаници там.“
работници. Те ще работят в областните и общинските администрации
на Изпълнителната агенция „Социално подпомагане“, в заведенията за
предоставяне на социални услуги в общността и в специализираните
институции, центровете за психично здраве, в многопрофилните болници
за активно лечение, както и в неправителствените организации , свързани
със социалната сфера.
За обучението на студентите са привлечени хабилитирани преподаватели
от факултетите „Обществено здраве и здравни грижи“, „Природни
науки и образование“ и „Бизнес и мениджмънт“. Това създава условия
на основата на мултидисциплинарност да се постигне високо качество
на подготовката на студентите. Като бази за практическо обучение ще
се използват заведенията за социални услуги на територията на община
Русе и област Русе.
Известно е, че състоянието на социалната сфера в България критично
изостава от европейските и световните стандарти и практики – както
по отношение на спектъра на предлаганите услуги, така и в качеството.
Министър Тотю Младенов определи, че в следващите 15 години ще
бъдат закрити всички социални домове в сегашния им вид и посоката
на промяня е към създаване на приемна грижа, социални услуги, дневни
центрове и центрове от семеен тип. И сега, и в бъдеще, в България ще
има нужда от повече социални работници и то с подготовка за нови
видове социални услуги.
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ТРАНСПОРТНИЯТ ФАКУЛТЕТ С ЧЕТВЪРТВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ
Зрелостта и мъдростта вървят ръка за ръка

ЧОВЕК НЕ „УЗРЯВА” САМО С ГОДИНИТЕ, ТРЯБВА ДА ПОЛОЖИ
УСИЛИЕ ЗА ТОВА
Обръщаме очите на времето, за да погледнем през тях назад, за да
опипаме дирите, запазени поради ценността от направеното. Онези
отпечатъци, които студентите, преподавателите и служителите на
Транспортния факултет оставиха на своите бъдещи приемници – да ги
развиват, увеличават стойността им, инвестирайки модерно мислене и
авангардни идеи и да ги превръщат в още по-работещи принципи.

Мая Сапунджиева
Времето разказва...
Транспортният факултет (ТФ) вписа в
67-годишната традиция на академичната институцията и своя разказ, който вече 25 лета
допълва историята на Русенския университет.
През 1974 г. е създаден единственият в
България студентски клуб „Автомобилист” с
три секции: научноизследователска, моделизъм
и спортна.
През 1981 г. започва строителството на
първия по рода си у нас Учебно-производствен комплекс с полигон за обучение на водачи на МПС и на механизатори в селското стопанство.

На 11 март 1987 г. с
Разпореждане №47 на
Бюрото на Министерския съвет под името „Автотранспортен факултет” е открито официално висшето образование в областта на транспорта в Русенската Алма Матер. Негов пръв декан е доц. д-р Димитър Станчев.
В катедра ДВГ от 1993 г. започва да действа първият в България и трети в Европа
студентски клуб SAE (Society of automotive
engineers - Общество на автомобилните инженери), утвърден от Борда на директорите на
SAE INTERNATIONAL.
Научните и образователните завоевания на
ТФ се измерват и с присъдените влиятелни отличия на неговите преподаватели.
Доц. д-р Кирил Бързев – наградите Ralph R.

Доц. д-р Росен Иванов, декан на
Транспортния факултет, обогати
историческия обзор от развитието
на ТФ с любопитен фактологичен
материал:
Как се променя с времето интересът на студентите към конкретните специалности на ТФ?
Интересът към нашите специалности е сравнително траен и постоянен. Преди 7-8 години започна задочното обучение по втората специалност „Технология и управление на
транспорта”. Тъй като напливът към редовната форма бе голям, бройките за задочното бяха запълнени веднага. Това наложи увеличаване и
на бройката за задочното обучение. Както и при другите специалности,
предвид променената икономическа обстановка и нуждата да се съвместява учене и работа, интересът към задочната форма е по-голям.
Към коя специалност на ТФ има особено влечение и коя изпада в
немилост от гледна точка нуждите на пазара на труда?
Не бих казал, че към една има по-голямо внимание, а при друга да се
наблюдава „западане”. Фактът, че от всички инженерни факултети ние
единствени тази година отново запълнихме на 100% плановите места, е
достатъчно показателен. Към „Експлоатация на флота и пристанищата”
отчитаме изключителен интерес. И сега все още ме срещат работещи хора с въпроса не се ли предвижда откриване на задочна форма на обучение в тази специалност. На този етап предлагаме само редовна, защото
чакаме акредитация. Едно обучение винаги стартира първо с редовна
форма, докато механизмът започне да функционира добре. Тук ползваме и външни преподаватели. И с тях трябва да се отработят особеностите при подготовката. Едва тогава по утъпканата пътека лесно се намира
място за задочното обучение.
Имате ли наблюдение коя от Вашите специалности осигурява
по-стабилен сегмент като работна ръка на трудовия пазар?
Трудно мога да дам категорична оценка. Има различни проучвания.
Министерството на образованието, младежта и науката дава едни данни за заетостта по направления според Рейтинговата система на висшите училища в България, бюрата по труда по области – други. Преди вре-

Teetor за 1995 г. и Faculty Advisor Award 2003
Носители на Награда „Русе” са:
Проф. Димитър Симеонов – за цялостен принос в сферата на висшето образование – 1999;
Доц. Борислав Ангелов – за цялостен принос в
образованието и науката – 2010;
Проф. Велизара Пенчева – за цялостен принос
в сферата на образованието – 2012;
Доц. Росен Иванов – в раздела „Висше образование” – 2012.
През 2001 г. Автотранспортният факултет
се присъединява към Изложението на земеделска техника на Русенския университет и така
стартира Изложението на земеделска и автомобилна техника. За периода 1987–2012 г. ТФ
подготвя 3920 инженери за родната транспортна индустрия и нейните институции.

ме направихме собствено изследване – телефонно допитване за професионалната реализация на завършилите наши възпитаници. Над 70% от
тях отговориха, че работят по специалността или полагат труд, свързан
със специалността, която са завършили.
Има тенденция много млади специалисти да се преквалифицират
от гледна точка на финансовото отражение на труда, който упражняват. Когато видят, че не е достатъчно адекватно заплащането, те тръгват в друга посока на реализация.
Процесът със заплащането е доста сложен, защото работникът има
една нагласа, работодателят – друга. А те трябва да се срещнат някъде,
за да са доволни и двете страни. Но това невинаги се случва. Младото
поколение трябва да приеме мисълта, че процесът на вземане и даване
започва първо с процеса на даване.
Как адаптирате обучението към изискванията на бизнеса?
По време на Дните на кариерата ТФ отделно организира свой форум
– по-различен от мероприятията на JobTiger. Това са Дните на работодателите, потребители на кадри на ТФ. Идеята е в свободни разговори
нашите студенти да получат информация от първоизточника – какви са
изискванията на фирмите. С преподавателите пък работодателите обсъждат студентските практики, професионалното ориентиране на завършилите специалисти, необходимите знания и практически умения,
които младежите трябва да овладеят, и по какъв начин изискванията
към тези компетенции да намерят отражение в учебните програми.
Аз, като преподавател, мога всеки ден да напътствам своите студенти относно потребностите на пазара. Но нашите съвети младежите възприемат по-скоро като досадна намеса, като „даване на акъл” и слушат,
без да ни чуват. Затова имаме договорка с партньорите ни по време на
тези наши инициативи за обмен на опит – освен че правят презентации
на вносна техника, те фокусират вниманието на младите към това какво се цени в дадена фирма. Така освен добитите знания в транспортната
сфера, те трябва да демонстрират едно добро владеене на език, да притежават стабилни познания в сферата на компютърната техника. Друг
подход за осъществяване на адаптацията на учебния процес към изискванията на бизнеса е посредством нашите 2-семестриални магистърски курсове.
Подробности за практическата насоченост в обучението на младите специалисти в ТФ и зеленото мислене на неговите научни работници очаквайте в следващия брой на вестник „Студентска искра“.
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Перманентен диалог между
университета и бизнеса
Доц. Рада Кършакова
Мотото „Перманентен диалог между университета и бизнеса“ бе
водещото послание на заключителна дискусия от кампанията „Месец
на работодателите 2012“, проведената в края на септември 2012 г. в Русенския университет. Модератор на срещата бе проф. Велизара Пенчева, директор на дирекцията за „Развитие, координация и продължаващо обучение“. Във форума участваха ръководителите на всички факултети и двата филиала, директорите на Центъра за кариерно развитие и
Центъра за продължаващо обучение, както и техни партньори от практиката. Областната администрация бе представена от зам.-областния
управител д-р Адриан Райков, а Регионалната служба по заетостта – от
директора г-н Драгомир Николов.
Ректорът проф. Христо Белоев откри дискусията с думите: „Висшите училища и бизнесът са взаимно свързани, защото сътрудничеството между тях е от взаимен интерес. Затова
Русенският университет се стреми да работи така, че студентите ни да получават най-добра перспектива за заетост. Под
„бизнес“ университетът разбира не само фирмите, но и всички публични администрации, социални, здравни и образователни структури, които са потенциални работодатели на висшите му кадри, както и негови партньори в подготовката на
бъдещите бакалаври и магистри“.
Акцентът в изложението на д-р Райков бе върху устойчивото партньорство между Русенския университет и Областната администрация. Той посочи, че по-голяма част от експертите, работещи там, са възпитаници на университета, и че
в Областна администрация има добре разработени стажантски програми, от които русенските студенти от няколко години активно се възползват.
При представянето на стратегическата рамка за развитие на Област
Русе през 2014–2020 г. бе отчетен същественият принос на академичния състав на университета, особено при извеждането и разработването на приоритетите й. Бе подчертано също, че съвместните проектни предложения за финансиране от Областна администрация и университета ще осигурят значителна част от конкретните мерки за реализиране на стратегията.
Около 36 800 са били безработните в областите Русе, Разград, Силистра и Търговище в края на август, обобщи директорът на Регионалната
служба по заетост, г-н Николов. Над 59% от тях са хора без квалификация и с ниско образование. Процентът на незаетите с висше образование е 8,5%, като 9,7% са концентрирани в Русе. По-голямата част от тях
са квалифицирани в областта на обществените и правните науки, последвани от тези с висше техническо образование. Г-н Николов информира за действащите вече програми по Оперативната програма „Човешки ресурси“, които разкриват перспектива за 700 млади специалисти до
29-годишна възраст да проведат стажове с 6-месечна и 9-месечна продължителност, за да удовлетворят изискванията на работодателите за
придобит опит по специалността при кандидатстване за работни места.
Отчетените от проф. В. Пенчева и деканите на факултетите активности са в подкрепа на мерките за преодоляване на младежката безработица и оптимизиране на сътрудничеството с бизнеса. „В момента университетът реализира в партньорство с МОМН проект на стойност 950
000 лв. за провеждане на студентски практики през следващата година. Проф. Пенчева информира обществеността и за четири проектни
предложения за актуализиране на учебните програми в съответствие с
изискванията на пазара на труда, подготвени от факултетит „Електротехника, електроника и автоматика“, Транспортния факултет, факултет
„Бизнес и менижмънт“ и факултет „Природни науки и образование“ .
Общата стойност на проектните предложения е 1,5 млн. лв.
Сред съществените постижения на кампанията се отчетоха активните и създали устойчивост форми на взаимодействие между факултетите, филиалите и специфичните за всеки от тях работодателски браншове, изградената информационна система „Кариери“ от Центъра за
кариерно развитие, която осигурява връзката между университета и
неговите възпитаници, както и все по-разширяващата се практика на
образователни модули в условията на фирми и организации, провеждани от Центъра за продължаващо обучение.

НОЕМВРИ 2012

Център за кариерно развитие
Доц. Иван Евстатиев
Създаден с решение на Академичния съвет от 19 април 2005 г., Центърът за кариерно развитие (ЦКР) към Русенския университет „Ангел
Кънчев“ е пилотен център на проект „Пазар на труда“ и е организиран
по модела на центровете, принадлежащи към този Американски проект.
Към днешна дата Центърът е институционален член и член на управителния съвет на Асоциацията за кариерно ориентиране и развитие във
висшето образование. Ръководител е доц. д-р инж. Иван Евстатиев. Като консултант е привлечен засл. проф. на Русенски университет доц. д-р
инж. Ясен Дочев, който е и изпълнителен директор на Обществения съвет за Русенския университет. Кариерен консултант в центъра е Деница
Пеловска, а технически сътрудник – Диляна Пеева.
Основни цели на
Центъра за
кариерно
развитие са:
осигуряване
на възможности за кариерно ориентиране и
професионално реализиране на
възпитаниците на университета;
реализиране на научно-техническо сътрудничество между водещи фирми и Русенския университет; получаване на информация за реализацията на завършилите специалисти. Тези цели се постигат чрез консултации
на студентите по въпросите свързани с намирането на работа и стаж, организирането на презентации на фирми на територията на университета и посещения на групи студенти в предприятията, сключването на договори за сътрудничество с бизнес организации и др.
Според данните, Центърът поддържа контакти с над 100 водещи фирми и организации, сред които СЕТ-Щайнер Електроник, Дунарит, Монтюпе, Мастер, Job Tiger, Nestle – България, Алкомет Шумен, Asic Depot и
др. Всеки месец от тях постъпват средно между 20 и 30 обяви за свободни стажантски позиции или работни места, които се поставят на информационните табла, качват се на сайта на Центъра и се изпращат по e-mail
на студентите от дадения факултет или специалност. За месец октомври
срещи с презентации със студенти проведоха фирмите: Вите Аутомотив,
Лимитед ЕООД и ASIC DEPOT.
От началото на годината в Центъра за кариерно развитие е въведена
информационна система за регистрация на студентите от университета.
В нея възпитаниците на Русенски университет попълват e-mail за контакти, личните си умения и предпочитана сфера на заетост, което позволява на консултантите да изпращат актуална информация за свободните работни места, стажантски позиции и стипендиантски програми на
повече 2000 студенти всеки месец. Работещите студенти от своя страна,
попълвайки информация за заетостта си, съдействат да се установи до
колко дадената специалност отговаря на изискванията на пазара на труда и осигурява необходимата квалификация, за да се реализират студентите по специалността си.
За да се регистрирате в системата на ЦКР, следвайте следните стъпки:
1. Влезте на web адрес http://ckr-admin.uni-ruse.bg/;
2. Избере меню „Регистрация на студенти“;
3. Въведете факултетния си номер в полето и натиснете „провери“;
4. Попълнете таблицата като не забравяте да смените e-mail адреса с
личния Ви и натиснете „запази“.
В Центъра за кариерно развитие може да получите консултации по
всички въпроси свързани с Вашата професионална реализация в това
число и за регистрацията Ви в информационната система.
Офиса ни се намира в корпус 2, стая 115 и работи с приемно време
от 8:00 до 16:00 часа. Имате възможност да се свържете с нас и на e-mail
kariera@uni-ruse.bg.
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Най-скъпото нещо е родният край
Игнат Канев

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА...
Грузинката Лиа Давитадзе споделя
Гл. ас. д-р Мира Душкова

Доц. Рада Кършакова
„Най-скъпото нещо е родният край“, сподели прочутият канадски
строителен магнат и филантроп Игнат Канев, който беше гост на Русенския университет на 10 октомври. Визитата на г-н Канев беше по покана на ректора проф. дтн Христо Белоев. Преди посещението си в Руниверситета той проведе среща с Негово Високопреосвещенство Русенския
митрополит Неофит. Както е известно, роденият в с. Горно Абланово (Русенско) Игнат Канев, напуска родината си на 15 години. През 1956 г. регистрира фирма в Канада. Днес оборотът й е над $ 250 млн. годишно. Осигурява работа на стотици канадци и на свои сънародници. През 2011 г.
Атлантическият съвет на Канада, на който г-н Канев е дългогодишен директор, му връчва годишната си награда „Сен Лоран“ за неговия принос
към „идеалите и принципите на поддържането на международния мир и
ред, залегнали във Вашингтонския договор“. В словото си на церемонията Генералният консул на България в Торонто Иво Мускуров е подчертал личния принос на г-н Канев за приемането на България в Североатлантическия алианс и е припомнил забележителната му
благотворителна дейност в
русенския край, помощта за
българската общност в Канада, дарените средства за изграждането на православния
храм „Св. Димитър“ в Брамптън. Игнат Канев е носител и
на Ордена „Стара планина“,
първа степен, както и на „Ордена на Онтарио“.
„Ако нещо не съм постигнал, това е да съм част от такава голяма и сериозна институция, като тази тук“, сподели той (Игнат Канев) пред академичната общност и журналистите. На 86-годишна възраст, във видимо отлично здраве, и до днес г-н Канев започва работния си ден в 7 сутринта на строителния обект заедно с главния си инженер. За да поддържа физическата си форма, играе по час голф всеки ден и поне три пъти
седмично – тенис. Всички свои благотворителни проекти обсъжда със
семейството си.
През годините е помогнал на всички българи, потърсили помощта
му. Срещите със сънародниците си прави в църковния храм, който посещава всяка седмица със семейството си. „На повече от 700 души съм
намерил работа“, каза той, а във фирмите му около 10% от хората, свързали професионалната си съдба с неговия бизнес, също са българи. За
него е национална мисия да бъде от десетки години Почетен консул на
България в Канада.
„Ние българите не сме
по-долу от другите нации“,
заяви той на студентите, препълнили залата, и спечели
овациите им. „В Канада ние
се чувстваме равни на другите“, каза той и даде пример с инженерите по електроника и компютърните
специалисти, които са високо ценени, защото са сред
най-добрите в бранша.
В знак на почит и уважение той получи благодарствена грамота от
ректора на университета, който го удостои с „Кристалния знак“ на Русенския университет.
На 12 ноември Игнат Канев потвърди в официално писмо до ректора
проф. Христо Белоев решението си да финансира изграждането на „Център
Канефф“ в Русенския университет. „За мен беше удоволствие да се срещна
с Вас и Вашите колеги по време на моето посещение в Русе“ – пише в
писмото си Игнат Канев – „Потвърждавам своето и на семейството си
решение да дарим сумата два милиона лева за построяването на „Център
Канефф“ на територията на Русенския университет.
Благодарим от сърце на българския милионер и филантроп Игнат Канев!

Лиа Давитадзе е родена е в Батуми, Грузия. От октомври 2011 г. до юли 2012 г. е докторант по научна специалност Educational
Sciences по програма „Еразъм“ в Русенския
университет „Ангел Кънчев“.
Животът на Лиа в Батуми е много интензивен. Тя разпределя времето си между две работни места. Работи като експерт „Връзки с обществеността“ в немската консултантска компания MACS, занимаваща се с рехабилитация
на водната система в Батуми, и преподава английски език и литература в местния университет.
Как попада в Русенския университет? Това става донякъде случайно.
Подава документите си по програма „Еразъм“ на шега, но след няколко
месеца получава потвърждение, че е одобрена. Лиа обаче не вярва в случайностите. Привърженик е на вселенския закон, наречен от нея „Закон
за взаимозаменяемостта“, чийто основен принцип гласи: „Ако загубиш
късче хляб, след време ще намериш цяла пита“. Едно от доказателствата,
които тя прилага към закона, е… Свети Георги. В Русе с изненада открива,
че именно покровителят на Грузия, е закрилник и на нашия град.
За нея Русе е истински европейски град. Тя отбелязва, че русенци работят много, но не забравят и развлеченията. Харесва й това, че в града
всеки човек, независимо на каква възраст е, открива място за себе си – някъде, където да отиде, за да се види с приятели. Всеки може да се наслади на различни видове изкуство: балет, опера, класическа музика, джаз…
В Русенския университет тя вижда европейския начин на преподаване и на мислене. Харесва й, че системата на образованието е насочена изцяло към студента и към неговите потребности. Анализирайки своя престой, тя коментира, че университетските преподаватели са много компетентни и всеки познава задълбочено своя предмет. Извън академическите контакти обаче много силно впечатление й правят междуличностните
отношения. В България ги наричат топли, славянски взаимоотношения,
но според Лиа подобни са и кавказките връзки. Затова тя се чувства като
у дома си, сред близки приятели.
В края на своето пребиваване в България Лиа е настроена носталгично. Преизпълнена е с емоции от месеците, прекарани в нашата страна,
трудно й е да открои какво най-вече я е впечатлило тук. Ако все пак трябва да избере кои три символа на българското би взела със себе си в Грузия,
това биха били дружелюбността, умението за веселие (което на нея все не
й достига) и трудолюбието на българите, от което е възхитена. Признава,
че в Русе е намерила спокойствието, което не може да постигне в Батуми,
поради динамичния й начин на живот.

Маг. инж. Паскал Николов си спомня
Доц. Анелия Манукова
Маг. инж. Паскал Николов завършва спец. „Електроенергетика и
електрообзавеждане“ (ЕЕЕО) на Русенския университет „Ангел Кънчев“
през 2010 г. и към днешна дата е ръководител на екип към фотофолтаичен
парк с мощност 20MW, край с.Самоводене, обл. Велико Търново. За вестник „Студентска искра“ той сподели мнението си за обучението и преподавателите, с които е работил пряко:
„За мен бе огромно удоволствие да се обучавам в Русенския университет по една от най-търсените и актуални специалности в момента ЕЕЕО,
както и да работя в непосредствена близост с проф. д-р Иван Палов. В бакалавърския и магистърския курс на обучение проф. Палов не само ме въведе в основите на инженерна наука, но и отвори една нова страница за мен
- духовната връзка между студент и преподавател. Той бе моят духовен баща в попрището на знанието, защото добрият баща не смила всичко на готово на синовете си, а ги учи да се справят с проблемите и когато те срещат
някаква трудност в живота, да могат сами да се справят. Смисълът на образованието е да научи младите хора да търсят решения, да се научат се борят с трудностите и да побеждават чрез най-ценното средство - знанието.
БЛАГОДАРЯ на катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане”
в Русенския университет за всичко, което научих по специалността си!“
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ПЪРВИЯТ СТУДЕНТСКИ КАМПУС В СВЕТА - ВСЕ ОЩЕ ДЕЙСТВАЩ
Университет на Алкала де Енарес (La Universidad de Alcalá)
Университетът на град Алкала де Енарес (Universidad Complutense
de Madrid, UCM, Universitas Complutensis – лат.) е основан през 1499 г.
от кардинал Сиснерос - регент на Испания и Генерален инквизитор, като един абсолютно нов образователен проект. В него се съчетават найдобрите модели за времето си - тези от Париж и Саламанка, с по-новаторските – тези от Болоня и Левен (Белгия). Успехът на това начинание
превръща Алкала де Енарес в център на университетската аристокрация през XVI и XVII век.
Обучението там имало три основни цели:
- религиозна - подготовка на църковни служители, които да върнат
ценностите на античната духовност, изгубени през Средновековието;
- политическа – школовка на квалифицирани адвокати и епископи
за държавните структури, способни да разрешават сложните проблеми
на Католическата монархия;
- културна - адекватността на теологията с основите на древната
класика.
Първият випуск започва обучението си на 18 октомври 1508 г. и за
две години биват открити 5 факултета: Изкуство и философия, Теология,
Каноническо право, Литература и Медицина. С отварянето на университета се изгражда и кампусът за студентите. Неговата площ впечатлява дори и днес.
През вековете висшето училище търпи различни атаки, но отстоява на тях и запазва своя облик и дух. От 1996 г. приема името Университет на Алкала.
На 2 декември 1998 г. UNESCO обявява кампуса и историческия център на Алкала де Енарес за Световно културно наследство.
В момента Университетът на Алкала обучава над 28 000 студенти. В

него работят 2100 преподаватели и изследователи, 800 административни и други служители. Днес изучаваните специалности са 35 на брой,
като са запазени основните факултети от създаването на университета.
Интересни исторически факти
От самото му създаване университетът има независим статут спрямо
останалата част на града. Построените сгради на кампуса и университета са разделени от самия град чрез голям площад. Характерна особеност
е наличието на собствено законодателство и прилагането на негови вътрешни закони, при неспазването на които се налагали сериозни наказания. За целта на територията на университетa бил изграден затвор, в който студентите били затваряни за дълги периоди поради „невинни” провинения (според съвременните представи) — като приказване и неспазване на дисциплината в час, незачитане на моралните и етичните норми
на обществото. За краткия си престой в университета известният испански бароков писател, поет и драматург Лопе де Вега бил редовен посетител на наказателната обител поради нощните излизания из града, пиянските скандали и бурните му любовни връзки с дами — все нарушения на
три от най-строгите забрани: да се напуска територията на кaмпуса,
да се пие алкохол, да се общува с жени. Освен Лопе де Вега, и други именити писатели преминават обучение в Университета на Алкала де Енарес – Франциско де Кеведо, Антонио де Небриха, Калдерон де ла Барка.
Тук бил забранен и достъпът на жени както за посещения, така и за
обучение. Историята обаче помни едно ИЗКЛЮЧЕНИЕ. През 1785 г. тук

се дипломира първата в Испания жена - доктор по философия. Името й е
Мария Гузман де ла Серда, приета и обучавана по изричното нареждане
на краля. За да се спазят законите на академичната институция, тя била
обучавана в пълна изолация спрямо останалите студенти.
Повечето от младежите в университета били от заможни семейства,
но имало и система за подпомагане на подготовката на бедните. Те носели отличителни белези на тогите си, означаващи, че са стипендианти без
собствени средства. Богатите ползвали услугите им срещу символично
заплащане. Най-често бедните студенти водели записки от лекциите и
затопляли каменните пейки в залите за обучение.
Получаване на докторска степен
Получаването на докторантска степен било изключително труднодостижимо. Постигало се
само от около 8% от академичната младеж. Процесът на подготовка продължавал от 3 до 10-на години, а процедурите по
защитата на докторската степен - около 3 дена,
през които изпитваният
нямал право да излиза извън преддверието на аулата, където и спял. Изпитът се провеждал в зала с извънредно претрупана декорация и прекалено много орнаменти по
стените, таванa и подa, в
различни стилове и ярки
цветове. Това било специално предвидено, за да се
създаде максимално объркване и притеснение на изпитвания. На балконите на горното ниво пък
се струпвали състудентите му, чиято задача била да вдигат шум, да викат
и да се стараят всячески да го разсейват. Изпитващите били 30 професори и преподаватели, притежаващи правото да задават въпроси от всякакво естество и от всички сфери на науката и живота. От двете страни
на бъдещия доктор заставали по един наставник, който да го подкрепя
по време на изпита, и един изпитващ, които имал специална задача да го
смущава и търси слабото му място.
Ако докторантът издържал изпита успешно, излизал през централната врата на залата с големи почести. Той трябвало да почерпи цялото
население на кампуса и града, които чакали навън с нетърпение. Сумата за покриването на този „щастлив разход” била доста голяма и ако защитилият доктор я нямал, му бил предоставян кредит, който трябвало
да изплати впоследствие.
Ако изпитът обаче не бивал издържан, това предполагало да не се
състои и банкетът. Тогава хората, стоящи навън, ядосани поемали злощастния докторант и го влачели през целия град, за да бъде оплют (буквално) и бит от всички. Лесно е да се досетим, че провалилите се не опитвали повторно да се явят за докторска степен и защита.
Наградата „Мигел де Сервантес”
Алкала де Енарес е и родното място на писателя Мигел де Сервантес.
Неслучайно точно с този град се свързва едноименната литературна награда. Признанието „Мигел де Сервантес” (Premio Miguel de Cervantes) е
ежегодно и се връчва на испаноезичен писател за неговото цялостно творчество. Това е най-авторитетното отличие за испаноезична литература.
Кандидатите се предлагат от 22 академии на испански език от целия
свят. Лауреатът се обявява в края на съответната година, а отличието му
се връчва от испанския крал на 23 април следващата година в Алкала де
Енарес в същата зала, където векове наред се провеждали изпитите за получаване на докторска степен. Досега с приза на името на Сервантес са
удостоени само три жени - Дулсе Мария Лойнас, Мария Самбрано и Ана
Мария Матуте. В преддверието на залата е изработена стена с барелефи
на всички писатели, горди притежатели престижната награда.
Николай Стоянов Димитров
Бивш възпитаник на Русенския университет
Страница 12 подготви доц. Анелия Манукова
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СЪБУЖДАЩОТО ДЕЙСТВИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Людмила Стоянова, IV курс, Компютърни науки
Първи ноември мина… както и 24 май, трети, втори, първи курс и
бала ми... Годините преминаха пред очите ми като ята на птици и оставиха в съзнанието ми усещането за празнота и свобода. И колкото повече се доближавам до завършването и мечтания край на четвърти курс,
все по-често се замислям за смисъла и мисията на образованието и хората, които все още го поддържат живо. Някои им казват будители, други – учители, аз бих ги нарекла личности, които поемат на гърба си цялата тежест на чуждата безличност и се опитват да я превърнат в искра,
която един ден ще запали пожара на вдъхновението и мъдростта. Това
са хората на науката – тези, които се занимават с изкуство, мислещите и
борещите се за идеалите си. В редовете на тази армия няма място за личности без идеи и мечти. Техни оръжия са цветът, формата, словото и перото, техен щит е мисълта, а тяхна постоянна спътница – музата и любовта към знанието.
И нека не бъркаме държавния служител – учител, с този учител, който се крие във всеки един от нас. Защото да си истински учител, не е
просто професия, а призвание, което всеки усеща по различен начин.
Нима днес младите хора не се учат и влияят от едни нови „учители“,
демонстриращи криворазбраните си ценностни системи в шоубизнеса!
Ако влезем във фейсбук страницата на Лейди Гага или пък на Азис, ще
видим, че т.нар. фенове не са нищо повече от мними ученици и последователи на една аморална показност.
Дали Вазовото стихотворение ,,Език свещен“ ще намери място в паметта на днешния ученик, или по-скоро тя е заета от новия текст на песента на някоя фолк дива, която събира повече хора на концертите си,
отколкото в миналото са се събирали за въстания?! Но какво е една шепа
просветени хора в сравнение с хилядната армия от самодоволни „многознаещи“ люде, които предпочитат да не гледат по-далеч от носа си,
черпейки непрестанни забавления от действието на алкохола, клюката и интригата?! Понякога тази шепа е всичко за дадена нация – ръката, която ще се подаде на удавника и ще го издърпа от общото невежество и мрак, сейфът, където все още има запазено национално самосъзнание и култура.
В живота ни неведнъж са ни подавали тази ръка. Aз например я усетих, започвайки първи клас. Там за първи път се сблъсках с думата учител и постепенно започна да ми се разкрива нейното магично значение.
Пораствайки, осъзнах, че колкото и добра ученичка да съм била, в учебния материал няма нищо писано за Живота. За това кое е правилно и
кое не, кое е истинско и кое не. Изпитите в Училището на живота се оказаха по-трудни, отколкото тези, за които бях подготвена. Тогава един
ден някой ми подшушна нещо за самообразованието... Стряскаща дума, налагаща хиляди задължения и отговорности. Дори и самата пред-

ставка „само“ звучи задължаващо. Но уви така е в Училището на живота. Само ако искаш да знаеш и търсиш учители, ще вървиш напред. Само ти избираш кой път да поемеш, няма кой да те износи на гърба си.
Само ти можеш да се събудиш за мъдростта. Усилията неминуемо си
струват и след самообразованието идва и развитието…
Истинското развитие обаче настъпва, когато човек комбинира своето самообучение с протегнатата към него ръка, преминавайки през различните етапи на образованието – начално, основно, средно и висше.
Приемайки онези учители, които освен на мъдрост го учат и на добродетелност.
Висшето образование е последното стъпало към Живота на големите. То е върхът на пирамидата в нашата образователна система, но не винаги върхът е най-доброто място. Защото, колкото по-високо си, толкова вятърът е по-силен. Малцина успяват да се задържат, но тези, които успеят, вече знаят кои са. Да! Студентският живот не е лесен, но не
е и скучен. Изправяйки се пред всекидневните проблеми, ученикът започва да опознава себе си по-добре. Преди е учил за другите, знанията му са била насочени навън, но сега той открива себе си в нова светлина. Сблъсъкът му с другите разкрива нови и нови черти от личността му... УЧИТЕЛЯТ СТАВА САМИЯТ ЖИВОТ, УРОКЪТ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД КРАЯ НА ЧАСА… Висшето образование е много повече от гордостта на родителите, статус в обществото или увеличена
заплата. Студентският живот предлага една пъстроцветна гама от преживявания, върхове и падения, които няма как да се повторят и да бъдат същите. Тъй както един художник никога не може да нарисува една
картина два пъти еднаква.
Мястото, където разбираш кой си, за какво се бориш и на какво си
способен. Моето място се оказа Русенският университет „Ангел Кънчев“ и не съжалявам за това. За четвърта поредна година ставам свидетелка на неговия празник, а се навършиха вече 67 години от създаването
му. Макар и млад, този университет доказва и ще продължава да доказва, че висшето образование е повече от документ, цел и престиж.
То е възможността за избор на живот – самореализация и независимост.
То е първата стъпка в света на големите, шансът да кажеш: „Вижте ме, аз
мога и имам право!“. Правото на събуждане и на светлина.
Висшите учебни заведения в България са един от многото фактори, съпроводили ученика до неговата среща със светлината на мъдростта. Сама по себе си обаче институцията университет не би успяла да се
пребори с мрака на невежеството без помощта на учителите и студентите. Ето защо аз пиша това и искам да ги поздравя, като им пожелая винаги да следват своята любознателност, защото тя рано или късно може да
ги отведе към нови открития и успехи.

Нова научна литература
от Русия и Европа
Емилия Лехова
Представителството на Руската академия на науките за България и
страните от Източна Европа и неговата търговска структура “Индекс”
ООД вече две десетилетия сътрудничат на Русенския университет в
осигуряването на академичната общност с нова научна чуждоезикова литература. Изложбите-базари на книги от утвърдени научни издателства отдавна вече са традиция за Русенския университет.
От 13 до 16 ноември 2012 г. в корпус 2 се организира Изложбатабазар, посветена на Празника на университета. По традиция се излагат специализирани издания, съобразени с научните интереси на академичната общност на университета и нуждите на учебния процес.
Представените нови книги на руски език и латиница са в следните
области: машиностроене, металознание, нанотехнологии, селскостопанска техника, транспорт, планиране и логистика, електротехника,
електроника, компютърна техника, безжични комуникационни технологии, математика, статистика, механика, физика, химия, екология,
обществено здраве и кинезитерапия. Много нови заглавия има и в хуманитарните направления: международни отношения, право, международно право, европейска интеграция, икономика, аутсорсинг, биз-

нес и финанси, счетоводство, маркетинг, мениджмънт, история, социология, психология, философия, педагогика. Значително е присъствието и на справочните и енциклопедичните издания.
Специфичното в тазгодишното издание е, че част от изложената
литература е по предварителна заявка на преподавателите от Русенския университет.
Традиционно фирмата дарява нови, актуални заглавия по научния профил на Русенския университет за фондовете на Библиотеката.
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Нашето УТРЕ е в тяхното ДНЕС
Цветомира Стоянова, IV курс, Промишлен дизайн
Всяка година през месец октомври за четвъртокурсниците в Русенския университет започва един от най-важните етапи, през които трябва да
преминат, преди да завършат своето висше образование, а именно разработването на дипломни проекти. Проектите за всяка специалност имат специфична тематика, но тези в катедра „Промишлен дизайн“ биха предизвикали интерес у всеки. Дипломните работи в областта на дизайна обхващат широк кръг от проблеми, като крайните решения са напълно реализуеми и конкурентоспособни. Това е и един от мотивите на студентите да се
насочат към специалността „Промишлен дизайн“ – получаването на знания и умения, необходими за постигането на добра реализация в бъдеще.
Ето и малка извадка от дипломните проекти на успешно защитилите дипломанти на катедра „Промишлен дизайн“ през 2012 г.

Венцислав Кирилов
Концептуално архитектурно-художествено решение на фасадата на корпус 16

Евгени Тончев
Проектиране на елементи от екстериорна среда
на кампуса на Русенския университет

Наджин Расимова
Дизайн-програма на рекламна кампания за
рециклиране и оползотворяване на отпадъците

Петър Койчев
Дизайн на интериор и екстериор
за еднофамилна къща
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НОВИ СТУДЕНТСКИ КЛУБОВЕ
През учебната 2012–2013 година в Русенския университет бяха създадени няколко нови клуба. Студентите от клуб „Млад Журналист“
представят своите колеги.

Клуб „Eразъм“
Здравка Иванова, I курс, Право
Клуб „Eразъм“ е създаден от Свилена Петкова Георгиева, студентка от IV курс, специалност „Европеистика”. Неговият рожден ден е 15 август 2012 г. Целта му е да помага, въвежда и запознава чуждестранните ни студенти от програма „Eразъм” с българския бит, култура, ценности, да им осигури по-лесно интегриране. Това е основната му идея – културна толерантност и обмяна на добри практики. Клубът се стреми към: социалната и практическа интеграция на студентите от Русенския университет по
програми за мобилност в България, предоставяне на информация на студентите от нашия университет по програмите за мобилност в България и в други страни, доброволно оказване на
помощ при ориентирането им в приемната (новата) среда, реинтегрирането на завърналите се български студенти, споделяне и разпространение на идеите и ценностите на междукултурното общуване.
Към момента клубът е кандидат–секция на ЕСН-България
(Erasmus Student Network – международна асоциация с нестопанска цел), а през февруари 2013 г. членовете на клуба се надяват да
бъдат одобрени от ЕСН–България и да получат статут на секция.
Вратите на Клуба са винаги отворени за всички желаещи.

Клуб „Зелени човечета“
Симона Маринова, III курс, Право
На 8.11.2012 г. клуб „Зелени човечета” организира първата си акция –
събиране на хартия на територията на университета. „Зелени човечета” е един
от новосъздадените клубове към Русенския университет „Ангел Кънчев” и е с
екологична насоченост. Той е създаден от студенти от специалност „Екология
и опазване на околната среда”, но в него могат да членуват и всички студенти,
преподаватели, докторанти и хора, които са заинтересувани от опазването
на природата и желаят да спомогнат за нейното съхранение и създаването на
приятна среда в района на университета.
Новооткрият клуб тепърва предстои да определи своите цели, идеи,
мероприятия, да формулира девиза си. „Зелени човечета” е открит за
съвместни дейности с останалите клубове. За повече информация, може да се
обърнете към ръководителя на „човечетата“ доц. д-р Маргаритка Филипова
(mfilipova@uni-ruse.bg), или да посетите страницата на клуба във Фейсбук.

Клуб „Здраве“
Таня Христова, III курс, Право
Клуб „Здраве” също е сред най-новите клубове на Русенския университет. В него
участват студенти от първи и втори курс на
специалност „Медицинска сестра” към Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
с ръководител гл. ас. Деспина Георгиева.
Една от основните цели на клуба е постигане на по-висока здравна информираност
на студентите от Русенския университет. Във
връзка с това е и една от първите дейности на
клуба, наречена „Превенция на хипертонична
болест в студентска възраст“. Акцията се проведе на 14 ноември 2012 г. във фоайето на библиотеката във втори учебен корпус. Студентите получиха информация и съвети от членуващите в клуба за хипертонията и как да се
справят с възникнали проблеми.
В бъдеще участниците в клуб „Здраве”
планират много подобни дейности, някои в
сътрудничество с клуб „Различни и равни”.
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Международен женски футболен турнир „Мит Ост Фестивал“
Женският студентски футбол на Русенския
университет се представи достойно като домакин
на Международния женски футболен турнир
„Мит Ост Фестивал“. Той се проведе от 4 до 7
октомври на университетския стадион „Академик“. Отборите на Русия, Германия (Мит Ост),
Украйна и България (Русенски университет)
играха в състави от 6 момичета с по 2 резерви
при игрово време 2 х 20 мин.

До финалната среща достигнаха отборите
на Русия и Германия, които в оспорван и много
динамичен двубой завършиха редовното време при равенство 2:2. Победителят беше излъ-

чен след дузпи. По-точни се оказаха представителките на Русия, които заслужено вдигнаха
купата на турнира, връчена им от зам.-ректора
по Евроинтеграция и международно сътрудничество на Русенския университет доц. д-р
Юлиана Попова.
Русенските студентки, чиито срещи бяха
първият официален турнирен сблъсък с тази
игра, играха борбенно, с желание и въпреки инкасираните загуби спечелиха сърцата на многобройната публика, наблюдаваща това крайно интересно спортно събитие – международен турнир
по женски футбол, който се провежда за първи път в нашия университет.

90-годишен юбилей на проф. д-р Сабетай Леви

През тази есен проф. Сабетай Леви навърши 90 години. За новия редакционен екип на вестника той е името на десетия главен редактор на „Студентска искра” през периода 1982-1990 г.
По времето, когато оглавява вестника, той дава свобода на студентите-журналисти, но и поема
тяхната защита в случаите, че срещу написаните думи има брожение от преподавателя А., служителя Б. или колегата С.
Екипът на вестник „Студентска искра“ от сърце честити кръглата годишнина на проф. С.
Леви и му пожелава да прибави към нея на първо време още 10 години, за да отбележим заедно
през септември 2022 г. един истински юбилей – неговата 100-годишнина!
Честито, проф. Сабетай Леви!
С благодарност за Вашия принос „Искрата” да искри в годините – редколегията на в.
„Студентска искра”.

80-годишен юбилей на доц. д-р Спас Митев Нанев

Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (ЕСЕО) поздравява
доцент д-р инж. Спас Митев Нанев по случай неговия юбилей, 01.10, и му желае
добро здраве и все такава сърдечност!
Доц. Спас Нанев е завършил висше образование по специалността „Електрически
машини и апарати” в тогавашния Висш машинно електротехнически институт
(сега Технически университет) гр. София . От 1956 г., в продължение на 4 години,
е бил завеждащ „Нови производства” в завод „Найден Киров”, гр. Русе.
През 1960 г. постъпва като асистент по „Електротехника” във ВИММЕСС, сега Русенски
университет „А. Кънчев”, а през 1972 г. защитава в Москва докторска степен с дисертационен
труд на тема: „Теоретично и експериментално изследване на вибрациите в шумовете на трифазни
асинхронни двигатели”. От 1979 г. е доцент към катедра ЕСЕО.
Доц. Нанев е един от основоположниците на катедра ЕСЕО, на която е ръководител от 1973 г.
до 1992 г., и спомогна за обединяване на съвсем младите (тогава) преподаватели за „напълване
със съдържание” на лабораторните зали в новоизградения корпус 10, като сам обзавежда богата
лаборатория по „Електрически машини”. Като идеен ръководител на катедрата той стимулира
преподавателите за написване и издаване на учебни пособия и учебници, за издигане на високо
ниво на учебната база на специалността.
През дългогодишния си стаж е ръководил на множество големи научно-изследователски
теми, от които три са от държавния план в областта на тежкото машиностроене, ръководил е на
Отрасловата лаборатория по „Електрически задвижвания и автоматизация на изделия в тежкото
машиностроене” към университета.
Редакцията нa в. „Студентска искра” се присъединява към поздравленията.
Честита годишнина, доц. Нанев!

РЕКЛАМА

Work Abroad LLC.

Work Abroad LLC. e официален
представител на Continental Pools Inc. и
United Work And Travel.
- Work Abroad LLC. изпраща всяка
година стотици студенти и младежи от
България по програмите за културен
обмен на САЩ/студентски бригади/.
Работните оферти за водни спасители
са най - търсени поради сигурността при
гарантираната заработка, работата в екип
и възможността за работа на второ място.
Новата ни оферта за Work And Travel
2013 т.нар „5+1“ включва отстъпка в
програмната такса при записване на
група от 6 студенти изявили желание да
живеят заедно.
Група спасителки с многогодишен
опит са на обиколкоа по университетите в
страната, за да промотират новите оферти
за сезон 2013 г.

АКАДЕМИЧЕН ХУМОР
Професорът забелязал, че един от студентите спи по време на лекция и даже похърква.
Помолил съседа му да го събуди.
- А не, г-н професор. Вие го приспахте,
вие го събудете...

• • •

Професорът към студентите:
- Колеги, умните хора подлагат всичко
на съмнение. Само кръглите глупаци са абсолютно сигурни.
Студентите:
- Г-н професор, а Вие сигурен ли сте, че
това е точно така?
Професорът:
- Разбира се. Абсолютно съм сигурен.

• • •

Професор влиза в зала, където ще се провежда изпит, поглежда към студентите и казва:
- Колеги, като Ви гледам такива млади,
свежи, красиви - като пролетни цветя и ми
иде да късам, да късам, да късам ...

• • •

Професор по философия казва на студентите си:
- Колеги, темата на днешната лекция ще
бъде „Лъжата”. Кой от вас е чел книгата ми
със същото заглавие?
Всички студенти вдигат високо ръка.
- Чудесно, колеги! Виждам, че имате добра предварителна подготовка. Аз никога не
съм писал книга на такава тема…
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