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55 ГОДИНИ ВЕСТНИК „СТУДЕНТСКА ИСКРА“
На 5 февруари 2013 г. вестникът на Русенския университет отпразнува своя 55-ти рожден ден.
На празничното тържество ректорът проф. дтн Христо Белоев удостои вестник „Студентска
искра“ с почетния знак на Русенския университет.
Благодарим за приноса на всички искрици, допринесли „Искрата” да искри в годините!
Уважаеми колеги,
За мен е чест и изключително удоволствие от името
на академичната общност на Русенския университет
и лично от свое име да ви поздравя с 55-ГОДИШНИЯ
ЮБИЛЕЙ на вестник „Студентска искра“, медийният глас и летопис на нашата Алма Матер!
Повече от половин век той пръска в нашите делници
и празници своите броеве-искри. Споделянето на
тяхната светлина продължава да ни сплотява. Защото
гласността, дадена от трибуната на „Студентска
искра“, ни стимулира заедно да решаваме проблемите
и заедно да се радваме на постиженията си като
общност. Затова вестникът продължава да ни бъде
така жизнено необходим, както при създаването
си през 1958 година. Тук е мястото още веднъж да
изкажа своето уважение и огромна признателност
към неговите главни редактори през годините и да
припомня имената им: засл. проф. Иван Неделчев, доц. Бъна Петрова, проф. Димитър Янчев,
доц. Мария Василева, доц. Донка Грънчарова, доц. Петър Партинов, доц. Владимир Етърски, гл.
ас. Анна Чернева, проф. Сабетай Леви и засл. доц. Живодар Душков. Тук е мястото и да поздравя
настоящия главен редактор на „Студентска искра“ – доц. Анелия Манукова, която, заедно с
обновената редакционна колегия, достойно продължава традициите на първосъздателите, но вече
с една нова, модерна визия на вестника, отговаряща на съвременните изисквания на читателите.
Уважаеми колеги,
Пожелавам ви здраве и творческо дръзновение, за да продължите с жар и талант да бъдете
правдиви летописци на нашата Алма Матер!
Нека расте популярността на „Студентска искра“!
Нека вестникът продължи да бъде високата и авторитетна трибуна, от която гласът на общността се чува най-внушително и от която талантите и постиженията на нашите колеги блестят най-ярко!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Проф. дтн Христо Белоев, DHC
Ректор на Русенския университет
продължава на стр. 6

ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА‘ 12
Мая Сапунджиева
С подкрепата на Съюза на изобретателите у
нас на 18.10.2012 г. Българското и Европейското
патентно ведомство връчиха за първи път наградите „Изобретател на годината” и „Иновативна
фирма”. Поводът с отличията да бъде признат изключителният принос
на най-изтъкнатите наши изобретатели бе 10-годишнината от присъединяването на страната ни
към Европейската патентна конвенция. Тържествената церемония бе уважена от председателя на
изпълнителния орган на Европейската патентна
организация – Беноа Батистели. Три категории

оформиха облика на номинациите „Изобретател
на годината” – „Химия и
биотехнологии”, „Машиностроене и строителство” и „Електроника и електротехника”.
Престижът, който Русенският университет гради както в академичните
кръгове, така и в цялата
научна общност, успя за
пореден път с устойчива
последователност да потвърди новаторската визия в дейността на неговите преподаватели. Първото място в категорията „Машиностроене и строителство” бе отредено на проф. д-р Огнян Алипиев, гл. ас. Ивайло
Николаев, доц. д-р Генчо Попов и доц. д-р Димитър Зафиров от Аграрно-индустриалния факултет на Русенския университет.

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.

Скъпи читатели,
Петдесет и пет години вестникът на
нашата Алма Матер устоява на промените
и съхранява искрицата на традицията –
да бъде медийно лице на университета,
да отразява неговите постижения, проблеми и радости.
Настоящият екип поздравява всички
създатели и съмишленици на „Студентска искра“, всички Искрици, които във
времето са поддържали огъня буен, жив
и съзидателен, за да можем днес да имаме вестник с история, вестник с диря и
читатели от всички възрасти.
Благодарим Ви за това, че ни имахте
доверие и ни допуснахте да продължим
и обновим тази страница от историята
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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Проектираната от тях TРИРОТОРНА ХИДРАВЛИЧНА МАШИНА С ДВУСТРАННО
ЦЕВНО ЗАЦЕПВАНЕ (хидромашина с вътрешно зацепване) следва да осигурява по-голям дебит при същите габаритни размери в радиално
направление спрямо съществуващите двуроторни такива. Разработката може да намери приложение в най-различни хидравлични системи за
задвижване и транспортиране на течност.
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2013–2014 г.
Предварителни изпити
Предварителните писмени изпити ще се
проведат в Русе, Силистра, Разград, Монтана
и Плевен, както следва:
• 13 април 2013 г., 08:00 ч., единен приемен
изпит (ЕПИ) със специална част по общотехническа подготовка по механика и техническо
чертане, общотехническа подготовка по
електротехника и електроника, математика,
информатика и информационни технологии,
физика, икономическа география на България
и икономика.
• 13 април 2013 г., 13:00 ч., ЕПИ със специална част по история на България;
• 14 април 2013 г., 08:00 ч., ЕПИ със специална част по български език;
• 14 април 2013 г., 13:00 ч., ЕПИ със специална част по биология.
При явяване на предварителните изпити
кандидатите заплащат такса в размер на 30
лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ.
Желаещите да се явят на предварителните
изпити посочват желанието си в периодите 1-5
април и 8-10 април 2013 г. в гр. Русе и в представителствата на университета в различните
градове от страната.
Заявки за предварителните изпити могат да
се подават и онлайн на адрес: http://admission.
uni-ruse.bg, от 1 март до 10 април включително.
Повече за провеждането на конкурсните
изпити и за спецификата на единния приемен
изпит (ЕПИ) може да прочетете на стр. 3.

Предварително
класиране и записване
на кандидат-студенти
Предварителното класиране и записване
се извършва в периода от 01.06.2013 г. до
12.07.2013 г.
В предварително класиране и записване
могат да участват всички кандидат-студенти,
които притежават диплома за завършено средно
образование и имат балообразуващи оценки от
положени предварителни кандидатстудентски
изпити през 2013 г. или от държавни зрелостни
изпити след 01.01.2008 г.
За предварително класиране и записване
са обявени 50% от утвърдените бройки за
плановите места по държавна поръчка редовно
обучение за следните специалности: Земеделска
техника и технологии, Мениджмънт и сервиз
на техниката, Климатизация, хидравлика и
газификация, Машинно инженерство, Механотехника и мехатроника, Материалознание
и технологии, Индустриално инженерство,
Електроенергетика и електрообзавеждане,
Компютърно управление и автоматизация,
Електроника, Математика и информатика и
за Филиал Силистра – Електроинженерство,
Транспортна техника и технологии и Физика
и информатика.
Кандидатите посочват в кандидатстудентските си документи само една от изброените
специалности. Приетите студенти се записват
по реда, описан в чл.23. Записаните студенти
не участват в следващи класирания.

Специалности в Русенския университет за учебната 2013-2014 г.,
по които ще се извърши прием след средно образование
№ СПЕЦИАЛНОСТ
форма на обучение
Инженерни специалности
1. Земеделска техника и технологии
редовно задочно
2. Мениджмънт и сервиз на техниката
редовно задочно
3. Климатизация, хидравлика и газоснабдяване
редовно задочно
4. Аграрно инженерство
редовно		
5. Машинно инженерство
редовно задочно
6. Механотехника и мехатроника
редовно задочно
7. Мениджмънт на качеството и метрология
редовно		
8. Материалознание и технологии
редовно задочно
9. Индустриално инженерство
редовно задочно
10. Електроенергетика и електрообзавеждане
редовно задочно
11. Компютърно управление и автоматизация
редовно задочно
12. Електроника
редовно задочно
13. Компютърни системи и технологии
редовно задочно
14. Телекомуникационни системи
редовно задочно
15. Информационни и комуникационни технологии
редовно		
16. Информационни и комуникационни технологии (англ. ез.) редовно
17. Електроинженерство
редовно задочно
18. Транспортна техника и технологии
редовно задочно
19. Експлоатация на флота и пристанищата
редовно		
20. Технология и управление на транспорта
редовно задочно
21. Промишлен дизайн
редовно		
Неинженерни специалности
22. Маркетинг
редовно задочно
23. Международни икономически отношения
редовно		
24. Икономика
редовно		
25. Европеистика и многостепенно управление
редовно		
26. Европеистика и глобалистика (англ. ез.)
редовно		
27. Бизнес мениджмънт
редовно задочно
28. Публична администрация
редовно		
29. Индустриален мениджмънт
редовно задочно
30. Начална уч. педагогика и чужд език (англ., нем. и фр. ез.) редовно		
31. Предучилищна и началнa училищна педагогика
редовно задочно
32. Социална педагогика
редовно		
33. Компютърни науки
редовно задочно
34. Информатика и информационни технологии в бизнеса
редовно задочно
35. Математика и информатика
редовно		
36. Български език и история
редовно		
37. Финансова математика
редовно		
38. Право
редовно задочно
39. Български език и чужд език (фр., англ., рум. ез.)
редовно		
40. Физика и информатика
редовно		
41. Екология и техника за опазване на околната среда
редовно		
С биологична и химична насоченост
42. Химични технологии
редовно		
43. Биотехнологии
редовно		
44. Технология на храните
редовно		
45. Кинезитерапия
редовно		
Обществено здраве и социални грижи
46. Ерготерапия
редовно		
47. Медицинска сестра
редовно		
48. Акушерка
редовно		
49. Социални дейности
редовно задочно

факултет
АИФ

МТФ

ФЕЕА

Ф-л Сс
ТФ
АИФ
ФБМ

ФПНО

ЮФ
Ф-л Сс
АИФ
Ф-л Рз
ФОЗЗГ
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2013–2014 г.
За учебната 2013–2014 г. приемът е 2773 места за студенти в бакалавърското и магистърското
КОНКУРСНИ ИЗПИТИ
обучение за редовна и задочна форма като увеличението е с 47 студенти за сметка на задочната форма
на обучение (в редовната форма има повече само 5 студенти). Подаването на документи започна на
1 февруари.
За учебната 2013–2014 година ще се извърши прием след средно образование в 49 специалности
в 21 професионални направления.
Нови специалности
Професионално направление
Социални дейности
Социални дейности
Финансова математика
Математика
Български език и чужд език (румънски език)
Педагогика на обучението
		
по двойка специалности
Специалности с променено наименование и обновено съдържание
Специалност
Професионално направление
Механотехника и мехатроника
Машинно инженерство
Материалознание и технологии
Материали и материалознание
Компютърно управление и автоматизация
Електротехника, електроника и
		
автоматика
Бизнес мениджмънт
Администрация и управление

ДАТА
6 юли (събота)
7 юли (неделя)
13 април (събота)

НАЧАЛЕН
ЧАС

8:00 ч.
8:00 ч.
13:00 ч.

8 юли (понеделник) 8:00 ч.
14 април (неделя)

9 юли (вторник)

13 април (събота)
10 юли (сряда)

10 юли (сряда)

8:00 ч.

8:00 ч.
8:00 ч.

13:00 ч.

8:00 ч.
11 юли (четвъртък)
8:00 ч.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
ИЗПИТ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ

Рисуване
Моделиране
ЕПИ
(история на
България)

Промишлен дизайн
Промишлен дизайн
Икономическо-управленски
специалности, Право, ПНУП,
Български език и история
Право, ПНУП, НУПЧЕ,
Български език и история,
Български език и чужд език,
Социални дейности,
ЕПИ
Всички инженерни специалности,
(български език) Икономическо-управленски и
Информатични специалности,
Биотехнологии,
Химични технологии,
Технология на храните
ЕПИ
ОТП по механика
и техническо
чертане,
Всички инженерни специалности,
ОТП по електроИкономическо-управленски и
техника и
Информатични специалности,
електроника,
Финансова математика,
математика,
Биотехнологии,
информатика и
Химични технологии,
ИТ, физика,
Технология на храните
икономическа
география на
България,
икономика
английски език, МИО, Европеистика и
немски език,
многостопанско управление,
френски език
Европеистика и глобалистика,
английски език, НУПЧЕ, Информ. и комуник. технол.
(англ. език), Български език и чужд
немски език,
език
френски език
Кинезитерапия, Ерготерапия,
Социални дейности, Екология и
ТООС, Биотехнологии, Химични
технологии, Технология на храните,
Медицинска сестра, Акушерка

ПРОВЕЖДА СЕ
В ГРАД

Русе
Русе
Русе, Силистра,
Разград, Плевен,
Монтана

Русе, Силистра,
Разград, Плевен,
Монтана

Русе, Силистра,
Разград, Плевен
Монтана

Русе
Силистра
Русе, Силистра,
Разград, Плевен
Монтана

14 април (неделя)

13:00 ч.

12 юли (петък)

8:00 ч.

12 юли (петък)

13:00 ч.

ЕПИ
(химия)

Екология и ТООС, Биотехнологии,
Технология на храните, Химични
технологии

Разград

13 юли (събота)

8:00 ч.

Оценка на
двигателната
култура

Кинезитерапия

Русе

ЕПИ
(биология)

От учебната 2013–2014 г. за кандидатстване
в Русенския университет се въвежда единен
приемен изпит (ЕПИ). Той е във вид на тест
и се състои от две части – обща част и специална част. Общата част обхваща 20 въпроса (с
коефициент 1) по български език и езикова
култура. Специалната част обхваща 40 въпроса
(с коефициент 2), които са в следните области
по избор: история на България, български
език, общотехническа подготовка по механика и техническо чертане, общотехническа
подготовка по електротехника и електроника,
математика, информатика и информационни
технологии, физика, икономика, икономическа
география на България, биология и химия.
Специалностите, изискващи задължително полагане на изпит в годината на
кандидатстване, са:
• за специалност Право – ЕПИ със специална
част български език и история на България;
• за специалностите Акушерка и Медицинска
сестра – ЕПИ със специална част биология,
• за специалност Промишлен дизайн – конкурсните изпити по рисуване и моделиране;
• за специалност Кинезитерапия – оценката
на двигателната култура.
Оценките от държавните зрелостни изпити
не могат да заместват изпитните.
За всички останали специалности
Оценките от двата задължителни държавни
зрелостни изпита (ДЗИ), положени съгласно
изискванията на чл.24 от Закона за народната
просвета и чл.7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и
учебния план след 01.01.2008 г., се признават
за оценки от съответстващи конкурсни изпити
съгласно таблица за съответствие.
За оценка от съответстващ конкурсен
изпит се признава и оценката от положен след
01.01.2008 г. трети държавен зрелостен изпит
(по желание на ученика) по един от следните
учебни предмети: Математика, История и цивилизация, Физика и астрономия, География и
икономика, Биология и здравно образование,
Английски, Немски или Френски език.
Ако кандидатът се яви и на конкурсен
изпит, при образуването на състезателния му
бал се зачита по-високата оценка.

Русе, Разград

Изпити по време
на лятната кампания
Конкурсните изпити ще се проведат в
интервала от 5 до 13 юли 2013 г. в градовете
Русе, Силистра, Разград, Плевен и Монтана.
КЛАСИРАНИЯТА са както следва:
1-во класиране – до 15 юли;
2-ро класиране – до 22 юли.
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Е-МОБИЛНОСТТА – КЛЮЧОВА ТЕХНОЛОГИЯ НА БЪДЕЩЕТО
или оспорвана екоидея

Мая Сапунджиева
Все още рядко очите ни регистрират техните безшумни четириколесни тела по родните
пътища, но според по-далечни прогнози те ще
се превръщат във все по-модерна тема на бизнес средите в България и Европа. На пръсти се
броят и университетите у нас, предлагащи програми за подготовка на висши кадри в тази нова сфера. Русенският университет е сред тях.
ДОСТОЙНСТВА…
Плюсовете на електромобила са добре известни. Той е икономически изгоден, има поголямо КПД и ниски нива на разходи по поддръжка, използването му намалява вредните
емисии на прах и шум. Пъргавината, или възможността да ускорява по-бързо, превръща тази му черта в една от най-атрактивните в списъка от плюсове и минуси на автомобили за
градски условия. Четириколката, зареждана с

ЕКОХОРИЗОНТ

електрически ток, е отговор и на постоянното
поскъпване на горивата. В икономически аспект дръзките хипотези за революция на този
иновативен бизнес имат своите основания. Само зарядните колонки могат да бъдат цяла индустрия, свързана основно с IT.
…И СЛАБОСТИ
Електрическото превозно средство може и
да се хвали с по-бързо ускорение, но губи позиции по друг параграф — осъществява по-малък преход с едно зареждане в сравнение с конвенционалните двигатели. Това го прави неподходящ за дълъг път. Липсата на инфраструктура за зареждане добавя още аргументи у привържениците на тезата CONTRA. Досаден не-

В световен мащаб почти няма ниша в обществения живот, в която новите технологии
да не бележат значителен демараж. Той не подминава и висшето образование. Това предполага партньорство между бизнеса и университетите като задължителен фактор за една
работеща икономика, за притегляне на инвестиции и европейски работодатели, за създаване на конкурентна среда. Пресечните точки са задължително условие.
Транспортният факултет предлага двусеместриални магистърски курсове. Те са втората фаза в подготовката на специалиста – по-кратки, но поцеленасочени. Позволяват специализирането на младите хора. В резултат
от контактите ни с практиката през 2012 г. открихме магистърски курс Хибридни и електрически превозни средства, добиващи все по-голяма популярност. У нас липсват кадри, които да ги поддържат, които да имат подълбоки познания по тях. Гледаме ги, че са лъскави, радваме им се като
граждани. Но те изискват специални знания, намиращи се на границата
на транспортната техника и електроинженерството. Направихме и друга
стъпка в насока сближаване на бизнес и образование. Старата магистърска програма Транспортна техника и технологии, както и бакалавърската,
разделихме на две, защото от години нишите, в които се реализират нашите възпитаници, са две. Едната е сервизната дейност. Затова през 2011 г. се
появи Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилна техника. Другата са различните видове прегледи, продажба на резервни части, конструкция, устройство, принципи на работа на различни машини. Така
бе обособено другото клонче – магистърската специалност Автомобилна
техника.
Доц. Иванов, откога датира идеята за магистърска програма за
електромобили?
През 2009 г. първо сглобихме електромобилче, изследвахме го. Последва електровелосипедът, който подложихме на серия тестове с оглед проучване пълния капацитет на този безшумен и евтин начин на придвижване в градска среда. През 2011 г. заедно с доц. Иван Евтимов и доц. Генчо
Попов подготвихме учебника Електромобили. В него разглеждаме основни
въпроси, свързани с разработването и използването на този тип превозни
средства (ПС). Изясняваме възможностите за употребата на възобновяеми
енергийни източници за зареждането на колите и представяме видовете
електродвигатели с техните предимства и недостатъци. Тази тема е изключително актуална в световен мащаб.
Налице са прогнози, че до 2025 г. електрическите и хибридните ПС
ще достигнат до 50% от регистрациите на нови автомобили в Европа.
Други предвиждания сочат, че след 2020 г. в ЕС няма да е възможно производството на ПС само с ДВГ, защото няма да покриват очакваните
високи норми за изгорели газове. Факт е обаче, че продажната им цена
е все още доста висока за българския стандарт, което предопределя по-

достатък е и „захранването” на батериите, тъй
като при обикновени условия то трае няколко
часа. „Безгласното” им движение се счита за не
по-малък недъг. Безшумността им застрашава
безопасността на пешеходците, засичащи според проучванията звука от ръмжащия двигател
на приближаващ се автомобил от 11 метра. Но
може би най-силно натежаващ от всички доводи в решителния избор ЗА и ПРОТИВ се оказва високата продажна цена на колите на ток. А
те са скъпи, защото компонентите им все още
не са в серийно производство.
За да си осигурим стабилна позиция като
важен фактор в сектора на елекромобилността на картата на Европа, са ни нужни сериозни законови промени, значителни финансови и
данъчни облекчения, убеден е доц. Росен Иванов, декан на Транспортния факултет.

ниския интерес към този тип алтернативно
задвижване.
Както всяко ново нещо, и тук не можем да
не забележим, че е необходимо време за възприемане и осмисляне. И ако идеята за електромобилите като цяло е популярна и широко рекламирана, то тя се „радва” и на противници. Българинът е доста консервативен, недоверчив е.
Затова по света се организират информационни
кампании, демонстрации, за да се пречупят закостенелите нагласи, държавата отпуска субсидии. През 2012 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма прие Национален план за
действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични ПС, включително на елмобилността у нас за периода 2012-2014 г. Тя
касае нуждата от промяна в нормативната база и законодателни промени
относно отваряне пътищата за Е-мобилността в страната ни – съвместна
работа с общините за изграждане на зарядна инфраструктура за електрическите ПС, места за паркиране и т.н.
Електромобилът е „полезно” за околната среда средство. Той е някакво решение, вземайки под внимание вредните емисии, които правят
градския въздух непоносим, и поскъпването на петрола.
В градски условия тези автомобли имат редица предимства. С тях обаче се решава само донякъде въпросът със замърсяването на въздуха в големите градове. Твърде зловредна е пропагандата, че с електромобила ще се
сложи край на проблема с вредните емисии в отработените газове. Автомобилът пуши там, където се движи, електромобилът пуши в електроцентралата! Грижите по тази тема не се елиминират, само се пренасят другаде. Не
може обаче да не се отчете обстоятелството, че където има концентрация
на автомобили в големите населени места, по-масовото използване на електромобили ще доведе до редуциране на емисиите CO2.
От друга страна, веднъж закупен, той изисква по-малко разходи за изминаване на някакво разстояние. Ако разходите на 100 км на един обикновен автомобил са примерно 15 лв., на един електромобил същото разстояние ще му струва 3-4 лв., не повече. Електромобилите сега са скъпи,
защото няма масово производство. Те ползват облекчение и при паркиране
– просто не са таксувани. Така със Закона за местното самоуправление се
предвижда това да бъде централно урегулирано за цяла България. В някои
страни ползват данъчни облекчения (такса регистрация). Дори и в местната наредба замисляхме намаляване или изцяло отпадане на местния данък.
Това не е малка преференция.
Доц. Иванов, как намирате баланса между иновациите и екологията в обучението? Младите хора демонстрират ли „зелено” мислене?
Те бързо възприемат зелената идея. Във всички наши бакалавърски
курсове сме предвидили такава дисциплина. Студентите искрено се вълнуват от тази тема. Може би и защото са израснали в годините, когато пропагандата по тези проблеми бе по-сериозна. Много добре се възприемат
такъв тип знания.
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Русенският университет подписа договор
с румънския университет „Данубиус“ в Галац
Договор за сътрудничество с румънския университет „Данубиус“, Галац
(UDG) подписа Русенският университет
и се включи в организационния борд на
Международната конференция „Река Дунав – оси на европейската идентичност“.
Делегацията на румънските колеги бе водена от ректора доц. д-р Анди Пушка, съпроводен от зам.-ректорите по учебна
дейност – проф. д-р Ромео Йонеску, по
научната работа – доц. д-р Мариана Трандафир и доц. д-р Георге Латес – член на
организационния борд на международната конференция.
Университетът „Данубиус“ е млада частна академична структура, основана
през 1992 г. Той обучава в областта на правото и икономическата сфера. Най-престижната
му програма е за MBA квалификация, създадена съвместно с Американския университет
във Филаделфия и акредитирана от Международната асоциация по MBA, чиито дипломи се
признават в цял свят. По тази програма се издава двойна диплома – от Галац и САЩ. Сту-

дентите, които се обучават, са от Русия, Китай,
САЩ и Румъния.
Според клаузите на договора съвместните взаимоизгодни мероприятия се насочват
главно в образователната, изследователската
и проектната дейност. Партньорите сключиха споразумение за обмен по „Еразъм” и стартират обмените на преподаватели и студенти
още от 2014 г. Освен академичния обмен на
студенти, докторанти и преподаватели, двата

университета ще обменят административен, технологичен и експертен опит.
Експертният опит обхваща процедури
като академично оценяване, ръководство и консултиране на студенти и докторанти, иновативни методи за обучение и съответните дидактически материали.
Предвиждат се общи научни изследвания, публикации и конференции, съвместни участия в международни семинари и академични срещи.
Двете страни заявяват намерение да
създават общи специалности и нови
академични програми с различна продължителност.
В споразумението е отделено специално внимание на разработването и прилагането на съвместни проекти и мрежи в контекста
на националните и европейските възможности за финансиране. Договорът обхваща също
системите за управляване на качеството на
всички студентски услуги и обучение, както и
обмена на технологична експертиза.

Посланикът на Република Южна Корея на посещение
в Русенския университет
При посещението си в Русенския
университет на 8
януари Н. Пр. Чън
Би Хо предложи на
ректора проф. Христо Белоев съдействие
за установяване на
контакти и коопериране с южнокорейски университети.
Посланик Хо прие с
готовност поканата
да изнесе лекция пред
русенските студенти през летния семестър на 2013 г. Г-н Хо има докторска степен по политология от университета в Мадрид (Испания) и беше приятно впечатлен от
факта, че политическите науки са сред водещите професионални направ-

ления, развивани в университета. Посланик Хо предложи да предостави
информация за Русенския университет в Южна Корея и особено за специалностите, обучението по които се осъществява на английски. В областта
на политическите науки такива са бакалавърската Европеистика и глобалистика, както и магистратурите по Европеистика и регионално развитие
и Европеистика и публична администрация. Обсъдена бе и перспективата
в учебния план на Европеистика и глобалистика да бъде включена опция
за изучаване на корейски език.
Посланик Хо сподели, че мотивацията му да подкрепи Русенския университет в желанието му да сътрудничи с южнокорейски университети и
научни институти датира от 2010 г., когато е била първата му визита тук.
Тогава е оценил високото ниво на развитие на университета и активните
му контакти с бизнеса. Той предложи на своите домакини възможността
учени от университета да се включат в Корейско-българския форум за наука и технологии. Първото издание на форума се проведе през месец май
2012 г. в София. Подготвя се втори форум, който ще се състои в Сеул и е
финансиран по проект на Посолството на Южна Корея в България с подкрепата на Външното министерство на страната.

Румънската Военноморска академия и Русенският университет
започват сътрудничество
Румънската Военноморска академия, Констанца, и Русенският университет започват
сътрудничество в академичния образователен
и научен обмен. Петчленната румънска делегация от Факултета по търговски флот на Академията проведе работно посещение в Русенския университет на 7 и 8 февруари 2013 г. Делегацията включва: проф. д-р Беазит Али, декан на Факултета по механика и електроинженерство, доц. д-р Василе Добрефф, декан в областта на електрониката, доц. д-р Флорин Николаев, зам.-декан в областта на екологията,
възобновяемите източници и механиката, д-р
Каталин Попа, зам.-декан в областите иконо-

мика, мениджмънт и мениджмънт на проекти
и д-р Мариан Ристеа, ръководител на катедра
„Машинно инженерство“.
След разговор с академичното ръководство на университета гостите проведоха работни срещи с деканските ръководства на
Електрофакултета, Транспортния факултет,
Машинно-технологичния факултет и Бизнес
факултета. Целта на срещите е да се договорят
сътрудничества за образователни и научни
обмени по програмите ERASMUS („Еразъм”)
и CEEPUS („Циипус”) на студенти и учени.
Страницата е подготвена с любезното
съдействие на доц. Юлиана Попова
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55 ГОДИНИ „СТУДЕНТСКА ИСКРА” –
МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
доц. Анелия Манукова
На 5 февруари в. „Студентска искра” отпразнува своя 55-и
рожден ден. И като на всеки хубав повод имаше празнични слова, торта, много спомени и усмивки.
Проф. И. Неделчев, първият главен редактор на „Искрата”, бе може би най-емоционално настроеният в залата. В очите му личеше радостта от промените на вестника, одобрението, че нищо не е забравено. Да виждаш резултата от труда си,
продължението, е голямо щастие за всеки човек. И точно като
един родител да следиш растежа на детето – с умиление, обич,
разбиране и гордост.
Присъстващите бивши главни редактори – доц. Бъна Петрова и доц. Донка Грънчарова, както и бившият заместник главен
редактор проф. Димитрина Цонева, с усмивка се върнаха назад
във времето, за да споделят за нощите писане и макетиране, за
емоциите да поемеш в ръце броя след печат. А най-хубавото бе
да прочетеш в очите им радостта от развитието, от факта, че делата им не са останали в миналото, че времето не е отмило създаденото, а го е развило.
Засл. доц. Живодар Душков ни пренесе през годините на развоя на
вестника, направи ретроспективен разказ и спомена всяко едно име, творило за „Студентска искра”.
И като на всеки рожден ден, рожденикът представи своите идеи за бъдещето – „Искрата” да предизвиква интерес сред младите читатели и в съ-

щото време да стимулира студентите да участват в списването. Обновяването на вестника да не е само една задача, а мисия, изграждаща екип със
сърце и душа, който да ритмува живота на „Искрата” с живота в университета. Екип, който да отразява, но и да дава. Екип, който има смелостта
да напише имената си редом до създателите на вестника и който да е горд,

че е запазил искрицата и е направил огъня малко по-буен, за да има преход към следващото поколение.
И може би сега е мястото да представя настоящия редакционен екип
на вестника: Мая Сапунджиева, на която дължим добрия и правилен български език на страниците му, която е безценен репортер с опит и идеи;
д-р Мира Душкова – поставила основите и грижеща се за израстването на
пишещите в клуб „Млад журналист” и на нашите първи репортерстващи
студенти – Ванина, Евгения, Лора, Людмила, и която в момента подготвя но-

ви майстори на хубавото редене на думи; Валентин Каменаров – спортният дух на вестника, който не пропуска важните моменти в живота на университета по тази тематика; не на последно място д-р Йордан Дойчинов и
Цветомира Стоянова – нашите дизайнерски консултанти; и накрая – всевиждащите очи на фотографите ни Владимир Дочев и Юлияна Андонова.

Вестник „Студентска
искра” е зодия Водолей!
Симона Маринова, III курс, Право
Ние можем да проследим живота на дадено събитие в зависимост от неговата дата на
„раждане”, така както можем да проследим и човешкия живот. Днес, 05.02.2013 г., имаме и повод да го направим, тъй като честваме годишнина от излизането на първия брой на в. „Студентска искра”. Знакът на Слънцето (зодията)
на нашия рожденик е във Водолей. Слънцето е
архетипът на основната същност на индивида
или събитието. Водолей е комуникативен, интелектуален, независим и в някои случаи, ексцентричен знак. Слънце във Водолей е чудесен избор за всички начинания, които искат да докоснат и заинтригуват общностите и масите. Ако

беше човек, вероятно би ви шокирал със стила си на обличане до такава степен, че нямаше
да можете да си поемете дъх първия път, когато го видите! Понеже в случая говорим за продукт на авторско творчество, това качество вероятно се проявява като публикуване на някои
интригуващи материали, които аудиторията не

би предположила, че ще намери на страниците на вестника. Меркурий, планетата на писателите, журналистите и словото, от която зависи начина на подреждане на мислите и тяхното изказване, е знакът на строгия, дисциплиниран Козирог. Да се благодарим за това, тъй като в противен случай би липсвала нужната доза систематичност и подреденост на информацията! Искрено се надяваме поетичният Нептун, един от покровителите на изкуството, да е
дал благословията си на Меркурий, за да избегнем ненужната сухота в изказа си. Луната, основният сигнификатор за продължителността
и успешността на всяко начинание, извършва
само положителни аспекти в рамките на зодиакалния знак Дева, където се намира, от което
можем да си направим заключението, че ще работим неуморно и ще бъдем с вас, читателите,
още дълги години.
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И КОРЕНИ, И КРИЛЕ
Мая Сапунджиева
Нека не измерваме сполуките с числа!
Нека оставим на времето да брои годините, а ние ще пресмятаме спомените – ярки,
разнобагрени, мъдри и рошави, ще осъзнаем стойността на настоящето, за да го претворим в думи и да осигурим едно смислено
бъдеще. Нaвлязла в своята втора младост,
„Студентска искра” носи правилните бръчки на времето.
На 5 февруари се опитахме да погледнем
на себе си отстрани, за да не губим представа
колко свети нашата ИСКРА. А да погледнеш на
себе си отстрани, е почти толкова трудно, колкото да погледнеш назад, без да се обръщаш.
В една зала пребиваваха опорните точки
на всяка една биография, на всяко едно битие
– минало, настояще и бъдеще: миналото – с
неговата памет и завет, настоящето – с неговите мечти със срок на изпълнение и реални задачи за отмятане, бъдещето – с неговите
възможности, въпроси и послания.
Топло и светещо е усещането, че един живот, в случая този на „Студентска искра”, има
и корени, и криле.

ПОСВЕТЕНО
На петдесет и пет години става
„Искра“-та наша, но не остарява,
а млада винаги като остава
нас – бившите, тя също подмладява!
инж. Йордан Панайотов,
инж. Кирил Момчилов,
инж. Христо Владимиров,
бивши редактори във
в. „Студентска искра“

ВЕСТНИК „СТУДЕНТСКА ИСКРА“
НА 55 ГОДИНИ
Петдесет и пет годишен юбилей –
още толкоз словото ви да се лей!
Все по-силно, все по-ярко да искрите!
С вестника си фоайето да красите!
Незнакомов
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ОТ „ИСКРАТА“ ЛУМНА ОГЪНЯТ И ГОРИ ВЕЧЕ 55 ГОДИНИ
Ванина Грозева, IV курс, МИО
Твърде смело е да пишеш за някой много „по-възрастен“ от теб (на годините на родителите ми), но
когато станеш част от него, вече е предизвикателство!
„Студентска искра“ навърши 55 години на 5 февруари 2013 и вече е факт и 376-ия брой. Когато преди време чух името на вестника, реших, че той е само студентски. Така е било понякога в годините, но
не и днес. Прочетох много за историята му, чух споделени мисли и от първия му главен редактор – заслужилия професор Иван Неделчев („бащата и майката“ на вестника, според проф. Сабетай Леви, но
се замислям за извървения път и къде сме стигнали днес.
Смяната на поколения, събитията от историята на страната ни, броят и разнообразието на студентите в Университета в голяма степен са давали облика на вестника. И той като всичко друго е търпял
възходи и падения, кризи и растеж, но факт е, че днес е много различен.
Записано е в историята на университета, че вестникът е бил орган на партийната, младежка и профсъюзна организация, в годините е отразявал стачки, студентски бунтове и недоволства, проследявал е
живота в университета, бил е трибуна за литературни „излияния“.
А днес на кого е орган? Какво ли ще пишат за началото на 21 век, когато честват стотната му годишнина? Като няма младежка организация, която да „води“ младежите, кой ги обединява, кой е този, който предоставя трибуната на младите?
Всичко е много различно!
В началото във вестника са пишели само инженери, защото само такива са се обучавали. Днес в Русенския университет има освен бъдещи инженери и педагози, икономисти, юристи, медицински кадри
и други. В началото на издаването му се е строяла новата сграда, а днес очакваме още един модерен корпус, където ще има и конгресен център.
В началото на издаването му в тогавашния ВИМЕСС са били 780 студенти и 60 преподаватели, обучавани в две специалности, а днес студентите са около 10 000, преподавателите – около 480, а специалностите – 48 бакалавърски и над 70 магистърски.
В началото вестникът се е макетирал и се е печатал в печатница „Дунав“. Днес с модерни компютри
и с модерен издателски център за по-малко от един ден вестникът се тиражира в цветно издание и „застава“ в Интернет, за да го вижда целият свят.
От началото до днес, за 55 години, по страниците на вестника можем да прочетем плеяда от имена, много от тях прохождащи в писането, които после се развиват и стават известни писатели, поети,
журналисти и т.н.
Запомних имената на част от главните редактори през годините: доц. Бъна Петрова, проф. Димитър Янчев, доц. Донка Грънчарова, а съм щастлива да познавам бившия главен редактор и мой преподавател – Живодар Душков, както и проф. Димитрина Цонева.
Общото през годините е, че вестникът се е разпространявал безплатно и винаги всяко ръководство е
намирало средства, за да го издава, винаги е имало колонка на редактора и винаги са били налице ентусиасти да пишат! Ето, това е огънят, който „Искрата“ поддържа! Даже не проумявам как стана това и с мен?
Но се връщам пак към чисто студентските броеве, които са се появявали в годините и си мисля, че
за нашето поколение това е трудно да се случи.
През миналата 2012 год. се създаде клуб „ Млад журналист“ и така се раждат темите и идеите за публикуване на текстове във вестника. Има си дежурни редактори и коректори за всеки брой, като че ли
всичко е подредено и точно до безкрай. И това идеално ни устройва! Но защо не дойдат идеи от „Студентския съвет“, от колеги и приятели, които да искат да споделят публично какви теми ги вълнуват в
коридорите на русенската Алма Матер, защо празници като 8 декември и 24 май трудно събират студентите, защо на честванията на годишнините на великите исторически личности се виждаме все едни
и същи студенти? Защо всички пишат ежедневно в Скайп, във Фейсбук, но твърде малко във вестниците? Днес никой не ни ограничава какво и как да пишем, а като че ли ни е трудно да споделим помежду си нещата от живота, които безспорно „разтърсват“ понякога душите ни. Защо днес почти няма студентски стихове, анекдоти, карикатури, а само отразяваме „по свой начин“ случилото се в университета?
С това е различно поколението на нашите дни.
В сравнение с останалите то е по-модерно по отношение на мобилните комуникации, знае и чете от
виртуални места, където много се споделя, готово е
лесно и бързо да се пренастрои за нов начин на живот, не се тревожи от икономическата криза, измисля нови начини за оцеляване и вярва, че на всяка цена ще се успее! То е поколението, което измисля как
да управлява компютъра с човешкия мозък, как да
проникне безболезнено до болните органи в човешкото тяло и да ги лекува, как да „донесе“ ресурси от
Космоса до Земята, нищо, че възрастните казват, че
ценностите ни вече са изместени. Та как няма да са
изместени, като глобалната картина на света е съвсем различна?
Не умея да пиша модерно и хубаво, но истината е, че усещам за себе си „Студентска искра“ като една малка звездица, която, надявам се, още дълги години ще свети на небосклона – с духа на живите и
този на вече „отлетелите“ души, звездица, която ясно се вижда точно от брега на една малка река в Северното полукълбо, от едно малко градче на планетата Земя, намиращо се според астрономите на 43º50’
географска ширина и 25º59’ географска дължина.
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Символите на държавността –
изложба, роман или съдба?
Евгения Манова, IV курс, Право
Доц. д-р Людмил Георгиев е преподавател пo “Криминалистика” и “Съдебни експертизи” в Юридическия факултет на Русенския университет. Но това не е всичко – той е бивш полковник от МВР, понастоящем вещо лице към Софийския градски съд, писател, редактор на в. “Следа” (електронно издание
на Академията на МВР) и притежател на колекция от полицейски и военни фуражки, която е уникална в България.
Любител на криминалната литература, Людмил Георгиев започва писателската си дейност през 1992 г., като за база използва професионалните си познания и опит. За издаването на първата си книга “Един час в моргата” тогавашният служител на
МВР продава колата си. Автор на 7 сборника и съавтор в други, той решава да създаде литературната поредица “Библиотека Полиция”, която патентова и която към момента съдържа 36
криминални романа и сборници с разкази, чиито автори са не
само служители на МВР, но и магистрати, сред тях е дори бивш кмет на софийското село Лозен.
Преподавателят използва 27-годишния си стаж като разследващ полицай и криминалист в
полицията и като преподавател в Академията на МВР, за да запознае от първа ръка студентите по
право с особеностите на криминалистическото разследване и съдебните експертизи. С практическия си опит експерт-криминалистът допълва и обогатява преподавателската си дейност, което е изключително полезно за студентите в подготовката им по двете дисциплини. Възможността да научат в детайли за разследването на престъпленията е интересна и полезна информация,
която спомага за по-качествената подготовка на бъдещите юристи.
На 17.01.2013 г. в Регионална библиотека “Любен Каравелов” – Русе преподавателят представи най-новата си книга “От местопрестъплението: BULGARIA”. Главно действащо лице в нея е инспектор Лъчезар
Давидов, чрез когото авторът създава
събирателен образ на полицая в професионален и личен план. Всеки разказ от сборника започва от мястото на
престъплението, което е и причина за
атрактивното заглавие. За написването
на книгата си доц. Георгиев използва реални случаи от практиката, като два от
тях са от русенския регион.
На 12.11.2012 доц. Георгиев получава Специална награда от ректора на Русенския университет проф. дтн Христо
Белоев за отлично представяне на изложбата на печатни и електронни издания на преподаватели от университета с книгите “От местопрестъплението:
BULGARIA” и “Мръсна задача”.
Интересното хоби да събира полицейски шапки започва преди години, когато получава като подарък оригинална каска на британски полицай. Част от
шапките в колекцията доцентът купува
сам при посещението си на други държави по повод семинари и обучения в
професионалната му сфера. Други са му
подарък или е разменял със служители
на реда от чужбина. В момента колекцията наброява около 180 шапки, каски и пилотки. По време на разговор с декана на Юридическия факултет му хрумва да ги подреди в изложба.
На третия етаж във втори корпус, сектор Г, е разположена постоянна експозиция, която съдържа 102 шапки, колани, кортици и емблеми от над 20 държави. Мотото на изложбата е “Символи на държавността”. Сред най-интересните са шапка-реплика на български опълченец, на офицер от ЩАЗИ, на служител на ДС, хитлеристка шапка и шапка от Сталинградската битка, на виетнамски селски полицай, на шериф от САЩ.
Доц. Георгиев сподели за „Студентска искра”, че след март 2013 г. изложбата ще бъде предоставена временно на Регионалната библиотека в Русе. На нейно място в Русенския университет
ще бъде представена втора част на експозицията, която ще съдържа военни, морски, военноморски и пожарникарски шапки и каски.
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Доближаване до
Ян Амос Коменски
Гл. ас. д-р Юлия Дончева
Една обучителна програма по „Еразъм”
изпрати мен и доц. д-р Петър Петров (катедра „Педагогика, психология и история” на
факултет „Природни науки и образование”)
в град Sárospatak (Шарошпатак), Северна Унгария. Унгарските колеги ни посрещнаха и се
постараха обучението да бъде полезно, ползотворно и взаимно обогатяващо. Обсъдихме
учебните програми, практиките на студентите, активностите на учащи и преподаватели,
финансовите възможности и проблеми, учебната, спортната и библиотечната база. Присъствахме на конфериране между базов учител и методист и студенти, както и на текуща практика. Видяхме замъци, дворци, красива природа, училища, детски градини, музеи, библиотеки…

И тук се докоснахме до Ян Амос Коменски
(COMENIUS, както го наричат унгарците) –
педагог и теолог, роден през XVII век в Nivnice
(Моравия). Съдбата му е нелека. Последователно живее в Полша, Англия, Швеция. През
1650 г. е поканен за учител в Реформаторското училище (Reformàtus Kollègium) в Шарошпатак. Тук Коменски започва своята пансофистка училищна реформа. По време на 4-годишния си престой продължава извънредно
богатата си образователна дейност. Именно
тук написва една от най-известните си книги – Orbis pictus („Сетивният свят в картини”).

На паметната плоча, поставена на училището, четем, че Коменски по бащина линия e унгарец – Szeges Janos. Може би именно унгарският му корен го е довел до тези земи, където е работил, творил, където и до
днес признателният унгарски народ с право
се гордее и пази, съхранява и разпространява завещаното.
В университета в Шарошпатак, който е педагогически факултет към университета в Мишколц, е сформирано дружество COMENIUS,
чието членство е чест и гордост за всеки педагог. Ежегодно се провежда конференция,
срещат се съмишленици, обменят се информация и идеи, издава се сборник.
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Студент по право‘12
Лора Вълчева IV курс, Право
На 4 декември 2012 г. представителят на Асоциацията на българските административни съдии – съдия Боян Магдалинчев, връчи наградата ,,Студент по право за 2012 г.’’ на Диляна Пеева. Тя е в четвърти курс, специалност „Право” в Юридическия факултет към Русенския университет.
Какво е отношението ти към образованието зад граница?
Образованието зад
граница е полезно, доколкото се обменя опит
между студенти и преподаватели от различни държави. Натрупаният опит, обогатяването на езиковата култура, както и опознаването на чужди традиции
и обичаи допринася за развитието на студентите, както и натрупване
на богат житейски опит. Смятам, че практиката и обучението в чужбина са добра основа за развитие и реализация на студентите след това на пазара на труда. В тази насока програмата „Еразъм” предоставя
богата гама от възможности според желанията на всеки студент. Найхубавото е, че след обучение по „Еразъм” програмата студентите се завръщат в България. Това е много важно за развитието на нашата държава и за нейния просперитет.
Към коя област от правото ще се насочиш след дипломиране?
Бих желала да се реализирам в областта на труда и социалната политика, да бъда част от администрацията, като основната ми цел би
била да подпомагам хората, които имат нужда от правна помощ за подобряване на социалното си положение. Надявам се всички колеги да
се реализираме успешно след завършване на висшето си образование.
Имаш ли интерес към съдебната система?
Съдебната система е един от колосите на демократичността и без
нейното нормално функциониране границите между отделните власти
би се размила. Магистратската дейност е свързана с проявата на високи морални качества и с опит в областта на юридическите науки и опит. Според мен не трябва да имаш дори амбицията да станеш съдия, ако
нямаш необходимата квалификация, професионален и житейски опит.
По света юристи стават съдии в апогея на кариерата си.
Как си обясняваш скандалите, които тресат съдебната ни система – лобизъм, корупция и т.н.?
Животът на хората се дели на две – личен и професионален. Личният живот не бива да бъде изтъкван на преден план, когато човек е бил
достатъчно компетентен и способен, за да постигне определени резултати в живота си, както и да има добро положение в обществото. Личният живот зависи от много фактори - семейно положение, социален
статус, среда, в която човек е живял и отраснал, като в голяма степен
тези фактори не зависят от човека и той не може да промени фактите.
Но това, което постигне човек в професионален план, то е негов личен
успех и зависи изцяло от неговата съобразителност, ерудираност и находчивост, както и от отношението му към останалите.
Освен наградата статуетката Козирог (олицетворя силата и
упоритостта) и паричната сума, какво друго те зарадва в този ден?
Най-хубавият момент от този ден бе моментът, в който бях със своето
семейство, със своите най-близки хора, които винаги са ме подкрепяли
и които винаги са до мен. Не само в хубавите, но и в трудните моменти.
Удовлетворена ли си?
Да, благодарна съм за възможността, която ми бе предоставена, съзнавам и отговорността си към тази награда, която е не само моя, но и на
всички студенти от ЮФ. Надявам се да бъда достоен носител на този приз.
От какво зависи и какви са твоите препоръки, за да стане един
студент по право добър юрист?
За да стане един студент добър юрист, е необходимо да има добра
подготовка, да е запознат с актуалните събития в страната, да може въз
основа на нормативната система и механизми да осъзнава кое е редно
и същевременно да има изградена ценностна система, която да е подчинена на добродетели като справедливост, морал, етика.

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА…
Димитър Аврамов
споделя
След деветте месеца, които изкарах в казармата, сякаш акълът ми
най-после дойде и се реших да кандидатствам в университета. С каква
специалност обаче? Кратък поглед върху ученическите ми години ясно показа страстта, която развих към две основни дисциплини – българския език и историята. Както и към английския език, разбира се, но
с него се кандидатстваха основно икономически специалности, които
по никакъв начин не ме привличаха. Та затова изборът беше ясен. Български език и история (БЕИ) беше специалността, която сякаш бе създадена за мен. След кратки опреснителни упражнения се явих на изпита, изкарах 5.75 и останалото е история, както казват в някои книги…

Годините в Университета по много причини ще останат незабравими. Оставяйки образованието настрана (защото това е ясно), там
срещнах една от най-близките си приятелки, с която от тогава сме неразделни. Второто събитие, което, съвсем без преувеличение, ми промени живота, беше записването в Студентския театър “Пирон”. Влязох в него през есента на 2005 г. (в началото на втори курс) и от тогава той е основна част от живота ми. Вече осма година съм част от състава и по никакъв начин не планирам да го напускам. Театърът ми даде толкова много, че едва ли мога да го опиша дори в няколко страници… Ще спомена само, че освен прекрасните приятелства и запознанства, придобих една увереност и самочувствие, които дълги години бях търсил. Общувам с лекота (почти винаги), не се притеснявам от
всяка дреболия и изобщо животът стана по-интересен. Нямах проблеми да съчетая ученето с репетициите, защото те бяха основно през почивните дни и се явяваха необходимото разтоварване след “усърдните паметни лекции и упражнения”. Но май се отплеснах, та нека се върна към студентството.
Привързах се към много от преподавателите и с голяма част от тях
с удоволствие общувам и до днес. За мен беше истинско удоволствие
да прекарвам толкова време сред такива интелигентни, образовани и
общителни хора. Нито за минута не съм съжалявал за избора си да
вляза в нашия университет и ако трябваше днес да избирам, пак щях
да го направя! Съвсем сериозно го казвам. Не са много учебните заведения, които да предлагат такава прекрасна специалност, съчетаваща истинско богатство от литературни произведения, теория, езикови
знания, речеви етикет и пр. Тук с половин уста ще призная, че постепенно реших акцентът в обучението ми да падне върху „българистката” част от специалността, а историята сякаш понякога пренебрегвах.
За което се извинявам на преподавателите.
Взех много от студентските си години. Знания, емоции, умения и
увереност, от които вярвам, че тепърва с още по-голяма сила ще черпя в живота си.
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Клуб „Млад журналист“ представя…
„Палитра“ оцветява университетските дни
Евгения Манова, IV курс, Право
Клуб „Палитра” към Русенския университет функционира от началото на 2009 г. под ръководството на ас. Валентина Радева от катедра „Български език, литература и изкуство“ към ФПНО. Участниците в Клуба се занимават с изработка на различни изделия, с усъвършенстване и
съчетаване на разнообразни техники от изящните и приложните
изкуства, както и с обогатяване на
познанията си за различните жанрове на изобразителното изкуство. Членовете на Клуба са студенти от всички специалности.
Клуб “Палитра” активно участва в разнообразни университетски инициативи, организирани
от Студентския съвет. Членовете на Клуба традиционно изготвят университетската мартеница, тяхно дело са и украсите на кутиите с изненади за 8-ми март,
изработват гигантски цигари по повод инициативата на Университета за борба с тютюнопушенето. Декорите и костюмите за коледното благотворително тържество за децата от дом „Надежда“ също се изготвят от Клуба.
Изкуството облагородява душата и разнообразява рутинното ежедневие.
С това успешно се справят
участниците от клуба, чиито творби периодично променят визията на Университета, а оригиналните акции разведряват студентите. Верни на артистичните
разбирания, от “Палитра”
се стремят да не повтарят
инициативите си и да запазят неповторимостта на труда си.
Изкуството ще спаси света. В това със сигурност вярват участниците в Клуба, които са превърнали в своя традиция организирането на благотворителни инициативи. За студентите в неравностойно социално положение „Палитра” ежегодно дарява средствата, събрани от продажбата на ръчно изработени изделия от изложбите-базари. Амбициите на Клуба са подобни инициативи да продължават да се случват и да се даде гласност на благородната кауза, в която активно участие вземат самите студенти в подкрепа на техни колеги в неравностойно положениe.
Клуб “Палитра” кани всички студенти с усет и любов към изкуството да се присъединят към него.

Светът е за всички
Лора Вълчева IV курс, Право
В последните месеци на изминалата година клуб „Палитра” съвместно с клуб „Различни и равни” взе участие във фестивала „Светът е за всички”. Основната цел на фестивала е да се мотивират хората с увреждания и да се осигури поле за изява на техните творчески умения.
Членовете на ,,Палитра’’ показаха изключителните си заложби като сътвориха еферия от цветове върху щраусови
яйца. Последните се оказаха предизвикателство за членовете на Клуба, които
имаха за задача да привлекат вниманието върху гигантските яйца с помощта на
фантазия и цветове. Атрактивните щраусови творби бяха изложени в Община
Русе заедно с други предмети, създадени от талантливи личности.
Имах възможност, макар и за кратко, да се включа в тази инициатива. Младите и талантливи студенти ми показаха
определени методи и средства за постигането на желаните резултати при работата със специфични боички. Успях да оставя и моя подпис върху едно от яйцата.
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За белите мечки и…
студентите
Кадер Сахлим, II курс, Право
Зима. Сесия. Стрес. Очаквания. Разочарования…
Решихме да проверим как се подготвят
по време на сесията студентите от Русенския
университет. За целта подготвихме кратка анкета, която да ни представи мненията на студентите за приключилите изпити.
На въпросите отговориха 55 студенти от
първи до пети курс от специалностите МИО,
НУПЧЕ, Европеистика, Право, БЕИ, СУ, КН и
Електроника. За повечето студенти сесията е
приключила успешно и те са доволни от постигнатите резултати. Малък е броят на студентите, които мислят, че не са оценени реално: една част от тях биха си поставили високи (или по-високи оценки), а само един колега признава, че е заслужавал по-ниска оценка. Друг допълва, че всеки трябва да получава само заслужени оценки. Различно мнение
демонстрира студент от специалност Право,
който казва: „Против съм знанията и възможностите на човек да се определят чрез оценки.
Каквато и да е формата на изпита, субективните фактори винаги оказват влияние. Предпочитам самочувствието ми да не се влияе от
оценките. За мен те са възможност да възвърна инвестициите от време и усилия под формата на награди и стипендии“.
Повечето от анкетираните студенти са имали четири или повече от пет изпита, за които
са учили по 1–2 часа дневно, но не са малко
и тези колеги, които са се подготвяли по цели дни. Има и такива, които са положили два,
три и пет изпита. Независимо колко изпити
имат, оказва се, че на студентите не им стига
времето за подготовка. Отговорът на въпроса защо времето не е достатъчно се крие във
факта, че голяма част от анкетираните предпочитат да сърфират в Интернет или да гледат
телевизия, вместо да учат. Студентите обаче
използват глобалната мрежа не за да теглят
материали, а за да се забавляват.
На вниманието на преподавателите! Уважаеми преподаватели, имайте предвид, че студентите ви се готвят предимно от вашите лекции, но също така използват и допълнителна литература. Студентите признават, че пищовите все още не са излезли от мода, така че
бъдете внимателни!

И накрая: по-скоро ще срещнем бяла мечка в центъра на Русе, отколкото – студент в
библиотеката. Това не е само резултат от анкетата, но е и живата истина.

11

ФЕВРУАРИ 2013

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ СПОРТЕН ЦЕНТЪР ПРЕДСТАВЯ…
СТУДЕНТСКИЯТ БАСКЕТБОЛ – най-успешният спорт през 2012 г.
Гл. ас. Валентин Каменаров
Председател на секцията е неуморният и с висок спортен ентусиазъм доц. д-р Велизар Павлов.
Капитан на отбора по баскетбол е Георги Минков - студент в специалност Маркетинг. Син е на известния баскетболист и съдия от републиканска категория – инж. Пламен Минков.
Ръководител на тима е д-р Искра Илиева, преподавател в катедра „Физическо възпитание и спорт” от 2006 г. До 18-годишна възраст Искра
Илиева се състезава в баскетболен отбор „Дунав“ – Русе, а докато следва, става студентски вицешампион с отбора на НСА.
Г-жо Илиева, да припомним още веднъж на нашите читатели радващите успехи на отбора през отминалата 2012 г.
Първо място и златни медали на
Държавното студентско първенство по
баскетбол във формат „3х3”, град София;
Чрез Русенския университет представихме България в Първото световно студентско първенство по баскетбол
„3х3”, проведено в Сърбия. Постигнахме
победи над Саудитска Арабия, Сърбия,
Румъния, Унгария. Отборът се класира
сред осемте най-силни в света. Без неоценимата финансова помощ от ръководството на нашия университет участието
ни бе немислимо;
Първо място и златни медали на лятната универсиада „Албена“ –
2012, като защитихме Шампионската титла, ръководени от препоръката на ректора проф. дтн Христо Белоев „да отстояваме първото място и
винаги да сме номер 1”. Заслугата за тези успехи се дължат на студентите
Георги Минков (капитан), Андреан Атанасов, Димитър Янчев, Николай
Златков и Георги Цонев.
Какво още пропускаме?! Усилията в тренировъчния процес, подготовката, медалите от 2009 г., които изиграха значителна роля в
израстването на отбора…
Да си припомним още и значимия успех по баскетбол през 2009 г.,
когато след 34 години отборът на Русенския университет завоюва бронзови медали на Държавно студентско първенство – първите отличия по
този спорт за новото хилядолетие. Заедно с Петко Дечев
ръководихме състезателите
Ивайло Касабов (капитан),
Георги Минков, Димитър
Янчев, Владислав Димитров,
Цветелин Дончев, Свилен Ганев, Станислав Георгиев, Венцислав Василев, Георги Русев,
Гюнай Юсеин, Георги Благоев.
Първите трима са състезатели
на БК „Дунав 2007” с президент инж. Росен Дунов, също
възпитаник на Русенския университет. Всички баскетболисти, обединени в нашата Алма
Матер, показаха най-доброто
от себе си и заслужено спечелиха бронзовите медали, като
се качиха на почетната стълбичка заедно с УНСС и НСА.
Доц. д-р Велизар Павлов – председател на секция „Баскетбол”, неотлъчно
беше до нас и ни подкрепяше във всеки един момент. Този успех за пореден път доказва, че високите резултати се постигат с добра подготовка на състезателите, отборна игра и екипна работа на треньорския щаб.
Всеки отбор имаше по двама треньори и нивото на състезателите беше
много високо. При тази конкуренция тимът на Русенския университет
се класира сред трите най-добри университетски отбори в България.
Г-жо Илиева, отборът по баскетбол на Русенския университет в
момента е във възход. На какво отдавате това – на силните индивидуалности или на колективизма?
Индивидуалният талант, интегриран в отборната игра, води до постигане на основната цел – победа над съперника. Разбира се, това не

винаги се получава. Необходимо е време всеки нов състезател да намери
своето място в отбора и когато това се случи, възможностите за реализиране на собствения потенциал в колективните действия се увеличават. По-важното е нашите баскетболисти да носят с достойнство екипа
на Русенския университет и винаги да дават най-доброто от себе си.
През 60-те години баскетболистите на университета имаха в
състава си невероятните играчи Дмитри Гончаров, Теодор Моллов,
Пеньо Пенев, Андрей Григоров, донесли шампионски титли. През 1975
г. отборът ни под ръководството на ст. пр. Борис Стефанов достигна до сребърните медали на Общостудентските игри. През 2009
г. сегашният състав на отбора, воден от г-н Петко Дечев и от Вас,
извоюва бронзовите медали. Сега в новия формат „3х3” отборът
отново върна Русенския университет в челото. Поздравления! Какви са следващите цели?
Винаги съм изпитвала огромно уважение към създателя на катедра
„Физическо възпитание и спорт” в Русенския университет – покойния
доц. Йосиф Ганев. Под негово ръководство баскетболният отбор е постигнал не един, а много значими успехи. Моите цели са насочени към
това да продължим неговите успехи в баскетбола, да бъдем сред найдобрите университети в България, а защо не и на международно ниво.
Кажете няколко думи за дейността на секцията в настоящия
момент. Знаем, че баскетболът е една от любимите спортни игри
сред студентите.
Като цяло баскетболът в Русе е във възход и не може това да не повлияе на дейността на секция „Баскетбол” в Русенския университет. Освен успехите на баскетболния терен имаме сериозно присъствие и в Националната съдийска комисия
по баскетбол. Председател и
зам.-председател за Русе са
Пламен Минков и Цветан
Господинов, които са също
възпитаници на Русенския
университет. Наши студенти
се изявяват като секретари на
национални и международни
срещи, както и като съдии на
първенства за подрастващи.
Надявам се някои да достигнат
и международна категория.
Освен това голям интерес
сред студентите са организираните всеки семестър вътрешни турнири по инициатива на
Спортната студентска комисия
и Университетския спортен
клуб „Академик” при Русенския университет.
Бих искала да използвам възможността да благодаря на ръководството
на Русенския университет за финансовата подкрепа и доверието, които
ни осигуриха участие в Първото световно студентско първенство по баскетбол „3х3“ в Сърбия. Не мога да не отбележа и съдействието на двамата родители Пламен Минков и Николай Янчев, на президента на „Дунав
2007” – Росен Дунов, на треньорите на Русенската баскетболна школа в
мъжкото направление – Петко Дечев и Руслан Русев, на председателя на
секция „Баскетбол” в Русенския университет – доц. д-р Велизар Павлов.
Благодаря и на състезателите по баскетбол, които са единни и винаги дават най-доброто от себе си. Пожелавам им здраве и още много успехи!
продължава на стр.12
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Какви са игровите стратегии, емоциите и
отговорността да бъдеш лидер, обединител,
водач, мотиватор и постоянна връзка на отбора с треньорското ръководство, споделя капитанът Георги Минков.
Г-н Минков, Вие
сте потомствен баскетболист. Вашият
баща също е възпитаник на Русенския
университет, бивш
капитан на отбора
ни отпреди две десетилетия. Какво е
чувството на приемственост и на отговорност?
И двете чувства са
много хубави. Отговорността е голяма, защото всеки ме свързваше с моя баща и аз попадах
в лека сянка, но с течение на времето и с упорит труд успявах лека-полека да излизам нагоре. Но когато скоро чух неговите думи, че съм
с една-две класи над него, се почувствах горд.
За постигането на тези значими успехи
колективността в игра като баскетбола е
от значение. Кажете няколко думи в тази насока. Вашите съотборници, колеги?
Без колектив няма отбор! Един отбор колкото и да е добър, ако не е сплотен, не може да
печели. В нашия тим всички се подкрепяме и
имаме доверие един на
друг на терена, като може да разчиташ на всеки
в даден момент. Затова
и резултатите са налице…
трети в България баскетбол 5х5, двукратни шампиони на България баскетбол 3х3 и в осмицата на света по баскетбол 3х3 .
Знаем, че Вие и Андреан Атанасов сега сте
основни играчи и на БК „Дунав 2007“, където
играете в „А” група. Как успявате да съчетаете усилените тренировки с учението? Стига ли времето?
Когато е добре разпределено, стига, но поголям проблем е умората, която се натрупва,
защото от тренировките, мачовете и учението
няма много време за почивка.
По колко тренировки седмично има един
баскетболист? Как се постига тази добра
бегова форма да се издържа 40-минутно натоварване със спринтове от единия към другия кош?
Тренираме всеки ден и в неделя играем
официални мачове. Относно издръжливостта
– трябва да имаш много добра физическа подготовка, и то в ранен стадий, още през юношеските години, за да може след това само да
се поддържа и доразвива. С тренировки всичко се постига. Това важи както за спорта, така и за учението.

ФЕВРУАРИ 2013
Наблюдавахме последния Ви мач на „Дунав
2007” с отбора на Стара Загора. Докато Вие
бяхте в игра, водехте със 17 точки разлика.
След Вашето излизане ни победиха с 3 точки.
За съжаление така стана. По време на срещата претърпях контузия на коляното и не можех да продължа да играя, след това момчетата
заиграха малко прибързано и припряно и може
би затова загубихме така злощастно.
Баскетболът е интелигентна игра, с логика. Как се мисли толкова бързо по време
на играта и това бързо мислене помага ли
Ви при преодоляването на изпитите в университета?
С опита идва и бързото мислене. Колкото
повече играеш, толкова повече тренираш и мисленето си по време на игра. Затова е казано, че
баскетболът е проста игра за умни хора! Неслучайно е създадена преди 121 години и студентите са първите, които я играят и допринасят за нейното популяризиране.
Някои сравняват изиграването на една
напрегната баскетболна среща с „вземането
на труден изпит”. Кое е по-лесно?
Лично за мен е по-лесно да съм в напрегната среща, нищо не може да се сравни с труден изпит!
Вие играете с номер 10 на състезателния екип. Какво е неговото значение за Вас?
Когато се отказа от баскетболната си кариера, предишният капитан на „Дунав 2007” Калоян Костов,
освободи номер 10 и така аз реших
да взема номера на найдоказалия
се русенски
баскетболист
през последните години и
да продължа
неговото дело
да възродим
мъжкия баскетбол в Русе.
Какво за Вас е Русенският университет?
Мнението ми е много високо. Университетът предлага невероятни условия за обучение,
както и се грижи отлично за своите студенти.
А лично за мен най-значимото, което направи
Ръководството и лично ректорът проф. Христо Белоев, е, че ни бе осигурено нужното финансиране, за да стане реалност нашето участие на Световното първенство по баскетбол
„3х3“ в Крагуевац, Сърбия.
Кой е Вашият идол в баскетбола?
Коби Брайънт, невероятен американски
баскетболист от отбора на „Лос Анджелис Лейкърс”. Олимпийски шампион. По-важното за
мен е, че е изключителен спортсмен и посланик на баскетбола по света.
Какво си пожелавате за 2013 г.?
Най-вече искам да се предпазя от контузии,
защото точно в момента се лекувам и е много
тежко. Също така си желая здраве, късмет и любов, защото няма нищо по-хубаво от подкрепата на любимия до теб човек, всичко останало можем сами да го постигнем!

КОНКУРС

СЛАВЯНСКОТО
ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за написване на стихотворение и
есе на тема

„Славянската идея –
надежда и вдъхновение”.

Участниците в конкурса ще бъдат
разделени на 2 възрастови групи: ученици
и възрастни. В него може да участва всеки
български гражданин без ограничение.
По обем конкурсните произведения
не трябва да надхвърлят една стандартна
печатна страница. Те трябва да постъпят
в Централата на Славянското дружество
в България най-късно до 30 април 2013
г. на адрес: София, ул. „Славянска” № 6
или на e-mail: slavsociety@abv.bg
Резултатите от конкурса ще бъдат
оповестени на 22 май (сряда) 2013 г.
УС на Славянското дружество в България

КОНКУРС

КЛУБ „ИЗОБРЕТАТЕЛ”
НАБИРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Ръководител на клуба е инж. Койчо
Митев – специалист по патентно право
и интелектуална собственост.
На членовете на клуба се дава
изчерпателна информация за технологията
на защита на интелектуалната собственост
и се оказва съдействие при патентоване
на техни оригинални идеи.
В клуба могат да членуват студенти
от всички специалности, докторанти и
асистенти.
Желаещите трябва да изпратят заявление
с кратка мотивация в свободна форма
и автобиография с данни за контакт на
e-mail адрес: patentservice@abv.bg
Приемането на нови членове на клуба
ще стане след събеседване.

АКАДЕМИЧЕН ХУМОР
На изпит по наказателно право.
– Бихте ли ми казали какво е това „измама“? - пита професорът един от студентите.
– „Измама“ ще има, ако Вие ме скъсате на
изпита! - отговаря студентът.
– В какъв смисъл? Бихте ли пояснили?
– Ами… според Наказателния кодекс измама извършва този, който, възползвайки
се от незнанието на едно лице, му причинява ущърб…
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