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Скъпи първокурсници,
Днес нашите аудитории, учебни зали и
лаборатории се отварят за над 2200 нови
студенти. Първият учебен ден за тези млади хора
е началото на нов, изключително важен етап от
живота им. Те тепърва ще навлизат в непозната
за тях академична среда, ще се срещат с нови,
много по-сложни познавателни области, ще
осъзнаят и отговорността за личното си развитие
и постижения. А всяко ново начало буди не
само очаквания и надежди, но и несигурност.
Скъпи първокурсници, преди всичко искам
да ви поздравя с отличния избор да учите в
Русенския унивеситет и да ви уверя, че това е
правилният ви избор!
Вие постъпвате в академично и културно
средище с 68-годишна традиция. Нашата научна
ерудиция е безспорна, ние сме университет
с иновативен дух, с широки европейски и
международни контакти и стабилно партньорство
с практиката. С вас ще работи колегиум от над
500 преподаватели. 50 от тях са професори, 170
са доценти, а над 300 имат докторски степени. За
тази академична общност вие сте най-важната
ценност и вашето професионално изграждане
е нашата първостепенна цел!
В Русенския университет са създадени
отлични условия за учебна дейност с модерни
образователни технологии и широки възможности
за международна мобилност, за богата клубна
и спортна активност. Вие ще се потопите в
динамиката на академичния живот, който ще
ви разкрие нови социални и професионални
хоризонти.
Нашият университет винаги е бил
изпреварващо адаптивен към обществените
нужди и винаги насочва своята енергия в
актуалните посоки на социалното развитие. Днес
ние обучаваме в 50 бакалавърски специалности,
близо 90 магистърски програми и 43 научни
специалности. Двустранните ни споразумения за
международен обмен на студенти и преподаватели
са над 200 - с университети от над 45 страни в
Европа, в САЩ, Япония, Русия, Украйна и много
други страни. Международната мрежа, в която
сме включени, дава шанс на всеки от вас да учи

и провежда практика в чужбина. Стига да бъде
трудолюбив, стига да иска да се развива, да знае
и да постига повече!
Нашият университет е уважаван академичен
център. Негови почетни доктори са изявени учени
и лидери в бизнеса, културата и политиката, като
канцлера на Германия – Ангела Меркел, създателя
на концерна „Клаас” – Хелмут Клаас, световно
признатия дизайнер – Джорджето Джуджаро,
д-р Ерхард Бусек, Соня Рув-Увалиева и др. На
10 октомври с най-високата академична титла
„Доктор хонорис кауза“ ще удостоим и прочутия
канадски строителен магнат и наш сънародник
Игнат Канев. С негово дарение строим „Канеф
Център Русенски университет“.
Русенският университет е изключително
динамичен и гъвкав в своето развитие. И найважният мотиватор за неговото усъвършенстване
сте вие!
Защото нашата мисия е „Наука и образование
без граници, наука и иновации“. Като я
следваме, ние работим за по-добро общество
и по-високо качество на живот. Вярвам, че
това ще стане и ваша мисия!
НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕХ!
Проф. дтн Христо Белоев, DHC
Ректор на Русенския университет

Университетът
с бестселър за 2013 г.

Международното издателство
за научна литература World
Scientific, Сингапур, е обявило
второто издание на книгата „Частни диференциални уравнения.
Въведение с Mathematica и Maple”
от 2004 г. на проф. Степан Терзиян
и проф. Йоанис Ставролакис за
бестселър за 2013 г. Първото издание от 1999 г.
също е било бестселър (за 2001 г.).
Идеята за книгата се ражда през 1997 г. в
резултат от сътрудничеството на проф. Степан
Терзиян с проф. Йоанис Ставролакис от Университета в Янина, Гърция, по програма TEMPUS.

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.

Скъпи читатели,
Началото на академичната година
е време за размисли, надежди и мечти.
Мъдрите хора са ни оставили послания,
живи и до днес. „За да придобиеш знание,
всеки ден прибавяй по нещо”, звучат с
философски заряд съветите на Лао Дзъ.
Слова, доказали своята истинност през
вековете и оставили след себе си дирята
на развитието. Не намалявайте значението
на това, което не познавате, а търсете
начин да го опознаете!
С новата си рубрика „Русенският
университет във времето...” екипът на
в. „Студентска искра” желае да свърже
посланията на историята с тези на
съвремието. Нека се опитаме заедно да
изградим своя мост във времето и да
припомним забравени истини!
Очакваме Вашите материали и реклами
на електронен адрес:
vestiskra@uni-ruse.bg
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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САЩ, Дания, Испания, Чехия, Гърция, Турция, Чили.
Честито!

2

СЕПТЕМВРИ 2013

Награди за наука „Питагор – 2013“
Ректорът на Русенския университет, проф.
дтн Христо Белоев, бе удостоен на 21 май 2013 г. с
Голямата награда за наука „Питагор“ в категорията
„Успешен ръководител на международни проекти“. Той получи и специалния приз „Мениджър в
науката“ на Министерството на образованието,
младежта и науката и Фонд „Научни изследвания“. В словото си пред президента, министъра на
образованието, младежта и науката, министъра

на икономиката, енергетиката и туризма, пред
председателя на БАН, представители на Съвета на
ректорите и други академични и научни структури
проф. Белоев заяви, че посвещава високата награда
на Русенския университет. Тя му е присъдена за
изключително успешното ръководство на повече
от 20 научни проекта по Национален фонд „Научни изследвания“, структурните фондове, няколко
големи проекта по линия на трансграничното

сътрудничество България – Румъния, реализирани
в партньорство с водещи румънски университети
и научни институти.
Изящната кристална статуетка, изработена с
модерна лазерна технология от Вежди Рашидов,
идва в русенското висше училище за втори път. През
2009 г. с нея беше удостоен зам.-ректорът по науката
проф. Ангел Смрикаров (тогава доцент) също за
успешното ръководство на международни проекти.

Науката и бизнесът вървят ръка за ръка

Един университет е на високо ниво, когато неговите кадри са търсени
Интервю с проф. Христо Белоев – ректор на Русенския университет „А. Кънчев”, проведе Мая Сапунджиева

Какво означава за Вас и за Русенския университет признанието
„Питагор”, след като МОН Ви удостои с Годишната награда за наука в категорията „Успешен ръководител на международни проекти”?
Наградата е едно от най-престижните отличия за наука у нас. Тя е гордост и чест за дейността на Русенския университет в последните години.
Заслугата не е само моя. Това е едно голямо научно признание и въпреки
че е насочена лично към мен, аз я посвещавам на университета като цяло,
на всички научни работници и изследователи – мои колеги от различни
катедри и факултети, с които работих по над 20 проекта в качеството
си на ръководител или участник.
Каква според Вас е цената – в
личен, научен и социален аспект,
на удоволствието да се прави наука в България?
В правилата на университетите е
заложено да се обучават студенти и
да се прави наука. В това се изразява
и разликата между висшите учебни заведения и научните институти на БАН. Работата по различни
научни проекти и теми е свързана
с израстването на кадрите.
Невъзможно е разглеждането
на обучението в изолиран аспект
от научното и кадровото развитие.
Удоволствието идва тогава, когато
са видими резултатите от дейността в различни сфери на научното
познание. Много колеги защитиха
докторските си степени. Аз лично съм подготвил 7 млади специалисти, вече
защитили докторски дисертации. В момента работя с петима докторанти,
от които двама са от Виетнам. Зад реалните постижения стоят множество
публикации, патенти, полезни модели, монографии, учебници.
В направлението, в което работя, обединихме усилията си с колеги от
Аграрния университет в Нитра, Словакия, и университет „Мендел”, Бърно,
Чешка република. Резултатът от взаимната ни работа досега е издаването
на три учебника, предназначени за студентите от трите държави. В този
аспект търсим европейски измерения за работа по проекти в областта на
инженерните науки и в подготовката на студентите.
При откриване на церемонията по връчване на отличията „Питагор” през месец май тази година президентът Росен Плевнелиев отбеляза, че у нас се прави наука на световно ниво. Бихте ли защитили
тази позиция?
Трябва да сме убедени, че правим наука на световно ниво, иначе няма
защо да я правим. Ако е заради самата наука, не си заслужава. В своята
дейност, включително и в работата си с докторантите, почти винаги търся посоката, която ще ни отведе до патент или полезен модел. Целта ни е
да надграждаме върху едно достижение и да преследваме крайния резултат от тези си усилия, които да бъдат оценени от наши специалисти. Още
по-добре би било, ако бъдат забелязани и отвъд родните граници. Затова
търсим и смесени научни колективи, за да може, публикувайки резултатите
в различни държави, да направим по-голяма вероятността чужди фирми

да проявят интерес към нашите разработки.
Доколко качественият диалог между науката и иновациите може
да бъде съотнесен като формула и успешна рецепта за решаване на голяма част от обществените проблеми?
В мотото, което Русенският университет поддържа през последните
години, записахме „Традиции и иновации”. Иновациите променят всичко. Зад всяка оригинална идея, на която възлагаме надежди за работещи в
полза на университета резултати, ние заставаме убедено, подкрепяме я и
спомагаме с всички сили тя да се
развива. Университетът трябва да
се превърне в научен център, който
е и иновативен, и модерен, работещ
с много други научни институции
и фирми. Не можем да разглеждаме дейността си извън тази на фирмите. Най-добре е, когато задачите,
които ние изпълняваме, да идват
от фирмите.
Как според Вас може да бъде
преодолян проблемът „комуникация с бизнеса”?
В никакъв случай не бива да разглеждаме бизнеса и университетите
като две различни системи. Те са
свързани – една без друга не могат.
В това отношение през последните
години задълбочихме контактите с компаниите. Водещи световни фирми направиха в Русенския
университет свои лаборатории и
центрове. Международно признати специалисти изнасят лекции пред студенти в съответните направления. На свой ред редица фирми разработиха
свои стажантски програми, които се изпълняват успешно. Когато е налице инициатива и от двете страни, ефектът не може да остане незабелязан.
Така и последният проект – „Студентски практики”, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, обхваща
близо 2100 студенти, които ще посетят над 250-300 фирми – както такива,
с които Русенският университет вече си сътрудничи, така и нови партньори. Подобно разгръщане е предпоставка за нови дейности и контакти. Това
ще гарантира по-добрата подготовка на академичната ни младеж – плод
от колективните усилия на фирмите и университета.
Доколко активно е участието на бизнеса в учебния процес?
Задачата, която сме си поставили, е да подготвяме кадри за реалния пазар. Нашата цел е бизнесът да участва в обучението, да предоставя своите бази за студентски практики. Тогава реалният резултат ще е по-добър.
Представители на бизнеса изнасят т.нар. проблемни лекции за бъдещото
развитие на даден отрасъл, за най-новите тенденции в определена област.
Фирмени специалисти се включват в изготвянето на учебните планове и
програми, в държавни изпитни комисии, в комисии за дипломни защити.
Нямаме специалност, в която бизнесът да не участва.
Инвестира ли достатъчно бизнесът в младите – току-що завършили, специалисти, в тяхната сетнешна подготовка, за да се говори
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за взаимна полза от тристранното партньорство УНИВЕРСИТЕТ –
БИЗНЕС – СТУДЕНТИ?
По-ефективен е моделът, при който това се извършва, докато младите
все още учат. Получавайки вече диплома, всъщност те оперират със знания, овладени на определено ниво, върху които е нужно да надграждат съгласно Европейската платформа на гражданското общество за учене през
целия живот. Човек трябва непрекъснато да се развива. Ако се задържи
на едно място, изостава. Така е и с фирмите. Те би следвало да инвестират
в израстването на кадрите в зависимост от конкретните им потребности.
При провеждане на летните стажове, заложени в програмите на почти
всички инженерни, в педагогическите и икономическите специалности,
някои от студентите ще останат впоследствие да работят във въпросната
фирма, която избира най-добрите измежду тях, възлагайки им конкретни
задачи. Ако този студент например е във втори курс, може да му бъде поставена задача до оставащите 2-3 години до дипломиране да овладее конкретни езици, програмни продукти и други допълнителни – извън основната подготовка, умения.
Когато е създадена мотивация у студента – добри условия и адекватно заплащане, той ще изпълни тези задачи, знаейки, че това са условията
за започване на работа в тази фирма. Това е един двустранен модел, който
искаме да утвърдим, за да бъде участието на фирмите убедително и активно в подготовката на студентите.

Как малкият и средният бизнес могат да се възползват от постиженията на родната наука и да се намалят крачките към крайната
цел – внедряване на най-новите научни постижения в практиката?
Единият от механизмите е свързан с изпълнение от страна на даден
научен колектив на конкретна задача, поставена от бизнес средите. Това
гарантира внедряването на определен продукт в практиката. Съществуват
и ситуации, при които в някои колективи се ражда идея, която впоследствие се патентова, правят се прототипи, които се предлагат на бизнеса.
Но все пак имаме ясна представа къде тази идея ще намери приложение.
В противен случай не си заслужава да правим кабинетна наука в лабораториите с надеждата някой да забележи постигнатото.
Как трябва да изглежда според Вас т.нар. ИНТЕЛИГЕНТНА ИКОНОМИКА, от която България има нужда и за която Законът за иновациите би имал голям принос, поставен в контекста на програма
„България 2020”?
Русенският университет има ясно формулирани приоритети в следващия програмен период 2014–2020 г. Нужно е да се заложат предпоставки и
за бъдещо развитие. Напоследък все по-дискутирани са проблемите, които
трябва да се решават през 2030 г., т.е. чертаят се нови хоризонти. Толкова
са динамични процесите във всички области на живота, че сме призвани
изпреварващо да прогнозираме растежа във всички сфери. А Русенският
университет има широк обхват от дейности, прави наука, покрива голям
периметър от професионални направления, в които осъществява обучение. Предизвикателствата са големи.
Как изглежда качественият модел за финансиране на вузовете? Неведнъж сте подчертавали нуждата от комплексна оценка от обективна акредитация и рейтингова система... Мислите ли, че критериите в
рейтинговата система са ясно разписани?
Всички залагат на оценката от акредитацията като важен критерий при
финансирането. Считам, че не всички оценки са реални. Това е заложе-
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но в начина на формиране на експертните групи, които правят тези оценки – един университет оценява друг, после местата се разменят. В бъдеще
трябва да се изработи подход, при който да бъде избегнат субективният
фактор. Критерий за финансирането може да бъде рейтинговата система.
Многократно сме заявявали на срещи на Съвета на ректорите, че тя трябва
да се използва. На този етап обаче в нея има неясноти, които трябва да
бъдат изчистени – критерии, които да се конкретизират. Финансирането
трябва да се обвързва не с броя обучавани студенти в даден университет,
а с качеството на подготовка и тяхната реализация. Т.е. отново опираме
до въпроса с пазара, бизнеса и потребителите на кадри.
Един университет е на високо ниво, когато неговите кадри са търсени.
Стремим се зад дипломата, която получават младите в Русенския университет, да има знания. За да бъде доволен и бизнесът. Изводът – финансирането трябва да е комплексно – да е отражение на броя на студентите, които обучава университетът, на качеството на тяхната подготовка, на
рейтинговата система, оценката от акредитацията и реализацията на кадрите на пазара.
Проф. Белоев, как се поддържат 22 професионални направления? При
такава широка гама специалности от най-разнородни направления не
съществува ли риск от претоварване с прекомерно много очаквания на
резултатите от крайния продукт, който РУ произвежда – знания, професионална подготовка, източник на кадри...?
Русенският университет трябва да отговори на очакванията на младите хора от широк ареал – Русе, Силистра, Разград и Търговище. Основно
студентите ни са от тези области. Но трябва да се каже, че имаме студенти
от почти всички области на България. Стремим се да отговорим на потребностите на тези региони. Предлагаме 50 бакалавърски и над 90 магистърски програми, както и 43 докторски. С това даваме на младите хора от тези региони възможност за богат избор. Икономическата зависимост има
немалка роля в случая. Родителите нямат алтернатива да пратят децата си
в по-далечни градове с цел намаляване на разходите по издръжката. От
друга страна, това е нелек товар за университета. Ние сме почти постоянно в акредитации, оценявани сме от експертни групи за различните професионални направления. Тежко поддържаме тази система, но е достойно,
че получаваме високи оценки.
Русенският университет е домакин на немалък брой международни
форуми. Какви са Вашите международни ангажименти и големите Ви
инвестиционни проекти?
С гордост можем
да отчетем
междунар одните
контакти
и стойностните партньорства,
които изграждаме
и защитаваме. Едва ли друг
университет може да
се похвали с такава мащабна дейност в това направление! Участваме в управлението на много международни институции.
В близък план – във връзка с планирането на основните приоритети
за следващия програмен период 2014–2020 г. при изпълнението на проекти по Дунавската стратегия, предвиждаме магистърска специалност „Дунавистика” с водещо участие на двата университета в Улм, университети
от Виена, Будапеща и Нови Сад. Всяка година ще приемаме документи на
кандидати от 14 държави по Дунавската стратегия (университети от Дунавския регион, в който учат около 3 млн. студенти – бел. авт.) – общо
28 студенти на година (по двама от 14-те дунавски страни). Обучението ще
се помести в 4 семестъра, като 3 от тях ще се провеждат в Русе, а 1 ще бъде
„плаващ” между останалите университети. Амбициите на Русенския университет е да се превърне в основен академичен център, в който ще бъдат
издавани и дипломите на бъдещите магистри по дунавистика.

4

СЕПТЕМВРИ 2013

Прием БАКАЛАВРИ
2013–2014 г.

За поредна година
в условията на реална
конкуренция с български и
чуждестранни университети
Русенският университет
изпълни успешно планирания
прием за нови студенти. Над 2200 български и
чуждестранни младежи се вливат във факултетите
и филиалите на Русенския университет. Те ще
се обучават в 50 бакалавърски специалности,
две от които са новоразкрити – „Финансова
математика“ към факултет „Природни науки
и образование“ и „Социални дейности“ към
факултет „Обществено здраве и здравни грижи“.
Надяваме се, че настоящите студенти,
обучавани в Русенския университет, ще
оставят своята ярка диря в славния летопис
на университета.
Проф. д-р Михаил Илиев
Зам.-ректор по учебната дейност

Новополучили
научни степени за 2013 г.

ОКС „ДОКТОР“
(подредени са по реда на получаване)
Николай Йорданов Ковачев
Ренета Валентинова Златева
Баръш Хамид Бехчед
Магбуле Васфи Папазова
Красимир Иванов Кръстев
Мария Пламенова Николова
Димитър Стефанов Димитров
Пламен Михайлов Мънев
Виолета Петрова Манчева
Анна Симеонова Лечева-Неделчева
Иваничка Атанасова Сербезова
Младен Илиев Петров
Кремена Божидарова Раянова
Даниела Николова Камаринчева
Евелина Илиева Велева
Николай Радославов Гъжев
Иво Йорданов Атанасов
Снежинка Любомирова Захариева
Теодор Радославов Кючуков
Евгени Драголов Драголов
Ирина Мончева Караганова
Нина Николаева Денева
Христина Ганчева Къделкова
Елена Пламенова Иванова
Цветелин Кирилов Георгиев
Светлозар Стефанов Цанков
Орлин Александров Стоянов
Мая Димитрова Иванова
Илияна Петрова Раева
Венета Колева Симеонова
Садетин Сабритин Басри
Йорида Агрон Джафай
Ваня Маркова Динева
Даринка Симеонова Неделчева
Стефан Крумов Стефанов
ОКС „ДОКТОР НА НАУКИТЕ“
(подредени са по реда на получаване)
Доц. д-р Тошко Христов Петров
Доц. д-р Дянко Христов Минчев
Доц. д-р Георги Николов Кръстев
Доц. д-р Минчо Христов Куминев
Честито!

Награди „Русе – 2013” и университетът
Проф. дтн
Руси Русев

Раздел
„Висше образование и
наука“

Проф. д-р
Пламен Кангалов

Раздел „Цялостен принос и
дългогодишна дейност в областта
на висшето образование и наука“

Нов проект в Русенския университет
Доц. Генчо Попов
Русенският университет започва работа по проек „Развитие на приложните изследвания в
Русенския университет” с ръководител проф. дтн Христо Белоев. Проектът е финансиран по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013
г. с обща стойност 583 015 лв., от които финансирането от Оперативната програма е 495 563 лв.
При изпълнение на проекта ще бъде доставено оборудване за научно-изследователски
изследвания в 14 лаборатории от 6 факултетa и двата филиала на университета. Така ще се подпомогне
изграждането на университетски научно-изследователски комплекс (УНИКОМ) и ще се разшири и
подобри обхватът на изследванията. Това ще обедини изследователския капацитет на университета
в стратегическите за страната и ЕС приоритетни области, спомагащи развитието на иновативни и
конкурентноспособни технологии, продукти и висококвалифицирани млади специалисти и учени,
както и трансфер на технологии и знания към икономиката на България, за генериране на научен
и изследователски потенциал за бъдещата икономика, базирана на знанието.

Еврокомисар Кристалина Георгиева –
превенцията и реакцията при кризи и бедствия
Доц. Рада Кършакова

Еврокомисарят по межд ународно
сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция
при кризи, Кристалина Георгиева, гостува в

Русенския университет на 14 юни 2013 г. Под
неин патронаж и с нейно участие се проведе
националният семинар „Превенция на природните
и предизвиканите от човека бедствия като основно
направление на дейността по гражданска защита“.
Еврокомисар Георгиева запозна участниците
как Европейският съюз и Европейската комисия
организират превенцията и реакцията при кризи
и бедствия. „Една инвестиция в превенция на
бедствията струва десетки пъти по-евтино от
средствата, необходими за справяне с щетите“
– каза тя. Според нея мисленето и усилията на
ЕС трябва да се пренасочат към превенцията,
защото тя спестява огромни средства и много
човешки животи. След като представи подробно
рисковите ситуации в световен мащаб, свързани
с различни видове заплахи и бедствия, тя посочи:
„До 2016 г. всяка страна членка на ЕС трябва да
разработи своя карта на рисковете и програми за
превенция и реакции при съответните кризисни
ситуации, които да предаде в Европейската
комисия“. Еврокомисар Георгиева сподели също
мнението си, че децата в училище и студентите
трябва да бъдат подготвяни за поведение и
самозащита в случаи на различни бедствия,

което е много важно условие за опазване на
здравето и живота на хората.
Доц. Даниел Братанов представи пред семинара
изпълнените от Русенския университет проекти
по превенция и защита при бедствени ситуации,
проектите, по които в момента се работи, и няколко
от подготвяните проектни идеи. Кристалина
Георгиева сподели отличните си впечатления от
постиженията на Русенския университет в тази
област, както и от отличната му технологична
база, грижата за условията, в които студентите
учат, от политиката му за съвместна работа с
бизнеса и работата му в областта на енергийната
ефективност. По-късно тя се срещна със студенти
по екология и европеистика.

На форума присъстваха и.д. областен управител
Веско Маринов, кметът на Русе Пламен Стоилов и
зам.-кметът Страхил Карапчански, председателят
на Общинския съвет доц. Васил Пенчев, ректорът
проф. Христо Белоев и ректорското ръководство
на Русенския университет, представители на
БАН и Агенцията за ядрено регулиране, учени от
академията и университета, специалисти от Морска
администрация и Агенцията за ядрено регулиране,
от специализирани териториални структури на
министерства, агенции и служби, компетентни
по гражданската защита на населението при
бедствия и аварии, предизвикани от природни
стихии и човешка намеса.
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Международни научни форуми с участие на Русенския университет
Научна конференция
по компютърни
системи и технологии
CompSysTech’13 и Първа
национална школа и
борса за научни идеи

Проф. Ангел Смрикаров
На 27 и 28 юни 2013 г. се проведе Национална
школа и борса за научни идеи в областта на
информационните и комуникационни технологии
(ИКТ). Школата беше проведена в рамките на
проекта „Наука и бизнес” на МОН, финансиран
от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, и беше посветена на 110 години от
рождението на Джон Атанасов. В работата на
школата взеха участие над 150 ИКТ специалисти
от всички университетски градове на страната.
Школата беше открита от доц. д-р Албена
Вуцова, ръководител на проекта, която изнесе
доклад за целта и задачите на проекта. Ректорът
на Русенския университет, проф. дтн Христо
Белоев приветства участниците в школата, а
Лора Павлова, директор на дирекция „Наука”

към МОН, представи темата „Хоризонт 2020 –
обща информация”.
Традиционната международна научна
конференция по компютърни системи и технологии
CompSysTech’13 се проведе на 28 и 29 юни със
своето 14-о издание. Конференцията е едно
от основните събития в работния план на
академичната общност по компютърни системи и
информационни технологии, на която колективни
членове са всички едноименни катедри в
София, Пловдив, Варна, Габрово, Велико
Търново и Русе, а също и компютърно
ориентираните институти на БАН.
Патрони на конференцията са Assotiaton
for Computing Machinery, Министерството
на образованието и науката и Българската
академия на науките. Конференцията беше
посветена на 110 години от рождението
на Джон Атанасов. До участие в нея
бяха допуснати само доклади с по три
положителни рецензии от членове
на програмния комитет, в който са
включени водещи учени от цял свят.
Пленарната сесия на конференцията откри
акад. Благовест Сендов, а звуците на приятната
класическа музика допринесоха за творческото
настроение на участниците. За програмата на
форума бяха рецензирани и одобрени 45 доклада
на учени от 17 европейски страни. От шест

Международна конференция
„Енергийна ефективност и
селскостопанско инженерство”
Доц. Анелия Манукова
Международната конференция се организира от Асоциацията на
селскостопанските инженери от Югоизточна Европа и Сдружението за
инженеринг и изследвания в земеделието. Съорганизатори и участници
от Русенския университет бяха факултет „Електротехника, електроника и
автоматика” (ФЕЕА) и Аграрно-индустриален факултет (АИФ).
В петото издание на конференцията участваха над 180 колеги от 13
страни – Русия, Турция, Румъния, Словакия, Швеция, Естония, Украйна и
др., като много силно присъствие имаше от Румъния, Турция и Русия чрез
ректори и ръководители на академични звена от университета „Намик Кемал“
(Турция), Университета в Бакъу (Румъния),
Националния институт за изследвания и развитие
на електроинженерите (Румъния), Националния
украински университет по естествени науки и
околна среда и Държавния университет в Орлов
(Русия).
Обсъжданите основни теми засегнаха широкото
навлизане на компютърните технологии в
земеделието, енергетиката и околната среда,
енергийната ефективност и зелените енергии. Сред
тревожните въпроси се открои състоянието на
водноенергийните ресурси в световен план и свързаните с това тенденции за
трайни промени в климата и атмосферата. Споделен бе опитът и постигнатите
резултати за ефективното използване на енергията, възобновяемите енергийни
източници и енергийния мениджмънт. В петото издание на международната
конференция участваха много млади учени и специалисти от всички 13 страни,
което е обнадеждаващ показател за присъствието на младежта в науката и поспециално в селскостопанското инженерство. В резултат от работата на форума
се издаде сборник с 86 доклада. На конференцията проф. Никола Михайлов
представи резултатите от изпълнението на проекта ВЕСА по изграждане на
информационна система за следене в режим онлайн разходите на електроенергия
и вода. Екипите на Русенския университет, Общинска енергийна агенция и
Община Русе изградиха успешно техническата инфраструктура за мониторинг

години научните изложения на CompSysTech
се публикуват във виртуалната библиотека на
световната Асоциация по компютърни машини
(ACM) и се индексират от SCOPUS. Това е
безспорно признание за научния рейтинг на
конференцията. Най-добрите доклади, излъчени
от всяка секция на CompSysTech, бяха отличени
с кристалния приз на Русенския университет
The Best Paper.

Мнението на всички участници и гости
на конференцията бе, че нейната основна цел
„Популяризиране на резултатите от теоретичните и
научните изследвания в областта на компютърните
системи и технологии” е до голяма степен постигната,
което спомага да се запази и непрекъснато да се
повишава реномето на марката CompSysTech.

и управление на водо- и електропотребление в жилищен блок №50 на Русе.
BECA се стреми да намали значително консумацията на енергия по отношение
на парниковите емисии в областта на европейското социално настаняване.
Оигуряването и оптимизирането на информативност за използваните ресурси
и управление на ресурсите са свързани с предоставяне на информация за
консумацията на енергия и нейното управление за наемателите в социалното
настаняване и техническия персонал на настанителните компании, като
наблюдава влиянието на услугите на BECA върху поведението на наемателите
по отношение на консумацията на ресурси. Технологиите, които се използват в
пилотните обекти на ВЕСА, включват и цифрови измервателни устройства за
всички енергийни потоци и за водата, вградени изходи, мрежи и интерфейси
като домашни екрани, интернет портали, мрежи със стандартни и мобилни
програмируеми логически контролери.
Проектът ВЕСА е по инициативата за „Ефективно използване на ресурсите
в Европа” в рамките на стратегия „Европа 2020” за намаляване на парниковите
емисии и цели 20% намаляване на парниковите емисии; 20% повишаване на
енергийната ефективност; 20% повишаване на
възобновяемата енергия. Услугите, предлагани
от BECA, попадат в сферата на действие на
Европейска директива 2009/72/EC, засягаща
общите правила за електричеството във
вътрешния пазар. Тя насърчава инсталирането
на интелигентни измервателни системи в
рамките на по-малко от 10 години.
Проф. Н. Михайлов сподели, че бъдещите
усилия ще се фокусират върху разпространяване
на опита от реализацията на проекта за
привличане вниманието на всички, които вземат управленски решения на
местно и национално равнище. Има идея и за изграждане на онлайн система
ВЕСА в Русенския университет поради факта, че университетът се отличава
с огромна консумация на електроенергия и вода. Това би било добър пример
за останалите университети в България.
По време на международната конференция се проведоха работни срещи с
ректори и ръководители на академични звена от Румъния, Турция и Русия, на
които се обсъдиха възможностите за съвместни дейности – научни конференции,
обучение по „Еразъм“ програми, съвместно ръководство и рецензиране на
дипломни работи и дисертации. Сключи се и договор за партньорство с
Държавния университет в Орлов, Русия.
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гион, както и за предприетите действия и бъдещите проектни инициативи за реализация на Дунавската стратегия.
Н. Пр. Джон Роуън изрази своето задоволство
от успешното развитие на университета в нацио-

Доц. Юлиана Попова
На 6 септември 2013 г. Н. Пр. Джон Роуън, посланик на Ирландия в България, беше на посещение в Русенския университет. Това е първата визита на г-н посланика в университета.
В разговорите с ректорското ръководство,
представлявано от ректора, проф. Христо Белоев, и заместник-ректорите на университета,
Джон Роуън беше запознат с постиженията на
Русенския университет в образователната, научноизследователската и международната дейност. Специален акцент беше поставен върху активния принос на университета за академичното сътрудничество в рамките на Дунавския ре-

Регионален академичен център в Русе
Доц. Рада Кършакова
На 20.08.2013 г. в Русенския университет беше учреден Регионален
академичен център – Русе. Центърът е част от създадената по инициатива на БАН Национална мрежа от Регионални академични центрове,
чиято основна цел е сътрудничество между науката, образованието и
практиката за развитие на научноизследователска и иновационна дейност, квалификация на кадри, съвместни публикации и патенти и съвместни научноизследователски и приложни проекти.
Идеята за центъра, както и неговият статут бяха представени от чл.кор. проф. дсн Димитър Димитров – съветник на председателя на БАН
и главен координатор на Националната мрежа от академични центрове.
Проф. Димитров подчерта, че целта на създадените Регионални академични центрове е те да се утвърдят като средища, които генерират
възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати, обслужващи организации и институции на общинско, регионално и национално ниво.
Подобни центрове има в София, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, Добрич, Габрово, Шумен, Плевен, Велико Търново и Благоевград –
градове с академично присъствие, осъзнали потребността от сътрудничество между науката и практиката в името на духовното развитие.

Посланикът на Палестина в Русе
Доц. Рада Кършакова
Н. Пр. д-р Ахмед ал Мадбух, посланик на Палестина и доайен на арабските посланици в България, сподели пред представителите на ректорското ръководство при посещението си в Русенския университет: „В Палестина изключително високо ценим българското висше образование и имаме желание арабските студенти да се върнат тук“. Той подари на университета - в лицето на председателя на Общото му събрание, доц. Борислав
Ангелов, преведената на български книга „В присъствие на отсъствието“
на най-големия палестински поет и писател Махмуд Даруиш и „най-скъпия подарък, който се дава на приятел и партньор – националния палестински шал“. От своя страна, домакините подариха на посланика на Палестина плакет на Русенския университет.
В разговора гостът поздрави университета за отличните постижения в
науката и образованието и престижното му място сред българските университети. Той беше силно впечатлен от международната дейност на Русенския университет, като подчерта, че президентството на Конференцията на
ректорите от Дунавските страни е показателен факт за признание и авторитет. По думите му техният най-голям университет „Наджах“ заема място
№1000 в световната ранглиста на висшите училища и те намират, че това е
добра позиция. Отливът на палестински студенти от България той обясни
с разкриването на национални университети и спирането на стипендиите,
които българската държава е предоставяла преди години. Все пак уточни,

нален и международен план. Той изрази готовност
да подпомогне осъществяването на ползотворни партньорства с водещи университети от Ирландия в сферата на образованието и изследванията, както и интензифицирането на взаимния
академичен обмен на студенти и преподаватели.
Джон Роуън подчерта, че опитът на Ирландия
в успешното усвояване на европейски фондове
би бил много полезен за България и се ангажира
с подпомагането на трансфера на подобен опит.
Ирландският посланик беше изключително
впечатлен от извършващото се мащабно строителство в университета, особено от новостроящия се „Канеф център“, който ще отвори врати
на 10 октомври 2013 г.
Ректорът на Русенския университет връчи
на ирландския посланик кристален знак на университета. Отправената от проф. Белоев покана
към г-н посланика да изнесе лекция пред студентите и преподавателите при свое следващо посещение беше приета с готовност от Джон Роуън.

U-Multirank и Русенският университет
Проф. Велизара Пенчева
Русенският университет е избран от Европейската комисия да участва
в новата международна класация на университетите U-Multirank. Според
заявката на университета на първия етап от оценителната процедура, която ще продължи до месец декември 2013 г., обект на наблюдение и оценка ще бъдат професионалните направления от машинното инженерство.
500 висши училища от Европа и целия свят ще участват в класацията на университетите, провеждана по инициатива на Европейската комисия. За разлика от други съществуващи рангови системи U-Multirank
ще подрежда университетите по по-широк кръг от критерии, като целта
е ползвателите да получат по-реалистична и по-полезна представа за услугите, които различните висши училища предлагат.
С новата класация университетите ще бъдат оценявани по пет групи от индикатори: репутация в областта на изследователската дейност;
качество на преподаване и учене; международна насоченост; успех в областта на трансфера на знания (например партньорства с бизнеса и новосъздадени компании); участие в регионални инициативи.
Процесът на наблюдение и оценка ще преминава през няколко етапа: самооценка на висшето училище и професионалните му направления; събиране на информация за Русенския университет от страна на
европейски експерти на базата на общодостъпни национални и международни регистри; on-line анкетиране на 500 студенти от университета.
че контактите могат да се възстановят стъпка по
стъпка.
Доц. Юлиана
Попова, зам.-ректор по евроинтеграция и МС,
информира, че от
2014 г. програма
„Еразъм“ се отваря за партньори
от цял свят и това е една от възможностите за
възстановяване на сътрудничеството и обмена на студенти и преподаватели между Русенския университет и палестински университети. Двете стани се договориха да обменят информация, за
да създадат междууниверситетски контакти.
След срещата Н. Пр. д-р Ал Мадбух говори пред препълнена аудитория от студенти, докторанти и преподаватели за „Арабската пролет и палестинската кауза“.
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Европейска нощ
на учените – 2013
Доц. Юлиана Попова
Европейската нощ на учените е
ежегодно събитие,
което се провежда
в един и същи ден
в цяла Европа и се
осъществява с финансовата подкрепа на Европейската
комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма „Хора“. На този ден университетите
и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и
любопитни страни от живота на учения.
За България този проект започва през
2006 г. През изминалия период участващите в
Нощта на учените университети и научноизследователски организации насочват общественото внимание и популяризират постиже-

нията на различни области на науката: физика и технологии (2006); археология и история
(2007); биология, химия и екология (2008); астрономия (2009), наука и индустрия (2010), химия (2011), иновации (2012). Мотото на Нощта
на учените в България за 2013 г. е „Значение на
научните изследвания в триъгълника на знанието“. За Нощта на учените в Русенския университет мотото се популяризира чрез слогана:
„Образованието е призвание, науката е предизвикателство, иновациите са нашето бъдеще. Иновирай живота си!“
Основна цел на проекта „Учените в триъгълника на знанието“ (научни изследвания –
образование – иновации) е да се увеличи общественото признание за учените, като се
предложи на широката публика, без оглед на
възраст и образование, възможността да открие „скритото лице“ на науката чрез обсъждане в директен контакт с учени на влиянието на научните изследвания върху ежедневния живот. Оттук произтичат и специфичните
цели на проекта: 1) Да разкрие скритите страни от живота и дейността на учените, техните
таланти и житейски мечти; 2) Да повиши обществената осведоменост за приноса на учените към обществото и в частност към еже-

... Да има повече исторически оптимизъм
тук и сега

Български Тукидит – името, прилягащо удобно и на място, произнесе като прекрасно допълнение към титлата „академик” Иван Гранитски (литературен критик,
поет и директор на издателство „Захарий Стоянов”) при представянето на поредния значим
научен труд на Георги Марков. През месец март
2013 г. той гостува пред русенската академична
общност с най-новото си историческо завоевание. Пълнокръвно, съдържащо далечната емоция от автобиографична следа, с мащабността на
дълбокото историческо прозрение, каквото е отгледал у себе си акад. Георги Марков, е изследването „България в Балканския съюз срещу Османската империя 19111913”. Този научен труд на един от най-големите специалисти по Нова история на България е посветен на 100-годишнината от Балканската война. Онази същата, в която
загива на 34-годишна възраст дядо Георги, чието име носи и неговият внук – големият учен. Ако искате да осмислите защо и как става чудото една нация да победи империя, простряла се на три континента, подръжте, разлистете и усетете събитията в тази книга, разказваща за „тържеството на българския боен дух”!
Акад. Марков, винаги търсим мястото на историческата битийност в нашата памет, живот и настояще. А какво е мястото на реалността в миналото – като начин за преосмисляне през филтъра на съвременното случване?
Живели сме и в по-тежки времена. Макар че историята е ДНК на всеки един народ. Българският народ не е същият – така жилав и жизнеспособен, както преди векове, дори по-близко – преди 100 години, при Балканската война. Загубили сме от националния си дух. Специалисти от Западна Европа съветват нас, историците
от източната и югоизточната част на Стария континент, да оставим въстания, войни, кръвопролития, да се дистанцираме малко от събитийната, политическата и военната история, а да наблегнем на това как са живели едно време хората, в какви къщи, какви черги са постилали. Тази
микроистория, всекидневна история може само да допълни събитийната. У нас е малък фокусът на внимание върху психографията на великите мъже от човешка гледна точка. Някои от тях са страдали от тежки болести например.
Доколко е здравословно твърде често да се допитваме до минало-

дневния живот на гражданите и подобряване
на тяхното благосъстояние; 3) Да постави акцент върху важността на европейското и международното сътрудничество в науката и изследванията.
Датата 27 септември е избрана за Нощ на
учените – 2013. В Русенския университет се
подготвя поредица от инициативи, посветени на Нощта на учените. Ще бъде открита изложба от иновативни разработки, подадени за
участие в обявените два конкурса: „Иновация
на новия век“ и „Моето най-важно право като
европейски гражданин“. Някои „скрити таланти“ на членове на академичната общност ще
получат известност чрез изяви в Академията
„Скрити таланти“. Преподаватели, докторанти
и представители на бизнеса ще обменят идеи в
панелната дискусия „Възможности за създаване на Съюз на иновациите в Дунавското пространство“. Нощта на учените – 2013 ще достигне своята кулминация в хепънинг под надслов
„Нощта на учените в Русе подкрепя кандидатурата на град Русе за Европейска столица на
културата 2019 г.“. В хепънинга, който ще се
проведе на площада пред Общината, ще вземат
участие самодейни състави от Русенския университет и град Русе.

то? Ровейки се непрестанно в миналото и търсещи там патерици за
поизтънялото си самочувствие, не рискуваме ли да попаднем в капана на „Не очаквам нищо от настоящето”? Как историята може да ни
помогне да се съвземем?
Неслучайно малката книжица на Паисий Хилендарски е Програма на
Българското възраждане. Тя показва, че народ с такова минало – славни
царе, обширни владения, многобройни и спечелени срещу Византийската империя битки, го очаква и по-добро бъдеще.
Защо обаче не се случва това бъдеще в момента? Къде сбъркахме?
Не е ли твърде обезсърчително за вече две поколения българи да не намират нов повод за надежда?
За съжаление след 1989 г. махалото се люшна. Сбъркахме в това, че
след като излязохме по площадите и улиците, сметнахме, че това светло бъдеще, което ще дойде от Запад, ще се състои ТУК, СЕГА и ВЕДНАГА. Това не се стана. Настъпи един ТЕЖЪК, МЪЧИТЕЛЕН и КРИМИНАЛЕН ПРЕХОД.
Нихилизмът ни се е превърнал в епидемия. Не можем да разчитаме само на историята и миналото, за
да ни съживи настоящето...
Разбира се! Не може да се живее само с история. Но
в крайна сметка това са нашите деди. В продължение на
500 години не сме имали държава и армия. И въпреки
това се изправяме срещу Османската империя, побеждавайки чудовищния страх у себе си. Ето, и Балканската война, за която редя слова в книгата си, заслужава да
бъде споменавана и да се извличат поуки от нея, защото
е освободителна война, в която участват всички българи
за национално обединение. С нея българинът побеждава у себе си последните остатъци от робската психика,
тя му връща националното самочувствие.
Къде е надеждата Ви – като образ, като слово?
След Освобождението младите хора са учили в Хайделберг, в Оксфорд, но са се завръщали в отечеството си. Дано днешните младежи сторят същото. Нуждаем се от патриоти, водени от максимата
„Ние дължим нещо на този народ!”. В българската реалност те се образоват, но с дипломите си търсят бъдеще извън нея, защото ТАМ, отвъд нашата граница, животът им ще бъде по-добър. Но къде остава чувството
за дълг?! Звучи старовремски и възрожденски, но се нуждаем от възрожденски дух, за да я има България! Младите са строителите на съвременна
България! И вместо да отиват в онези подредени държави наготово, нека
се опитат да допринесат за тази подреденост в собствената им страна! За
това обаче трябват усилия и жертви!
Интервю на Мая Сапунджиева
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Русенският университет във времето… 1973 г.

Випуск-1973 „Електрификация на
селското стопанство”, ВИММЕСС
Проф. д-р Иван Палов
НАЧАЛОТО
През есента на далечната 1968 г., след
приемни изпити по математика и физика, към тогавашния факултет „Механизация и електрификация на селското стопанство” на ВИММЕСС (Висш институт
по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство) административно са оформени 9-а и 10-а група „Електрификация на селското стопанство” с включването на студенти от всички краища на България. Бяхме третият випуск по специалността.
Тогава ректор на института беше проф.
инж. Марко Тодоров, декан на факултета –
доц. инж. Иван Неделчев, ръководител на катедрата „Електрификация на
селското стопанство” – ктн инж. Стайко Варамезов.
ОБУЧЕНИЕТО
Упражненията ни по всички предмети се водеха в зала 319 на Централния корпус. Там всяка дисциплина си имаше свое кътче.
Нямахме учебници (с изключение на учебника по политическа икономия), нямахме ръководства за лабораторни упражнения. Имахме обаче качествени преподаватели, преподаватели, които не си щадяха знанията и ни обучаваха ревностно.
А ние, младоците, поглъщахме всичко като „попивателни”. Нямаше
ксерокс, за да си копираш пропусната лекция, но имаше индиго – така че
винаги имахме случайно изтърваната лекция. Имахме и петима колеги от
Виетнам – учехме ги да говорят български език.
Изпитните ни сесии бяха всичко на всичко 3 (три!) – януарска, юнска и

Едно стихотворение
прехвърля мост
във Времето
Засл. доц. Живодар Душков

По различни поводи ми се налага да разгръщам старите течения на един или друг вестник
или списание. Така попаднах на стихотворението „Родина”, чието посвещение привлече вниманието ми: „На виетнамските студенти във ВИММЕСС–Русе”. Действително стихотворението е
написано през февруари 1973 година. Негов автор е русенската поетеса Мила Доротеева (1921–
2008). За да станат по-ясни поетичните й редове
от преди четири десетилетия, се налага да припомня някои факти: през 1954 година в Женева
се провежда международна конференция, която
узаконява съществуването на две нови държави
– Северен Виетнам (на Хо Ши Мин) и Южен Виетнам (на Нго Дин Дием), формирани върху територията на Френски Индокитай. Границата между тях минава по 17-ия паралел. На разделението
се гледа като на временна мярка заради изборите,
които следвало да се проведат през 1956 година.
На практика това не се случва, защото французите и американците поддържат тезата за необходимостта от разпокъсване (по примера на Северна и Южна Корея), а Виетнамската комунистическа партия, имаща голяма подкрепа сред народа от двете страни на паралела, си поставя за цел
обединяването на Виетнам. Така че до мирно решаване на въпроса не се достига от страх, че чрез

поправителната – септемврийска. Нямаше допълнителни дати за изпити.
През лятото винаги бяхме заети по 1 месец – след първи курс – лятна
бригада в помощ на селското стопанство, такава имаше и всяка есен – за
прибиране на реколтата. След II, III и IV курс имахме стажове. Тях ги провеждахме в енергийните отдели на АПК (аграрно-промишлен комплекс)
или в промишлени предприятия. Навсякъде ни посрещаха с желание.
Не забравяхме и Вечния студент в Парка на младежта. Добре, че вече са го прибрали горкия в двора на университета. На
новото си място той все така тъжно гледа
към Ректората. Ще го прегърнем отново.
Отбелязвахме дружно всяка година
Празника на българските студенти – 8 декември. Всички ресторанти на града (а те
бяха 4-5) в този ден бяха само за студентите. Ректорът – проф. Марко Тодоров,
приветстваше студентите във всеки ресторант. Носехме го на ръце.
Изпращането ни след дипломирането
беше шумно, с плакати.
Тогава издигнахме и „сепаратисткия лозунг” „ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ”. И ТОЙ ВПОСЛЕДСТВИЕ СТАНА!!! Стана, и досега го има,
но под името „Електротехника, електроника и автоматика”!
Преди да завършим, си направихме албум със снимките на нашите
ръководители на ВУЗ-а, на всички нас, в т.ч. и на виетнамските колеги,
написахме си и адресите. Тогава нямахме джиесеми, но не се забравихме.
РАВНОСМЕТКАТА
Всички колеги, завършили преди 40 години специалност „Електрификация на селското на стопанство“ са намерили успешно своята реализация. Въпреки че основната част от випуска вече са се пенсионирали, продължават да работят по придобитата специалност. Знанията и натрупаният опит остават пример за младите ни колеги. Отчитаме и днес, че всеки
един от нас достойно е изпълнил своя дълг пред обществото.

изборите компартията ще си осигури повсеместна
победа. Започват годините на Виетнамската война, завършила на 30 април 1975 г., когато Северновиетнамската армия и Виет Конг (военно-политическата организация в Южен Виетнам) превземат Сайгон (дн. град Хо Ши Мин).
Подобна ретроспекция, колкото и кратка да
е тя, изяснява защо в стихотворението „Родина”
се срещат такива сравнения: „димят оръдията в
рани” и „безконечна канонада”. Има обаче и редове, свидетелстващи, че още през 1973-а се усеща
приближаването на Победата: „прояснено и озарено, / небето ви държи на длани” и „се чува как
разцъфва цвете”...
Авторката Мила Доротеева ръководеше отдел „Култура“ на в. „Дунавска правда“ и поддържаше страницата за литература и изкуство „Север“, както и „Звънче” – детският кът на вестника. Знаех книгите й „Скъпи на сърцето“ (1962),
„Другарчета добри“ (1966), „Ято след ято“ (1966),
„Не мога да заспя“ (1967), „Живот“ (2001). В тях
обаче стихотворението „Родина” не е включено,
а и то никога не стана повод за разговорите ни с
Мила: аз не питах, защото не знаех за съществуването му, тя пък премълчаваше – най-вероятно
заради пословичната си скромност: да не би по
някакъв начин да се самоизтъкне.
Във връзка с посвещението „На виетнамските студенти във ВИММЕСС–Русе” е необходимо да отбележа, че до ноември 1989 г. в русенката
Алма Матер са обучавани в подготвителния курс
или пък завършват висшето си обучение 139 виетнамски граждани – най-многобройната национална група, представляваща малко над 24% от

всички следващи в Русе чуждестранни младежи.
Така една творба, създадена точно преди 40
години, неусетно прехвърля мост във Времето
и ни пренася в Настоящето, където през 2012 г.
в Ханой се подписа петгодишен рамков договор
между Ханойския аграрен университет и Русенския университет. 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.

Родина

Мила Доротеева
На виетнамските студенти във ВИММЕСС–Русе
Път неравен прорязва мрака
със лента теменужно-синя.
Снегът изтлява и, разплакан,
изплува споменът – Родина!
Гнездо ли? Пеещо ли клонче?
Хвърчило като бяла блузка?
Със звезден знак на чело конче
по младата трева препуска.
Прояснено и озарено,
небето ви държи на длани.
Върху земята на колени
димят оръдията в рани.
След безконечна канонада
се чува как разцъфва цвете.
И първата сълза на радост
в обистрения въздух свети.

февруари 1973 г., Русе
Дунавска правда (Русе), бр. 50, 26.02.1973.
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Казахски студенти проведоха
магистърски стаж в университета

Проф. Пламен Даскалов
Дванайсет студенти от Казахския национален аграрен университет на
Казахстан проведоха десетдневен магистърски стаж по топлоенергетика и
електроенергетика в Русенския университет. Стажантската програма се реализира по договор между двата университета под ръководството на Центъра за продължаващо обучение на Русенския университет.

Занятията на бъдещите магистри се проведоха в технологичните бази
на Аграрно-индустриалния факултет и Факултет „Електротехника, електроника, автоматика“. Студентите прослушаха лекции по съвременни технологии и проведоха лабораторна и индустриална практика. В програмата бе заложено изучаването на програмната платформа за автоматизирано създаване на проекти Eplan Electric P8 с нейния интерфейс и функции;
структурата на автоматизираните системи за управление на технологични
процеси в топлоелектрическите централи; анализ на производителността
и ефективността на ветрови електростанции и електростанции за преобразуване на слънчевата енергия.
В деня на отворените врати на Топлофикация-Русе те проведоха практика в диспечерската зала на ТЕЦ-Русе. Запознаха се с процесите по производство и пренос на топлинна енергия, както и с индустриалните съоръжения. Стажантите придобиха опит и в „ОРГАХИМ–Русе“, където се запознаха с енергийната ефективност – енергоспестяващо саниране на промишлени здания и използване на слънчеви колектори.

Чуждестранните студенти
с отличия

Доц. Красимир Мартев
Русенският университет награди чуждестранните студенти с отличен успех по повод 24 май. Проф. Христо Белоев връчи грамоти и награди на три пълни отличнички и на още четиридесет и един чуждестранни граждани за отлични и много добри учебни постижения.
Академичната гордост на русенската общност на чуждестранните
студенти тази година са Марина Кьося от Молдова, първокурсничка в
специалност Международни икономически отношения, третокурсничката в Кинезитерапия Хабибе Аксу от Турция и Александра Химонас от
Гърция, студентка в подготвителния езиков курс. От есента Александра,
също като Марина, ще следва Международни икономически отношения.
Отличията и наградите бяха връчени на традиционна среща с ректорското ръководство по случай Деня на българската просвета, култура и
славянската писменост. Дирекция „Чуждестранни студенти“ организира това тържество за своите възпитаници всяка година и то е неделима
част от тяхната интеграция в българската езикова и културна среда. Събитието беше уважено от зам.-ректора, проф. Ангел Смрикаров, главния секретар доц. Таня Грозева, преподавателите по български език доц.
Емилия Недкова и доц. Яна Пометкова.

Пътят на студио „Илия Бешков“
Евгения Манова, V курс, Право
През месец май 2013 г. Студио за изобразително изкуство „Илия Бешков”
(СИИ) представи част от творбите на свои възпитаници, подредени във
впечатляващата изложба „По пътя”, състояща се от акварели, пейзажи,
натюрморт, графики и абстрактни композиции.

СИИ „Илия Бешков” е основано през 1974 г. в Русенския университет по
предложение на преподавателя по физическо възпитание и не на последно
място художник – Тодор Делев. В студиото се включват тогавашни студенти
от университета, желаещи да се занимават с изобразително изкуство.
Преподаватели в студиото през годините са били утвърдени художници
в Русе като Иван Токаджиев, Владимир Ангелов, Атанас Владимиров, а
съдействие за развитие на секцията са оказали и много университетски
преподаватели. Студиото е лауреат на V, VI и VII Републикански фестивали
на художествената самодейност и има множество участия и награди от
национални и международни изложби и фестивали.
Съвсем скоро студиото ще отпразнува своята 40-годишнина и ще ни
зарадва с юбилейна изложба, която ще бъде открита през октомври 2013
г., разположена в новия „Канеф център”. Ще бъдат включени творби от
създаването на студиото до днес. Най-новите картини на участниците
ще бъдат подредени така, че да покажат развитието на художниците през
годините. Художниците са избрали университета за място на юбилейната
си изложба, тъй като той е средище на ценности и духовност. Мотото на

Сред близо 500-те чуждестранни студенти и докторанти, обучавани във висшето училище, броят на отличниците и тези с много добър
успех през 2013 г. е рекорден – 44-ма, от които 13 са с успех над 5.50. В
предходни години, по данни на Дирекцията, награждаваните за учебните си постижения чужденци са били средно между 30 и 40 души, но никога не е имало толкова много отличници. В момента в чуждестранната студентска общност на университета има албанци, гърци, виетнамци, иракчани, йеменци, македонци, молдованци, руснаци, сърби, турци и украинци.
изложбата ще бъде „Ценностите и времето“.
Как картината от бяло платно се превръща в удоволствие за сетивата?

Като се вложи емоция – това сподели със „Студентска искра” Милена
Борисова, участничка в изложбата. Съчетанието от моментното духовно
състояние на твореца, емоциите му, изразени чрез щрих и цвят, създават
хубавите картини. И макар че повечето от участниците в клуба са поели в
живота си път, различен от рисуването, това не им пречи да продължават
да творят. Продължават, защото изкуството идва от душата и сърцето.
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КЛУБ „МЛАД ЖУРНАЛИСТ“ ПРЕДСТАВЯ…
Весели, усмихнати и забавни, заедно празнуват рождени и именни дни,
Какво е да си част от магията на танцов
живеят като една общност, която се събира вечер, три пъти в седмицата (тосъстав „Хармония“
гава са репетициите). Те могат да правят всичко заедно – да споделят радости
Ванина Грозева, Магистър
За годините, докато учех за бакалавър, виждах много от изявите на танцовия състав по различни поводи – понякога танцуваха само двама, други
път – четирима, на юбилейния им концерт преброих 40 танцьори, 2 певици
и оркестър от 7 души.
Чак сега
си поставих
за цел да узная повече за
този наш найстар културен клуб на
Русенския
университет
и се срещнах с
много от танцьорите, за да
ги разпитам
какво точно
се случва при тях.
Някои ветерани ми разказваха повече за миналото на състава, но с такава любов и плам в очите, че се усещаше необяснима за мен привързаност
към всичко, което става и в репетиционната зала, и извън нея. Не можех да
си обясня в началото от къде идва това добро чувство.
Настоящите студенти пък гледат на състава като на едно място за купон
и забавление, където обаче много трябва и да се трудиш.
Всяка вечер в залата за репетиции е г-н Цапарков – ветеранът-музикант,
който казва, че животът му би бил много скучен без музика и танци.
Питам за репертоара. Ясно е – фолклор от почти всички краища на България, като имат готовност винаги да направят програма от 10 минути до 2
часа, според случая.
След многото срещи с танцьори проумях, че най-важното, свързващото,
звено между всички е мама Веси – така казват те на своята ръководителка
г-жа Веселина Монова. Тя наистина е като майка – пере, глади, шие по носиите, подрежда залата и се грижи за всички танцьори като за свои деца. Не
само, че ги учи на първите танцувални стъпки, за да „проходят“ в занаята,
ами знае проблемите на всеки един и търси начини да ги разреши. Понякога
им се кара, натоварва ги с много работа, но ги и обича от сърце.

Слабичка и дребничка – да се чуди човек откъде взема такава енергия и
да танцува, и да „поддържа“ толкова „голямо семейство“?!
Разказват ми, че като тръгнат за турне, животът за всички става еднакъв.
Всеки бързо се влива в ритъма, става равен с останалите. Там няма бедни и
богати, хора с претенции и особняци. Качиш ли се веднъж в автобуса, правиш това, което правят всички: ако трябва – спиш на поляната, на пътеката
в автобуса, храниш се с каквото има, като най-важното е да споделиш и малкото с другия до теб. В студ и в жега си с носията, няма капризи и прищевки.
Ако трябва, се преобличаш в автобуса – без притеснения.
Често на турнетата се избира ключова фраза, около която вървят майтапите и шегите, и така всичко става незабравимо.
Интересно е, че много от танцьорите са станали семейни двойки, като
точно танцовият състав е свързал живота им.

и мъки, да си помагат по всякакъв начин. Нищо че едните са вече с прошарени коси и са видели много от живота, а другите тепърва тръгват по техните стъпки. Магията на танца така ги е сближила, че разликата във възрастта
не се чувства и тук е в пълна сила оная приемственост между поколенията,
която почти навсякъде вече изчезва.
Самият купон се разгаря по естествен начин – един запява, друг грабва тъпана, трети – гайдата, четвърти повежда хорото и след малко всички
вече пеят и танцуват. Ехти най-често целият 20-и корпус на университета.
Там Весито е подредила цяла изложба от постери-снимки с участия на
състава, освежени са веселите оранжеви стени, огледалата греят от усмивките в тях.
Разбрах и за трудни моменти, когато по собствена воля са помагали на
болен приятел, за когото са събрали средства
и са ходили
по болници.
А ето и
малко история...
Танцовият ансамбъл
„Хармония“ е
създаден през
1970 г. Всяко
университетско ръководство стимулира поддържането на ансамбъла на добро ниво по отношение на репертоар, костюми, изяви и участия с престижни форуми и събития.
Ежегодно ансамбълът има участия в международни фестивали. Гастролирал е с голям успех в Гърция, Италия, Белгия, Холандия, Англия, Русия,
Чехия, Полша, Турция и др.
В близък план се очаква концерт на състава по повод откриването на
„Канеф център“ на 10 октомври 2013 г.
Самите танцьори понякога поддържат голяма част от костюмите, които
са в ярки цветове и носят положително настроение. Никой не чувства като
неприятно задължение след концерт или турне да остане в гардеробната и да
подреди всичко, както е било, преди да го вземе. Ако надникнеш в гримьорната им преди концерт, ще видиш как всяко момиче прави другото по-красиво – гримира го, сплита му косата и оправя носията му, мъжете пък навиват пояси, мерят елеци и нахлупват калпаците – изобщо стремежът е танцът
да изглежда по най-добрия възможен начин и по отношение на облеклото.
Възхитена съм от приятелствата и отношенията, до които се докоснах.
Какво по-забавно и вълнуващо от това и млади, и завършили университета
русенци да се забавляват без ограничение на едно място, да се чувстват общност от приятели на различна възраст?
Усетих и
магията, която ги събира заедно на
репетиции и
концерти и
им помага да
бъдат общ отбор.
Затова ще
призова всички настоящи
и бъдещи студенти на Русенския университет, които обичат да танцуват,
харесват българския фолклор и искат да изживеят нещо съкровено от приятелската среда на танцовия състав „Хармония“ – не се колебайте, станете
част от тях! Там със сигурност не само ще ви приемат, но ще станете и подобри, и повече българи!
Снимките са предоставени от личния фонд на състава от последното
му турне в Република Турция.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ СПОРТЕН ЦЕНТЪР ПРЕДСТАВЯ…
ОТЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА РУСЕНСКИТЕ СТУДЕНТИ
НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА УНИВЕРСИАДА – 2013 г.
Валентин Каменаров

Асоциацията за университетски спорт
„Академик”, обединяваща университетските
спортни формации на висшите училища в

страната, организира за втори пореден път
Национална лятна универсиада от 22.08.2013
г. до 27.08.2013 г. В универсиадата участваха
над 260 студента, състезаващи се по 7 вида

спорт. Новоизграденият прекрасен спортен
комплекс в курорт „Камчия” стана арена на
благородната студентска спортна надпревара.
Удоволствие за студентите-спортисти бе да
се състезават при отлични игрови условия в
новите зали в комплекса. Срещите по плажен
футбол и плажен волейбол бяха едни от най-

зрелищните и се проведоха на пясъчните
игрища на комплекса.
Русенските студенти отново доказаха
своята решителност, воля за победа и достойно

представиха университета. На церемониите по
откриването и закриването на универсиадата
спортната делегация на университета, водена
от доц. д-р Борислав Ангелов – председател на

Янчев, Николай Златков и Неделчо Ботев,
ръководен от гл. ас. д-р Искра Илиева, също
достигна до финалния мач, но бе ощетен от
грешни съдийски отсъждания, с неправилна
отмяна на две важни точки и загуби златните
медали с 15:14 от отбора на Икономически

Общото събрание на Русенския университет
и председател на Студентски спортен клуб
„Академик“, бе изключително представителна, с
еднакви екипи, което направи добро впечатление
на присъстващите официални лица – бивши
и настоящи министри и зам.-министри от

университет-Варна.
В турнира по волейбол се представихме с
няколко състава – Ангел Павлов, Иван Иванов,
Валентин Йорданов, Милен Радулов, Мариян
Цветков, Цанко Цанков, подготвени от ст.
пр. Мима Войкова. Най-напред в схемата на
турнира се класира първият ни волейболен тим
Ангел Павлов и Иван Иванов. Те играха през
целия напрегнат турнир много мобилизирано,
но нямаха шанс на полуфиналната среща и

Министерството на младежта и спорта и
Министерството на образованието и науката.
Футболистите в състав Свилен Колев,
Анатоли Кирилов, Атилла Юмер, Михаил
Михайлов, Николай Недков, Радослав Стоянов,
Светослав Матеев бяха безапелационни във
всеки един от своите
мачове и заслужено
достигнаха до финала,
където изковаха победата
след прекрасно проведена
тактическа игрова схема
от своя преподавателтреньор гл. ас. д-р Камен
Симеонов. Над всички
във финалната среща се
отличи студентът Анатоли
Кирилов, който вкара
решителните два гола във вратата на своите
опоненти от Икономически университет-Варна.
Турнирът по баскетбол бе във формат „3х3”.
Нашият състав Андреан Атанасов, Димитър

загубиха драматично. В срещата за трето
място надиграха безапелационно двойката на
Технически университет-София и спечелиха
бронзовите медали.
В първенството по
тенис на маса отборите ни
бяха добре селектирани от
ръководителя на катедра
ФВС ст. пр. д-р Димитър
Обрешков . Отлично се
представиха студентките
абриела Ангелова и
Вера Пепелникова,
които спечелиха
отборната надпревара.
В индивидуалния турнир Габриела зае третото
място, а Вера – четвъртото. В турнира на двойки
русенските студентки са вицешампиони.
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държавно студентско първенство – 2013

ФУТБОЛ – София

След драматична загуба в полуфиналната среща в София на Държавното
студентско първенство срещу по-слаб противник и след много несправедливи
съдийски отсъждания отборът по футбол на Русенския университет се срещна
в спор за третото място срещу състава на Технически университет-София.
Русенските студенти, извадили си поука от предходния мач, изиграха
срещата тактически много добре. След три удобни възможности нашият
състав да открие резултата първото полувреме завърши при нулев резултат.
В осемдесетата минута след страхотен изстрел на Гюрсес Александров
извън наказателното поле топката се заби неспасяемо в горния ляв ъгъл
на вратата. Атаките на русенци продължиха и до края на срещата бяха
пропуснати още нови възможности за удвояване на резултата. Но и този
резултат бе радващ – трето място и бронзови медали на Държавното
студентско първенство, сезон 2012/2013 г.!
След последния съдийски сигнал председателят на Асоциацията за
университетски спорт „Академик” – доц. Златко Джуров, връчи бронзовите
медали на русенските студенти. Треньорът Камен Симеонов изрази своето
съжаление за пропуснатия шанс отборът да играе на финал, защото и като
състав, и като моментни възможности нашият отбор е заслужавал това. За
съжаление българското футболно съдийство на студентски шампионат в
полуфинала не бе на нужното академично ниво.

Съставът на бронзовите медалисти за 2013 г. под треньорското ръководство
на гл. ас. д-р Камен Симеонов са: Свилен Колев (вратар), Даниел Желев,
Агнян Джелилов, Георги Георгиев, Генадий Иванов, Иван Иванов (капитан),
Ервин Мустафа, Александър Атанасов, Анатоли Кирилов, Николай Недков,
Гюрсес Александров, резерви – Мариян Миланов и Кристиян Кирилов.

СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ – 2013

Докторантът от катедра „Информатика и информационни
технологии” Ивайло Каменаров записа своето десето поредно участие
в Световното първенство за мъже, което се проведе в околностите
на град Вуокати, Финландия. Той отново доказа добрата русенска
школа, респективно мястото на Русенския университет в този спорт
и се класира за „А” финала на спринтовата дистанция в конкуренция
на 101 мъже от 45 страни в света. Ивайло Каменаров е носител на 29
републикански титли за период от 15 години.

АКАДЕМИЧЕН ХУМОР

Професор изпитва студент по биология. Задава му въпрос след
въпрос, но студентът мълчи като пън. Преди да му пише двойка и да
го изгони, професорът решава да се пошегува:
- Колега, а знаете ли поне как може да се забие един червей в земята?
За негово учудване студентът, почти без да се замисля, отговаря:
- Ами да, много просто – потапяте го в епоксидна смола, изчаквате
го да изсъхне добре и след това го забивате без проблеми.
След време студентът се явява на поправителен изпит. Като го вижда
пред вратата на кабинета си, професорът веднага го извиква, взема му
книжката, пише му шестица и слага в нея една стодоларова банкнота.
- Колега, шестицата е от мен, а парите – от жена ми...
Професор по право изпитва студент. Студентът не знае нищо.
Професорът му дава шанс:
- Колега, ако ми формулирате казус, който да не мога да реша, ще
Ви пиша тройка.
Студентът, почти без да се замисля, казва:
- Какво е това, което е едновременно законно, но нелогично, незаконно, но логично, а също така незаконно и нелогично?
Професорът мислил, мислил, но не могъл да отговори на въпроса
и писал на студента тройка.
Влиза следващият студент. Професорът решава да го пробва със
същия казус:
- Колега, какво е това, което е законно, но нелогично, незаконно,
но логично, а също така незаконно и нелогично?
Студентът:
- Това, че Вие имате съпруга, която е три пъти по-млада от Вас, е
законно, но нелогично. Това, че съпругата Ви си има любовник е незаконно, но логично. А това, че преди малко писахте тройка на любовника на съпругата си, е и незаконно, и нелогично...
Незнакомов

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ СПОРТ
Пара лелно с провеждане то на
Втората национална лятна универсиада
„Камчия – 2013”, на 25 и 26 август се
проведе и Национална кръгла маса, на която
се обсъдиха проблемите и възможностите
за развитие на университетския спорт
в България. Провеждането на кръглата
маса беше инициирано от Асоциация
за университетски спорт „Академик” в
лицето на президента на асоциацията доц.
Златко Джуров. Над 50 представители на
академичната общност и на държавната
администрация взеха участие в нея. Сред
официалните гости бе зам.-министърът на
спорта Йордан Йовчев, който заяви своята
подкрепа и застана зад идеята за развитие
и утвърждаване на университетския спорт
във висшите училища. Сред официалните
гости бяха Ваня Добрева – председател
на Комисия по образование и наука” и
депутат от 42-о Народно събрание, Христо
Монов – зам.-председател на Комисията по
въпросите на децата, младежта и спорта,
Лилия Христова, проф. Свилен Нейков –
бивш министър на физическото възпитание и

спорта, проф. Вили Лилков – зам.-председател
на Столичен общински съвет, Лилия
Еленкова – председател на Национален
младежки форум, проф. Петър Колев –
ректор на Висше транспортно училище „Т.
Каблешков“, проф. Атанас Георгиев, проф.
Светослав Иванов, проф. Никола Хаджиев.
В работата на кръглата маса взе участие и
председателят на Университетския спортен
център при Русенския университет – доц.
д-р Борислав Ангелов, който направи
аргументирани предложения за бъдещото
развитие на университетския спорт в България
с възможности за междуинституционални
взаимодействия, за ролята на Студентския
съвет в развитието и утвърждаването на
спорта в университетите.
Идеите и предложенията от кръглата
маса ще бъдат обобщени и внесени в двете
комисии – Комисията по образование и
наука и Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта, както в МОН и ММС.
Спортните материали от страници 11 и
12 са предоставени от Валентин Каменаров

Уточнение
В брой 377 на в. „Студентска искра“ (май
2013 г., стр. 8) в текста Научен център „Св. Димитър Басарбовски“ на 20 години е пропуснато
името на доц. д-р Руси Д. Русев.
Текстът да се чете: „Съосновател и председател на центъра от основаването му досега
е доц. д-р Руси Русев, а научен консултант –
проф. дфн Анчо Калоянов (Великотърновски
университет)“.
Авторът поднася своите извинения за
допуснатата неволна неточност.

Вестник „Студентска искра“ е удостоен с
почетния знак на Русенския университет
Главен редактор: доц. д-р Анелия Манукова
Дежурен редактор: д-р Мира Душкова
Редакционен екип: Мая Сапунджиева, д-р Йордан Дойчинов, Валентин Каменаров
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