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КАНЕВ ЦЕНТЪР – РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
• „За мен откриването на „Канев Център” е
една сбъдната мечта. Чувствам се изключително
щастлив да знам, че поколения наред студенти ще
ползват наученото в този център и университет.

Нека това бъде място, където студентите се събират да учат, споделят и творят! Нека бъде място
за формиране на млади умове, които ще са наши
бъдещи лидери, както и
посланици на България
по света!”
• „Канев Център”
е моят начин да засадя
символично дърво в земята на отечеството. Бих
искал той да напомня
на всички сънародници,
живеещи в чужбина,
никога да не забравяме
откъде сме тръгнали.”
• „Аз обичам България! Винаги съм бил
горд българин и винаги
ще бъда свързан с моята родина. Казват, че твоят дом е там, където е
сърцето ти. Моето сърце завинаги е в България!”
Тези послания изпрати към препълнената с

На 10 декември 2013 г. проф. д.т.н. Христо Белоев,
ректор на Русенския университет, бе удостоен
с ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА от Менделовия
университет в гр. Бърно, Чехия – четвъртата
титла в неговата академична кариера

преподаватели, студенти и гости зала на „Канев
Център” 38-ият почетен доктор на Русенския
университет, основен дарител за построяването
на комплекса. Освен с най-високата академична
титла Doctor Honoris Causa прочутият
канадски строителен магнат и щедър
благотворител бе удостоен със званието
„почетен гражданин“ на град Русе,
получавайки и Знака на областния
управител на Русе.
Преди началото на тържеството
българинът засади канадски клен до
сградата на „Канев Център”. Така той
остави до архитектурния комплекс
жив символ на своята втора родина
Канада. Вълнуващият ритуал по освещаването на сградата отслужи Н. Св.
патриарх Неофит, който благослови
семейството дарители и университета.
Лентата на „Канев Център” прерязаха
президентът Плевнелиев, Игнат Канев
и проф. Христо Белоев.
В словото си на тържествената церемония
по връчването на почетните титли на известния

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.

Скъпи читатели,
„Мислете свободно и растете с устрем!”
Ето това е пътят, който следва университетът – да дава шанс за разгръщане на индивидуалния потенциал. Това мото е като
двигател за човешката мисъл и би дало на
всеки сили да получи по-добро образование и квалификация, по-добра основа за
успешна реализация и пълноценен живот.
Извънредният брой на вестник „Студентска искра” е свързан с кандидатстудентска
кампания 2014–2015 г. Творческият дух и
търсещата усъвършенстване личност дават
смисъл на поетия път на знанието и могат
да превърнат мечтите в реалност.
Каним Ви да станете част от голямото
семейство на Русенския университет и да
продължим заедно да пишем историята на
нашата Алма Матер!
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор

В БРОЯ

Кандидатстудентска кампания
Студент на годината
Студентски клубове
Студентски съвет
Образованието през моите очи
Университетски спорт

Студенти – спасители

филантроп и неговото семейство ректорът заяви:
„Ние сме изключително щастливи, че на нашата
„Стена на почетните доктори” вече блести името
и на световнопризнатия канадски строителен
предприемач и на човека, отдаден на дарителската
мисия в полза на обществото – г-н Игнат Канев. Той
е уникална личност не само със забележителните си
постижения като бизнесмен! Неговият житейски
път е изключителен! Този житейски път може да
бъде поучителен и вдъхновяващ за всеки млад
човек, защото показва как една човешка мечта
се постига с труд, последователност, упоритост и
любов към хората”. Ректорът поздрави почетния
доктор и семейството му с думите: „Ние изказахме
възхищението и респекта си към достойнството
и благородството в бизнеса, към най-важната
мисия в човешкия живот – да създава благо в
полза на общността. Личността и животът на
г-н Канев са еманация на тези ценности. Дарителската дейност на фондация „Игнат Канев” е
сред най-ярките примери как тези ценности се
превръщат в реални стойности”.
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„Не се чувстваме герои, направихме едно
добро дело, защото няма нищо по-ценно от
човешкия живот”, споделиха пред кореспондент
на БГНЕС студентите спасители от Русенския
университет – Максим Асенов и Симеон Симеонов.
На 05.02.2014 г. те избавиха от пламъците 81-годишна
русенка и нейната съквартирантка. 22-годишните
четвъртокурсници следват специалност „Автоматика
и информационно-управляваща техника” в
Русенския университет.
Малко след 5 ч. сутринта двамата се прибирали
от приятелско събиране. Минавайки покрай
горящата къща на ул. „Неофит Рилски”, чули
викове за помощ. „Решихме да погледнем какво
става. Едната стая беше вече в пламъци! Влязохме
да проверим дали има хора и се обадихме на
пожарната. Помъчих се да вляза в другата стая –
не можах! Вътре не можеше да се диша”, описва
случилото се Симеон.
Студентите обяснили на полицаите и
пожарникарите, отзовали се само минути след
подадения от момчетата на тел. 112 сигнал, че в
къщата има две необезопасени газови бутилки.
„Отдръпнахме се на 30-40 м от къщата и оставихме
пожарникарите да си свършат работата”, довършват
разказа си Симеон и Максим. Момчетата направили
всичко, което счели за нужно, а уплахата ги
подминала, защото не са имали време да мислят
за това: „Сметнахме, че е по-важно да помогнем
на хората в къщата. Не сме се замисляли дали
може да стане нещо с нас”.
По материал
на информационна агенция БГНЕС

2

МАРТ 2014

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014–2015 г.

Предварителни
кандидатстудентски изпити
за учебната 2014–2015 г.

В Русенския университет се въвежда за
пръв път електронно (онлайн) подаване на
кандидатстудентски документи. Достъпът до
интернет страницата за онлайн кандидатстване
е на адрес https://online.uni-ruse.bg или с връзка
от главната страница на университета http://
www.uni-ruse.bg. Разработена е специална
процедура за онлайн кандидатстване и срокът
за подаване на документи е постоянен – от
03.02.2014 г. до 02.07.2014 г. Приемането на
документи, с които се прави заявка за участие
в даден изпит, става до два работни дни преди
датата на съответния изпит.
Въвежда се постоянен срок за прием на
кандидатстудентски документи в Русенския
университет от 03.02.2014 г. до започването на
учебната 2014/2015 г.
Определени са повече дати за предварителните кандидатстудентски изпити. Първите
предварителни изпити са предвидени за 15 и 16
февруари 2014 г. и са под формата на ЕДИНЕН
ПРИЕМЕН ИЗПИТ (ЕПИ) във вид на тест,
състоящ се от две части – обща и специална,
по избор. Предварителните изпити ще се
провеждат на всеки две седмици до средата на
април. Целта е кандидатите да се явяват повече
от един път, за да образуват състезателния си
бал за съответната специалност по най-високата
получена оценка. Подробна информация за датите
и изпитите е обявена на сайта на университета
и в кандидатстудентския справочник.
Уточнен е списъкът със специалности, за
които ще се провежда предварително класиране
и записване на студенти за 50% от плановите
места по държавна поръчка в редовно обучение.
СПЕЦИАЛНОСТИ:
• Специалности в Русенския университет:
Земеделска техника и технологии; Мениджмънт
и сервиз на техниката; Климатизация, хидравлика и газификация; Машинно инженерство;
Механотехника и мехатроника; Мениджмънт
на качеството и метрология; Материалознание
и технологии; Индустриално инженерство;
Електроенергетика и електрообзавеждане;
Компютърно управление и автоматизация;
Електроника; Компютърни системи и технологии;
Телекомуникационни системи; Информационни
и комуникационни технологии (на български или
на английски език); Транспортна техника и технологии; Технология и управление на транспорта;
Технологии и логистика на водния транспорт;
Индустриален мениджмънт; Компютърни науки;
Информатика и информационни технологии в
бизнеса; Начална училищна педагогика и чужд
език; Педагогика на обучението по математика
и информатика; Български език и история.
• Специалности във Филиал - Силистра:
Електроинженерство; Автомобилно инженерство; Педагогика на обучението по български
език и чужд език (английски, френски, румънски); Педагогика на обучението по физика и
информатика.
• Специалности във Филиал - Разград:
Химични технологии; Биотехнологии; Технология на храните.

Специалности в Русенския университет за учебната 2014-2015 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		
7. Мениджмънт на качеството и метрология
Редовно		
8. Материалознание и технологии
Редовно Задочно
9. Индустриално инженерство
Редовно Задочно
10. Строително иженерство
Редовно
11. Електроенергетика и електрообзавеждане
Редовно Задочно
12. Компютърно управление и автоматизация
Редовно Задочно
13. Електроника
Редовно Задочно
14. Компютърни системи и технологии
Редовно Задочно
15. Телекомуникационни системи
Редовно Задочно
16. Информационни и комуникационни технологии
Редовно		
17. Информационни и комуникационни технологии (англ. ез.) Редовно
18. Електроинженерство
Редовно Задочно
19. Автомобилно инженерство
Редовно
20. Транспортна техника и технологии
Редовно Задочно
21. Технологиии и логистика на водния транспорт
Редовно
22. Технология и управление на транспорта
Редовно Задочно
Инженерни с биологична и химична насоченост
23. Екология и техника за опазване на околната среда
Редовно		
24. Химични технологии
Редовно		
25. Биотехнологии
Редовно		
26. Технология на храните
Редовно		
Неинженерни специалности
27. Промишлен дизайн
Редовно		
28. Растениевъдство
Редовно
29. Маркетинг
Редовно Задочно
30. Международни икономически отношения
Редовно		
31. Икономика
Редовно		
32. Европеистика и многостепенно управление
Редовно		
33. Европеистика и глобалистика (на англ. ез.)
Редовно		
34. Бизнес мениджмънт
Редовно Задочно
35. Публична администрация
Редовно		
36. Индустриален мениджмънт
Редовно Задочно
37. Начална уч. педагогика и чужд език (англ., нем. и фр. ез.) Редовно		
38. Предучилищна и началнa училищна педагогика
Редовно Задочно
39. Социална педагогика
Редовно Задочно
40. Компютърни науки
Редовно Задочно
41. Информатика и информационни технологии в бизнеса
Редовно Задочно
42. Педагогика на обучението по математика и информатика Редовно		
43. Български език и история
Редовно		
44. Финансова математика
Редовно		
45. Право
Редовно Задочно
46. Педагогика на обучението по български език
и чужд език (фр., англ., рум. ез.)
Редовно		
47. Педагогика на обучението по физика и информатика
Редовно		
Обществено здраве и социални грижи
48. Социални дейности
Редовно Задочно
49. Кинезитерапия
Редовно		
50. Ерготерапия
Редовно		
51. Медицинска сестра
Редовно		
52. Акушерка
Редовно		

Факултет
АИФ

МТФ

ФЕЕА

Ф-л Сс
ТФ

АИФ
Ф-л Рз

АИФ
ФБМ

ФПНО

ЮФ
Ф-л Сс

ФОЗЗГ

Забележка: Специалност „Строително инженерство” е в процедура по акредитация. Документи за нея ще
бъдат приемани след получаване на положителна оценка от НАОА.
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014–2015 г.
За учебната 2014–2015 г. приемът е над 2800 места за студенти в бакалавърското и магистърското
Изпити по време
обучение за редовна и задочна форма. Бройките по държавна поръчка се запазват приблизително
същите като миналата учебна година.
на лятната кампания
За учебната 2014–2015 г. ще се извърши прием след средно образование в 52 специалности.
Нови специалности
Професионално направление
Растениевъдство (агроном)
Растениевъдство
Строително инженерство
Архитектура, строителство
		
и геодезия
Специалности с променено наименование и обновено съдържание
Специалност
Професионално направление
Технологии и логистика на водния транспорт
Транспорт, корабоплаване и авиация
Автомобилно инженерство (Филиал - Силистра)
Транспорт, корабоплаване и авиация
Педагогика на обучението по математика и информатика
Педагогика на обучението по двойка
		
специалности

ДАТА

НАЧАЛЕН
ЧАС

6 юли (неделя)
9:00 ч.
7 юли (понеделник) 9:00 ч.
8 юли (вторник)

9:00 ч.

9 юли (сряда)

9:00 ч.

10 юли (четвъртък) 9:00 ч.

9:00 ч.
11 юли (петък)
9:00 ч.

12 юли (събота)

9:00 ч.

12 юли (събота)

13:00 ч.

13 юли (неделя)

9:00 ч.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
ИЗПИТ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ

Рисуване
Моделиране

Промишлен дизайн
Промишлен дизайн
Икономическо-управленски
ЕПИ
специалности; Право; Социална
(История на
педагогика; ПНУП; Български език и
България)
история; Социални дейности
Право; ПНУП; НУПЧЕ; Социална
педагогика; Български език и
история; Педагогика на обучението
по български език и чужд език;
Социални дейности;
ЕПИ
всички инженерни специалности;
(Български език) икономическо-управленски и
информатични специалности;
Биотехнологии;
Химични технологии;
Технология на храните;
Растениевъдство
ЕПИ
ОТП по механика
и техническо
Всички инженерни специалности;
чертане;
икономическо-управленски и
ОТП по електроинформатични специалности;
техника и
Финансова математика;
електроника;
Биотехнологии;
Математика;
Химични технологии;
Информатика
Технология на храните;
и ИТ;
Растениевъдство
Икономическа
география на
България
Английски език; МИО; Европеистика и
Немски език
многостопанско управление;
Европеистика и глобалистика;
Европеистика и глобалистика (англ.
Английски език; език); НУПЧЕ; Информ. и комуник.
Френски език;
технол. (англ. език); Педагогика на
Румънски език обучението по български език и
чужд език
Кинезитерапия; Ерготерапия;
Социални дейности; Екология и
ЕПИ
ТООС; Биотехнологии; Химични
(Биология)
технологии; Технология на храните;
Растениевъдство; Медицинска
сестра; Акушерка
Екология и ТООС; Биотехнологии;
ЕПИ
Технология на храните; Химични
(Химия)
технологии; Растениевъдство
Оценка на
двигателната
култура

Кинезитерапия

ПРОВЕЖДА СЕ
В ГРАД

Русе
Русе

Русе; Силистра;
Разград; Плевен;
Монтана

Русе; Силистра;
Разград; Плевен;
Монтана

Русе; Силистра;
Разград; Плевен
Монтана

Русе

Силистра

Русе; Разград

Русе; Разград

Русе

Конкурсните изпити ще се проведат в
интервала от 6 до 13 юли 2014 г. в градовете
Русе, Силистра, Разград, Плевен и Монтана.
КЛАСИРАНИЯТА са както следва:
1-во класиране – до 15 юли;
2-ро класиране – до 21 юли.

Студент на годината – 2013
На пръв поглед те са като повечето интелигентни
млади хора – активни, идейни, мотивирани и
напористи. Но община Русе им засвидетелства
особено внимание не само заради отличния
им успех, но и за високите им постижения в
научноизследователската дейност.
Представяме ги заедно с отговора на въпроса
„В каква сфера искате да се реализирате?”.
Владислав Росенов Иванов, III курс, Право.
Роден и израснал в Русе, завършил МГ „Баба Тонка”.
Като ученик е печелил
математически състезания.
Притежава сертификати
за владеене на английски
език. Участвал е в научни
конференции.
Надявам се да
се реализирам по
специалността си и искам
това да стане в България.
Чрез наученото искам да помагам на колкото се
може повече хора.
Васил Веселинов Козов, III курс, Компютърни
системи и технологии.
Завършил СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил
Философ”. Участвал е в
олимпиади по математика и
теоретична електротехника.
Притежава сертификати
по английски език, има
отличен успех.
След като завърша
магистратура, мисля да
работя известно време,
за да натрупам опит, а
после – ако всичко върви по план, да започна
собствен бизнес.
Георги Георгиев, II курс, МИО.
Роден и израснал в Русе, завършил Английска
гимназия „Гео Милев”.
Печелил е редица престижни
конкурси и е участвал в
много конференции, сред
които Панаир на знанието и
иновациите, Международният
конкурс по физика в Москва,
докато е още ученик. Носител
е на сертификат от конкурса
YES (Young and Energetic
Scientists).
Желая да се реализирам в сфера с повече
икономика и дипломация.
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„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

Клуб „Роботика”
Людмила Стоянова,
магистратура по Европеистика и публична администрация
Мястото, където въображението и техниката раждат своите роботи герои и
победители, е новият клуб „Роботика” в РУ „Ангел Кънчев”. Основан в началото
на април 2013 г. от студенти ентусиасти от Машинно-технологичния факултет
и Факултет по електротехника, електроника и автоматика, той бързо добива
популярност и макар с кратка „житейска” история успява да представи идеите
си на национално ниво.
Само седмица след формирането си той се включва в Националното
състезание по роботика в София в „Деня на роботиката-2013” на Технически
университет-София.
Там извоюва първата си
купа и сребърен медал.
Печели две първи места
в категориите „Следене
на линия” и „Минисумо”,
две втори в същите
категории и едно трето в
свободния стил. Участва
в Третата национална
конференция и изложба
на ИСИР (Институт по
системно инженерство
и роботика) – „Роботика
и интелигентни системи-2013”. По-късно, през същата година, се състезава в
„Робо Лига България”, където взема много призови места в категориите „Следене
на линия”, „Минисумо”, „Суперлиния” и „Лабиринт по линия”.
Седмицата на роботиката във Варна също не е пропусната от нашите студенти.
Там те получават една първа и три втори позиции. За 2013 г. „Роботика” събира
общо 5 купи, 6 медала и много грамоти – чудесен старт за толкова млад клуб.
Един от най-известните и обичани роботи се оказва малкият ДЖЕРИ.
Конструиран е с цел да следи линия, като разполага със сензори за разграничаване
на черно и бяло. ДЖЕРИ донася на клуба 3 златни отличия и се оказва, че е
един от най-бързите роботи в страната.
Освен сухоземни роботи русенското младежко обединение прави и
летателни апарати, наречени КОПТЕРИ. Те са безпилотни и мултироторни,
управляват се дистанционно или автономно и са практически приложими в
почти всяка човешка дейност – бизнес, реклама, журналистика, тв продукции,
филмова индустрия, спорт, култура, образование, развлечения, хоби, научни
изследвания, охрана, проследяване... Коптерите са малки, леки и маневрени. На
тях може да се монтират камери и фотоапарати. Могат да работят на автопилот.
Височината, която достигат и е разрешена от контролните авиационни органи,
е 150 м. Издръжливостта на батериите на един коптер е между 10 и 20 минути.

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.
Повечето от измайсторените роботи са автономни и използват микроконтролери.
Роботите, създадени да следят линия, са снабдени с фотосензори за линия.
Сензорите най-често се изработват от фоторезистор и ярък светодиод. С
колкото повече сензори разполага автоматизираната машина, толкова погладко и бързо тя следи линията.
При състезанието „Следене на линия” роботът се движи по трасе, което
е бяло, следвайки черна линия. Печели по-бързият. В „Минисумо” два робота
застават в центъра на черна окръжност и се бутат, докато един от двата не
излезе от бялата линия, която ги огражда. Победител е този, който в два от
три рунда остане последен на тепиха. „Суперлиния” е дисциплина, в която
се конкурират до пет робота максимум. Те се движат по черна линия на бял
фон. Допуска се пресичане на линиите. Съревнованието протича за време от 5
минути, като се засича броят на обиколките на всеки робот, както и времето, за
което ги е изпълнил. Фаворит е машината с най-много обиколки. Свободният
стил е интересен, защото при него се допускат всякакви роботи и съоръжения,
свързани с роботиката. Тази дисциплина е предимно с демонстрационна цел
и се оценява от жури.
Друга интересна дейност
на клуба е изработването
на лего роботи.
Използвайки отделни
лего частици, сглобявани
в най-причудливи форми,
конструкциите оживяват
под формата на Робогатор,
Скорпион, Трикоординатна
фрезова машина и още много
други сглобяеми роботи.
Най-подходящата изява за
този вид е свободният стил,
защото при тях се набляга
повече на атрактивността.
Именно със свободен стил лего робот грабва първия сребърен медал за тази
категория при последната надпревара във Варна. А по-късно добавя и втора
бронзова награда от двубоя в София.
В момента председател на клуба е студентът Асен Младенов. Тези, които
изпитват неудържимо влечение към роботиката и искат да се запишат в клуба,
могат да заявят интересите си при ръководителите - доц. д-р инж. Георги
Христов и гл. ас. д-р инж. Пламен Захариев, в 6-и корпус, стая 211. Ако пък
сте избрали лего конструирането и искате да се запознаете по-добре с този вид
роботи, бихте могли да посетите лабораторията в 11-и корпус, стая 101 при
ръководителите - инж. Чавдар Костадинов и доц. Иванка Пеева.
Какъвто и да е вашият избор, едно е сигурно – Русенският университет
дава възможност да проектирате и реализирате своите идеи. Да се състезавате
и да печелите с тях.
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Какво е да си част от
магията на танцов
състав „Хармония“
Ванина Грозева, магистратура
по Европеистика и публична администрация
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 най-стар 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.
Весели, усмихнати и забавни, заедно празнуват рождени и именни дни,
живеят като една общност, която се
събира вечер, три пъти в седмицата
(тогава са репетициите). Те могат да
правят всичко заедно – да споделят
радости 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...

Песните и танците на другите култури

Всяка година през пролетта аулата на Ректората на Русенския университет събира момчета и момичета от над 10 страни на традиционен
фестивал. Обединени от идеята да бъдат „Заедно в различията си”, те сами подготвят програмата на концерта, получавайки пълната подкрепа на
университета и Дирекция „Чуждестранни студенти”.
Наред с представянето на разноцветни песни и танци, етнокултурни особености и традиции се изпълняват стихове на български, скечове и български народни танци. За концертните си изяви чуждестранните студенти разчитат и на неоценимата помощ от българските си колеги.
Подготовката за фестивала започва още през февруари, сплотявайки допълнително студентската общност, а това проличава от смесените състави и интернационалните музикални изпълнения. В Русенския универ-

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.
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 гри-

мьорната 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 по-добри,
и повече българи!
Снимките са предоставени от личния фонд
на състава от последното му турне в Република Турция.

ситет чуждестранните студенти са близо 500 – от Албания, Гърция, Виетнам, Ирак, Йемен, Македония, Молдова, Руската федерация, Сърбия,
Турция и Украйна.
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Клуб „Млад журналист“ представя…
Мария Метеева, III курс, Право
Интервю с Елена Захариева, председател
на Студентския съвет

Бихте ли открехнали вратата на Студентския съвет, за да ни разкриете същността - като структура и дейност.
Студентският съвет е административен орган на РУ „Ангел Кънчев”, установен от Закона
за висшето образование. Съставя се на квотен
принцип по факултети и има 2-годишен мандат.
През учебната 2013-2014 г. бяха проведени делегатски събрания, в резултат на които бе сформиран нов студентски съвет. Той включва 40 студенти – представители от всички факултети на
Русенския университет, Филиал – Силистра, Филиал – Разград и от докторантите. Участващите
в този орган са членове и на Общото събрание,
а някои от тях са избрани и за членове на Академичния и Контролния съвет, факултетните съвети и съветите на филиалите.
Освен активното участие в структурите на
университета нашата дейност е насочена и към
студентите. Главната ни цел е да им осигуряваме подкрепа в образованието и професионалната им ориентация.
През изминалата учебна година успяхме да
удовлетворим желанието на студенти от различни факултети да посетят места, които ще им бъдат от полза с оглед придобиването на практически опит според професионалното направление, към което са се ориентирали.
Студенти от Транспортния факултет посетиха първия автомобилен производител в България – Great Wall, в Ловеч. Бъдещи юристи успяха да усетят моменти от живота на затворниците в Плевен. Колеги от МТФ гостуваха във фирма „Спарки Елтос” АД в Ловеч, произвеждаща
електроинструменти, заваръчни конструкции,
селскостопанска техника, транспортни и строителни машини. Младите енергетици пък имаха
шанс да видят АЕЦ „Козлодуй”. Всички те придобиха практически опит и знания, макар и за ден.
Студентският съвет организира и различни културни и спортни мероприятия, добавящи
приключенски дух в академичния живот на бъдещите специалисти. Дано те им оставят приятни спомени!
Отдавна сте в състава на Студентския
съвет. Какъв бе първоначалният Ви мотив да
се включите?
Влязох в структурата на Студентския съвет
във втори курс и съм част от него от три годи-

ни. Беше ми интересно какво представлява този
орган и какво правят студентите. Оказа се, че е
нещо наистина интересно и бях впечатлена. Затова продължавам да съм част от живота и работата на Съвета.
Промени ли се мотивацията Ви през годините, видяхте ли различното лице на Съвета?
Промени се и мисля, че към по-хубаво. Успях да се мотивирам доста и затова се реших да
стана председател.
На събранието многократно се подчерта
нуждата от работата в екип. Това ли е найважното за осъществяване на дейностите на
Съвета?
Това е най-важната част. В Студентския съвет
работят 40 човека и още 5-6 сътрудници. Всички
допринасят с идеи и действия, а така се постигат
много по-големи резултати.
Имате ли идеи как студентите могат да
научат повече за работата на Съвета?
Може би чрез университетския вестник като за начало и от сайта на Съвета.
По какви въпроси могат да се обръщат те
към Вас? В какви области Вие като екип бихте
могли да им съдействате?
По абсолютно всякакви въпроси, особено относно образованието си.
Разбрах, че Съветът се занимава и с подобряване на условията в общежитията.
В Студентския съвет имаме Комисия по социално-битовите проблеми, ангажирана да помага, доколкото може, в тази насока. В края на миналата година се случи нещо много хубаво – общежитията преминаха към структурата на университета. Очаква се в най-близко време решението да влезе в действие.
Вие сте последен курс, предстои Ви скорошно дипломиране. Отговорник сте и на Първо общежитие. Как ще съумеете да съвместите тези дейности с поста на председател на Съвета?
Най-вече с добра организация, макар че натоварването ми е голямо и дейностите отнемат
голяма част от времето ми. Интересно е как ще
се случват нещата през летния семестър, защото той е пълен с инициативи и събития. Предстоят ни „Мис и Мистър „Русенски университет”, Strong man, а мен ме очаква и писане на дипломна работа.
Какви са амбициите Ви за бъдещето след
дипломирането Ви във факултет „Бизнес и
мениджмънт”?
След дипломирането като бакалавър ми предстои и придобиването на магистърска степен.
Мисля да продължа в направлението „Бизнес
администрация”.
С какво искате да Ви запомни Студентският съвет? С какво искате да останете в
историята му?
Интересен въпрос! Най-вече с това, че искам
да се работи за образованието на студентите, да
им се помага да се развиват личностно, с това,
че съм много положителен човек. Искам да допринеса всички да бъдат един добър и мотивиран екип за работа.
През цялото време сте усмихната, което е
невероятно и създава много добро настроение. А
тези нови лица остават и следващата година...
Да, и те могат да постигнат много.

Образованието
през моите очи
и в моето сърце
Екатерина Петрова, I курс, Ерготерапия
Студентите и висшето образование като
цяло са една доста обсъждана тема. Поколението между 12- и 18-годишна възраст счита
образованието за нещо маловажно и не оценява шансовете, които то им предоставя. Образованието ни помага да бъдем личности,
а не просто хора в тълпата. Науката и обучението имат за цел да ни покажат как да развием онези качества, които са ни заложени,
онези способности, с които ще бъдем полезни на себе си и на околните. Дават ни възможност да учим в престижни университети, какъвто е и нашият университет – Русенският университет „Ангел Кънчев”.
Ако трябва да бъда честна, повечето от
нас нямат идея защо го посещават. Много
често болната амбиция на някои родители
принуждава децата да бъдат висшисти – неразумна идея, защото има хора, които нямат
възможността да се образоват, а тези, които
я имат, не я осъзнават и просто учат нещо,
без да знаят защо го учат.
Аз също съм студентка, в първи курс,
но съм на мнение, че образованието е нещо
изключително ценно и важно. Ние сме
младото подрастващо поколение, от което
зависи бъдещето на родината. Ние сме тези,
чийто глас трябва да се чуе, но това трябва
да е глас, който говори за смисъла, а не
глас, който изрича неосъзнати и глупави
брътвежи. Замисляли ли сте се поне веднъж за
усещането, когато сте постигнали нещо сами,
когато вземете изпит след много старание и
последователен труд, за удовлетворението,
което изпитвате след успеха! Самочувствието,
което придобиваме, е на умни и успешни хора,
а не на хора, които са въздух под налягане.
Може да смятаме, че дискотеките, кафенетата,
купоните и студентският живот са по-важни
от това да се трупат знания и опит и да се
изграждаме като личности, но идва моментът
в живота, в който това омръзва. Сега градим
бъдещето си, сега определяме това, което ще
бъдем! Дали ще станем хора, от които има какво
да се научи, или ще бъдем субекти, ежедневно
маещи се как да прехранят семействата си,
мислейки: „Защо не учих?! Може би щях да
бъда инженер, добър ерготерапевт, прекрасен
лекар и какво ли още не!”.
В ръцете ни сега е зародишът на нашето бъдеще! Ние решаваме дали да го изхвърлим, или след това да откъснем добър
и качествен плод. Замислете се – толкова ли
е трудно да осъзнаем, че животът не е само
купони и дискотеки, а е и много други по-важни неща?! Ние можем да изберем дали да
бъдем част от него като нещо значимо и истинско, или да останем неуки, оплакващи се
как държавата ни пропада. Затъва, да, но ако
не направим нещо, и ние ще затънем с нея!
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Университетският спортен център представя…
Най-успешната спортна година на университета от новото хилядолетие
Студентите спортисти бяха първите отличени
в „Канев Център ” от ректора проф. дтн Христо
Белоев при провеждане на традиционното
годишно тържество-награждаване за значими
успехи през 2013 г. Преподаватели, съмишленици
на университетския спорт, граждани и много
студенти станаха съпричастни към връчените
призове.
Сред гостите на събитието бяха: зам.-кметът
на община Русе – Свилен Иванов; експертът
на Министерството на младежта и спорта –
Иван Дончев; националният селекционер
по баскетбол – Георги Божков; спонсори,
председатели на спортни секции и треньори.
Тринадесетата година от новото хилядолетие
се оказа най-значимата на спортни победи
за студентите от Русенския университет.
Върху това акцентира в краткото си експозе
председателят на Университетския спортен
център - доц. д-р Борислав Ангелов, който
маркира постиженията със завоюваните
отличия на международно и национално ниво.
Спортните успехи на нашите студенти
са основание за гордост и уважение. Чрез
тях през 2013 г. най-добрите от тях оставиха
своята светла диря в славния спортен летопис
на университета и прославиха името му извън
пределите на страната. Благодарим Ви!

Тодор Събев, ІІ курс, Право – състезател
по Шотокан Карате-до; 2-кратен световен
шампион за младежи; европейски шампион за
мъже; балкански и републикански шампион.
Валери Великов, ІІ курс, Кинезитерапия –
състезател по ММА, джудо и самбо; европейски
вицешампион по смесени бойни изкуства
ММА;V място на Световното първенство;
републикански шампион по бойно самбо;
държавен студентски шампион по джудо.
Пламен Димитров, ІІІ курс, ЕЕЕО –
състезател по канадска борба; европейски
вицешампион в категория до 85 кг; IV място
на Световното първенство за мъже; I място
на Meждународния турнир X-Men в Париж.
Габриела Димитрова, І курс, Акушерки –
състезателка по бокс; бронзова медалистка
за девойки на Световното първенство;
републиканска шампионка на България.
Зорница Костова, Маргарита Илиева,
Виолина Кочева, Радина Кордова – баскетболжени; състезателки на БК „Дунав 8806”;
републикански шампионки на България
за жени; носителки на Купата на България;
участнички в турнира за Европейската купа
на ФИБА.
Александра Рибарова, ІІІ курс, Ерготерапия –

състезателка по лека атлетика; републиканска
шампионка на България при жените в
дисциплината „Многобой”; 2-кратна студентска

шампионка в скок-височина и скок-дължина.
Ивайло Каменаров, докторант към катедра
„Информатика и
информационни
т е х н о л о г ии ” –
със тезател по
спортно ориентиране;
многократен
шампион на
България при
мъжете; национален
състезател, класирал
се за Финал А на ХХVІІ Световно първенство
във Финландия в конкуренция със 104
състезатели от 44 нации.
Станислав Костадинов, докторант към
катедра „Информатика и информационни
технологии” – лека атлетика; републикански
шампион на България при мъжете в дисциплината
„Многобой”.
От изключително значение са и постиженията,
които студентите спортисти на Русенския
университет завоюваха и на Държавните
студентски първенства. Ето постигнатите
успехи:
Джудо:
• държавен студентски шампион в категория
до 100 кг – Атанас Яковчев, ІІІ курс, Промишлен
дизайн;

• държавен студентски шампион в категория
над 100 кг – Денис Тодоров, ІІІ курс, ПНУП;
• сребърен медалист – Ваня Райкова, III
курс, Kинезитерапия;
• сребърен медалист в категория до 70 кг –
Благовест Тунчев, II курс, Кинезитерапия;
• отборно класиране – второ място.
Кикбокс:
• държавен студентски шампион за 2013
г. и бронзов медалист от Шампионата на
България при мъжете – Александър Гергов,
ІV курс, АИУТ.
Лека атлетика:
• отборно първо място в скокове-жени и

трето място в хвърляния;
• сребърен медал в скок-височина за
Десислава Тододрова, I курс, МТ;
• бронзов медал – щафета-жени в състав
Десислава Петрова, Александра Рибарова,
Малвина Макариева, Теодора Цачева.

Волейбол-мъже:
• държавни студентски вицешампиони за
2013 г. и бронзови медалисти от Националната
лятна универсиада;
• лидер в група „Север” на новото Държавно
първенство 2013-2014 г.
Футбол:
• бронзови медали на финалите на
Държавното студентско първенство за 2013 г.;
• шампион на Националната лятна
универсиада „Камчия-2013”;
• лидер в група „Север” след есенния
полусезон на новото Държавно първенство
2013-2014 г.
Баскетбол :
• вицешампиони на Националната лятна
универсиада „Камчия-2013”.

Тенис на маса:
• жени – първо място на Националната
лятна универсиада „Камчия-2013”;
• III-ІV място – жени на Държавното
студентско първенство с капитан на отбора
Габриела Ангелова, ІІІ курс, Стопанско
управление.
Спортен бридж:
• отборни студентски шампиони за 2013
г., капитан на отбора – Станислав Тодоров,
ІV курс, КСТ.
Шахмат:
• Държавно студентско първенство – I-II
място (индивидуално) – Ростислав Раев,
докторант към катедра „Телекомуникации”;
• отборното класиране – ІV място.
Спортно ориентиране:
• отборно – Държавен студентски шампион
по спортно ориентиране за 2013 г.;
• индивидуално – бронзов медал - Хюсеин
Кехайов, ІVкурс, Индустриално инженерство.
Кросово бягане:
• отборно – ІІ място;
• индивидуално – Ивайло Каменаров,
сребърен медал.
Продължава на страница 8
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Русенският университет е един от малкото
в България, които ежегодно, без да прекъсва
дълголетната традиция, провежда свои
пролетни и есенни вътрешни спартакиади.
В рамките на Пролетните спортни дни се
реализираха състезания по 8 вида спорт, като
станалото вече обичайно съревнование по
силов многобой – Strong Man-2013, се състоя

за шести пореден път. Той бе организиран
изцяло от Спортната комисия към Студентския
съвет и отново предизвика огромен интерес
сред студенти, преподаватели, служители
и медии от Русе. В рамките на Есенните
спортни дни се осъществиха състезания по
9 вида спорт и над 450 студенти, свободно
организирани, взеха участие в спортните
прояви.

Спортните успехи на студентите спортисти на
Русенския университет не биха били възможни
без активното участие на преподавателите
треньори от катедра „Физическо възпитание
и спорт” и преподавателите председатели
на спортните секции към Университетския

Мисли за околната среда,
както мислиш за себе си!
Кадер Сахлим, II курс, Право
Продължава инициативата „Да изчистим
България за един ден”, подета от bTV през
пролетта на 2011 г. Тази година бе проведена
отново и с много по-голям успех. „Чистене на
една държава за един ден” е част от световното
движение Let’s Do It World!, стартирало преди
4 години в Естония. Идва от група приятели,
решили, че трябва по някакъв начин да обединят граждани, бизнес и държава около идеята
да се погрижат за природата на страната бързо
и най-вече – ЗАЕДНО.
Русенският университет също взе достойно участие в провелата се инициатива. Имаше
представители от всички факултети и клубове
на университета, включително преподаватели.
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спортен клуб „Академик”. Тези колеги са
в основата и на завоюваните първи места
по футбол и волейбол, второто място по
бадминтон и третото място по тенис на маса
в организираните от община Русе турнири за
преподаватели.
Активна бе и дейността на Студентското

Поломие” с маршрут от Ивановските скални
църкви до с. Божичен обхвана над 370
участници (студенти, преподаватели, ученици,
граждани) и бе една крайно интересна и
динамична проява за бегачи, велосипедисти
и походници.
За положените усилия за маркирането и

туристическо и природозащитно дружество
„Академик”. През 2013 г. бяха проведени 38
пешеходни похода в 9 наши планини, в т.ч.
походи по многодневни маршрути в Родопите
и Стара планина. Извършиха се и регати по
реките Янтра, Арда, Тунджа и Дунав; колопоходи
в районите на Русе, Карлово и Калофер.
През 2013 г. се реализира четвъртата позначима и мащабна инициатива в най-новата
история на туристическото дружество –
университетската патриотична инициатива
„Памет българска – 2013” под патронажа
на ректора на университета, с която се
отбеляза 135-годишнината от Освобождението
на България и 1150-годишнината от
Великоморавската мисия на Светите братя
Кирил и Методий. В рамките на инициативата
се състоя 12-лъчов звездообразен поход с
над 200 участниции. Крос походът „Русенско

обезопасяването на туристическите маршрути
в българските планини дружество „Академик”
бе наградено в конкурса на фондация „Лале” и
Националния алианс за работа с доброволци
за най-интересни и ефективни доброволчески
инициативи в България през 2013 г.
Студентите алпинисти извоюваха добри
класирания в Дунавската алпиниада и в
Републиканското първенство по спортно
катерене.
Церемонията по тържественото наДоброто
настроение на всички присъстващи поддържаха
Мажоретният състав на университета с
ръководител Петя Бонева, Брейк клуб „Фатал
13” с ръководител Адриан Радев, секцията по
айкидо с ръководител инж. Светлин Първанов
и Клубът по спортни танци „Настроение” с
ръководители сем. Деспотови.
Материалът е подготвен от РУ-спорт

„Въпреки ужасяващата гледка ние се справихме, защото искаме и можем”, сподели един
амбициран млад човек. Аз бих допълнила: „И
защото бяхме единни”.

Студенти от различни специалности се сплотиха благодарение на кампанията и обмениха
опит, знания и впечатления. И, кой знае, може
би дори създадоха едно трайно приятелство...
Със сигурност усилията си струваха!
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