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Откриване на академичната 2014-2015 г.
Доц. д-р Рада Кършакова
Новоприетите студенти препълниха залата
на „Канев Център”
на церемонията по
откриване на новата
академична година в
Русенския университет.
Тържеството уважиха
генералният консул на
Русия в Русе Татяна
Грушко, вицеконсулът
Марина Сергунина,
кметът Пламен Стоилов,
заместник областният
управител Валентин
Колев, председателят
на Общинския съвет
засл. проф. Васил
Пенчев и Негово
Високопреосвещенство
Русенският митрополит
Наум, който за първи
път бе гост на университета.
С над 2000 нови студенти започва учебната
2014-2015 г. Русенският университет, като 33-ма
от тях са приети с пълно отличие. От тяхно име
приветствия поднесоха Биляна Великова, приета в
специалност „Медицинска сестра”, и Петър Павлов,
записал „Технология и управление на транспорта”.
В поздравленията си ректорът и гостите подчертаха
предимствата на Русенската Алма Матер и ролята й за

развитието на града, региона и страната. Дядо Наум
сподели с първокурсниците, че при откриването на

Скъпи читатели,
Образованието ни дава сили и
способности да правим разлика между
това, което знаем, и онова, което не знаем,
и ни стимулира да търсим и учим. Всеки
прави път на този, който надгражда
образователните степени, на този, който
работи за благото на другите и оставя след
себе си искряща следа.
Вярвайте в себе си и способностите си!
Имайте вяра в човека до Вас и неговите
идеи! Вървете заедно като приятели и
партньори и градете настоящето и бъдещето!
Екипът на в. „Студентска искра” Ви
пожелава успешна учебна година!
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор

В БРОЯ

учебната година в Богословския факултет всички
отправят молитва към Бога да подкрепи усилията им
в усвояването на знанието и призова тази молитва
да бъде в душите на всички присъстващи в залата.
Зам.-ректорът по научното и кадровото развитие –
проф. Ангел Смрикаров, съобщи, че през изтеклата
академична година 80 преподаватели са придобили
нови научни степени и академични длъжности.
Сред тях са шестима професори.

Съединението
Гл. ас. д-р Мира Душкова
Кубрат е образът, който най-често се явява пред нас, когато говорим за
българското единение. Спомняме си посланието към синовете му да са заедно,
за да бъдат силни. Това е последното, предсмъртното желание на владетеля,
отправено и към нас, неговите внуци.
Бих искала да създам нови образи на единението, като взема символи от
природата, близо - далеч от нашия глобализиран, механизиран, компютъризиран
свят. Защото ние, въпреки целия технически напредък, с който се гордеем,
сме Божии творения.
… Има нещо тъжно и самотно в морската капка, издъхваща на скалите,
далеч от своите посестрими.
… Има нещо объркващо, отчайващо и плашещо в неистовия летеж на
птицата, изгубила се в облаците.
… Има нещо величествено, но и страшно в единственото дърво, забило
зелено чело в безкрая на небето.
Но заедно!
Капките са море.
Птиците са ято.
Дърветата са гора.
Единени, обединени, съ-единени – те са силни, непобедими. И ние, българите,
сме капки от морето, птици от ятото, дървета от гората. Но заедно сме
неудържими
страхотни
велики:
НАРОД!
Във всяка капка се отразява морето, всяка птица може да привлече ято,
във всяко дърво е скрита представата за гора…
Нека бъдем единни, но да запазим индивидуалността си! Защото от всеки
един от нас зависи какво ще бъде морето, ятото, гората…
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Независимостта – като ценност
Мая Сапунджиева
От гледна точка на времевия хоризонт 106 години са неосезаем интервал
от целостта на вечността. Време – нищожно малко за безкрайността и
твърде дълго за забравата. Толкова години е отстоянието от декларацията
„Независима България”. Нашата гордост от 13-вековната ни история би била
неоснователна, ако ги нямаше Съединението от 1885 г. и Независимостта
от 1908 г. Ето повод за размисъл над свободата и единението като несамотност, не-изоставеност, не-изолираност, не-напуснатост. Зависимостта
и свободата обитават човека независимо от неговата вяра и убеденост.
Двете съжителстват в едно убежище – нашата ментална същност, и в
различни мигове от нашето „съм” едната или другата уверява нашето „бил
съм” и „ще бъда” по-вироглаво, по-настойчиво и по-непокорно, че в този
момент тъкмо тя е по-авторитетна от другата, именно тя е доминантата,
точно тя управлява решенията и курса ни на движение.
Но полет или бреме е личностната еманципация? Защото свободата в
чистия й вид, в абсолютната й форма е функция на съзнание, неползващо
тяло и ум, а постигането й тук и сега - в нашето време, в това пространство,
е недостъпно и химерично. Защото ние сме тъждествени на физиката и
ума. И да, нас неотслабващо и трайно ни населява гладът за свобода, но
всъщност подсъзнателно търсим и се нуждаем от зависимост. Но не онази
зависимост, която ни подчинява, поваля и понижава, а онази не-волност,
която ни утешава, приютява, разтоварва и... парадоксално... освобождава.
Понятието „независимост” режисира целия живот на човека. Но е ли
независимостта сетивно и духовно постижима реалност, или състояние,
от което неволно бягаме? Плаши ни до болка смътното предположение,
че ако я познаем в нейната пълнота и всестранност, то тя ще ни отнеме
нуждата да се чувстваме част от цялото, да бъдем съ-единени с общността,
да сме потребни някому, да значим за другите.
Продължава на страница 2
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Прием БАКАЛАВРИ
2014–2015 г.

И тази година Русенският университет се
справи успешно с приема на нови студенти.
Над 2000 български и чуждестранни младежи
се вливат в 53 бакалавърски специалности
във факултетите и филиалите на Русенската
Алма Матер.
Верен на традицията, нашият университет
и тази година прие млади хора по 2 нови
специалности, акредитирани от Националната
агенция за оценка и акредитация: „Строително
инженерство” в професионално направление
„Архитектура, строителство и геодезия” и
„Растениевъдство” в професионално направление
„Растениевъдство”.
През месец октомври 2014 г. се очаква да
постъпят над 700 студенти в магистърските
програми. С това университетът затвърждава
позициите си на водещ и предпочитан в България
– институция, която дава на своите възпитаници
знания, умения и самочувствие, предпоставящи
успешна реализация в сложните икономически
условия у нас или в чужбина.
Натрупаният опит в почти 70-годишната
история на университета ни дава самосъзнание
и основание да смятаме, че новоприетите
първокурсници от Випуск – 2014 ще учат и
работят така, че да оставят своята ярка следа
в славния летопис на Русенския университет.
Проф. д-р Михаил Илиев
Зам.-ректор по учебната дейност

Новополучили
академични длъжности

ДОЦЕНТ
(подредени по реда на получаване)
гл. ас. д-р Борис Иванов Евстатиев
гл. ас. д-р Валентина Николаева
Войноховска
гл. ас. д-р Иваничка Атанасова Сербезова
гл. ас. д-р Пламен Кирилов Маноилов
гл. ас. д-р Антоанета Тилева Михова
гл. ас. д-р Владимир Матеев Матеев
гл. ас. д-р Вярка Тончева Ронкова
гл. ас. д-р Евелина Илиева Велева
гл. ас. д-р Климент Великов Климентов
гл. ас. д-р Анка Христова Кръстева
гл. ас. д-р Огнян Николаев Динолов
гл. ас. д-р Боряна Илиева Тодорова
гл. ас. д-р Пламен Златков Захариев
гл. ас. д-р Галина Иванова Иванова
гл. ас. д-р Милен Илиев Луканчевски
гл. ас. д-р Данко Христов Тонев
гл. ас. д-р Данаил Димитров Господинов
гл. ас. д-р Кремена Божидарова Раянова
гл. ас. д-р Емануил Красимиров Коларов
гл. ас. д-р Йордан Иванов Дойчинов
ПРОФЕСОР
(подредени по реда на получаване)
доц. д-р Георги Рашков Георгиев
доц. д-р Илия Кръстев Илиев
доц. д-р Велизар Тодоров Павлов
доц. д-р Генчо Стойков Попов
доц. дтн Веселин Иванов Григоров
доц. д-р Юлиана Пенчева Попова

Честито!

Продължение от страница 1
Независимостта... Хем я догонваме, а после забравяме, хем я преследваме, после изоставяме.
Боим се да признаем, че зависимостта може да има и друго изражение – благодушно, милостиво,
незлобливо. Зависимостта умее да ни облича в лекота, да ни завива в мекота, да ни дава кротост.
Зависими сме: от преданост и приятелска подкрепа; от спокойствие и сигурност; от топлото „Обичам
те” на любимо същество до чаканото „Прости” на провинил се след предателство; от при-вързаност,
която не ограничава, стеснява, смалява и сподавя, а от от при-вързаност – близост, която облекчава,
спасява, не огражда, а отваря; от нуждата да бъдем защитени от другар при внезапен за душата
ни взлом до готовността да осигурим щит на събрат пред изгледа за негов погром; от желанието
да изпепеляваме съмненията до страстта да умножаваме благодеянията; от копнежа по вътрешен
покой до жажда за избавление от деградиращ застой; от действията, с които искаме да победим
страховете си, до горивото, с помощта на което катерим върховете си...
И така се ражда нашата относителна истина, че част от нас иска да бъде независима, но не
изобщо, а по определен начин, да притежава свободата да избира от какво да не бъде свободна,
т.е. от какво да е зависима. Така съзнателно решаваме от какво да се ограничаваме и как да съшием в
хармонична симбиоза извечния си унес към волност със сладката потребност да отстъпим свободата
си, без да отричаме своето „Аз”. Свободни в зависимостта си! Зависими в свободата си!

ВИПУСК–2014
На 26 септември 1049 абсолвенти, успешно
завършили бакалавърски и магистърски
специалности, изпрати с тържествена церемония
Русенската Алма Матер. От името на отличниците

на випуска слово произнесе бакалавърът по
Европеистика Анна Евгениева Сипос, която
сподели вълнението си от тържествения акт на
дипломирането.
Четете повече в следващия 383-ти брой

Старт на академичната 2014-2015 г.
във Филиал-Разград на Русенския университет

Доц. д-р Станка Дамянова

На 23 септември Филиалът на Русенския
университет в Разград отвори широко врати
за своите студенти. Новата учебна година бе
открита в присъствието на: заместник областния
управител Борис Борисов; зам.-кмета Хасан
Хасанов; председателя на Общинския съвет
Милена Цанева; началник-отдел „Образование”
Бонка Цонева; учители от Професионална

След откриването на новата учебна година
започна тържествената церемония по връчване
на дипломите на „Випуск-2014”. Отличници са:
Красимира Манева (Технология на храните);
Живка Иванова (Химични технологии); Севда
Кодова (Технология на храните); Виктория
Трифонова (Биотехнологии). Зам.-ректорът
проф. Михаил Илиев приветства випускниците
и връчи дипломите им. Отличникът на випуска

гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри”-Разград; представители
на фирмите „Амилум България”, „АнтибиотикРазград”, „Биовет-Разград”, „Пилко-Разград”.
Тържеството уважиха също зам.-ректорът на
Русенския университет – проф. д-р Михаил
Илиев, и деканът на Аграрно-индустриалния
факултет - проф. д-р Пламен Кангалов.
Приемът в трите специалности на Филиала
е завършен успешно.

Красимира Манева изнесе слово, в което с голямо вълнение се обърна към преподаватели
и студенти. Тя увери първокурсниците, че
избирайки специалностите на Филиал-Разград,
правят правилния избор за обучение.
По традиция бе посадено дърво – това на
„Випуск-2014”, което тази година е пауловния.
Специални благодарности бяха отправени
към Божинел Христов – ежегоден спонсор на
Дървото на випуска.
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Кандидат за „Нобел” –
40-ият Doctor Honoris Causa
на Русенския университет

влиянието на немския лекар и философ Алберт
Швайцер насочва интересите си към медицината,
завладян от хуманизма на учителя си – един от
най-великите мъже на нашето време, Нобелов
лауреат за мир през 1952 г.

на Университета в Каляри, Италия, и за DHC
по медицина и фармакология на Свободния
университет в Брюксел. Носител е на 29 почетни
награди и отличия от научни институции и асоциации в областта на медицината, общественото

Рефетов завършва медицина с магистърска
и докторска степен в Медицинския факултет на
университета McGill в Монреал. Професионалната
му визия като лекар и изследовател е белязана от
постдокторски програми в известни болници и
клиники в Монреал, а след това в САЩ – Бостън
и Лос Анджелис.
Началото на преподавателската му кариера
е през 1969 г. в Университета в Чикаго, където

здраве, биохимията и медицинската физика. Сред
най-ценните му призове е „Фред Кондрад Кох”,
която Американската ендокринна организация
му връчва през 2012 г. за цялостен принос в
ендокринологията. Световният учен е член на
15 професионални организации и асоциации.
Член е на издателските бордове на 10 списания,
включително и на сп. „Българска медицина” издание на БАН.

работи и досега. Последователно заема академичните длъжности „асистент по медицина”,
„главен асистент”, „доцент”. През 1977 г. е избран
за професор по медицина. Творческият му път
започва от едно предизвикателство – експедиция
в джунглата край р. Амазонка за изучаване на
тропическите болести. Пътят пресича изисканите клинични проучвателски лаборатории и
болници на едни от най-известните университети
в света – Масачузетския технологичен институт
в Кеймбридж и Харвардския университет в Бостън, за да достигне до директорската позиция
в Лабораторията по тиреоидни изследвания и
Ендокринната лаборатория на Чикагския университет. Съчетал преподавателски и изследователски
компетенции в авторитетен академичен профил,
проф. Рефетов е канен за лекции пред аудитории
на изтъкнати университети по света – Италия,
Белгия, Япония, Англия, Канада, Еквадор и др.
Проф. Рефетов е избран за DHC по медицина

Чешки учен – с почетно
звание на университета

Доц. д-р Рада Кършакова
„Особено съм поласкан да бъда днес тук сред
Вас и да бъда удостоен с тази почетна титла.
Това звание не е първо за мен, но е най-скъпо,
защото представлява България и Русе.” С тези

думи започна словото си проф. Самуил Рефетов
след удостояването му с най-високата академична
почетна титла на Русенския университет - Doctor
Honoris Causa, за фундаменталните му научни и
творчески постижения в областта на ендокринологията, педиатрията и молекулярната генетика.
Ректорът на Русенския университет проф.
дтн Христо Белоев удостои на 16 септември 2014
г. с почетното звание американския професор
с русенски произход – акад. проф. д-р Самуил
Рефетов. Световноизвестният учен гостува
в България и Русе по покана на Българската
академия на науките, която чества 10 години
от възстановяването си през 2004 г. Оттогава
лекарят е редовен член на академичното й тяло.
77-годишният преподавател от Чикагския
университет е автор на повече от 500 научни публикации и откривател през 1989 г. (след дългогодишни
проучвания, започнали от 1969 г.) на Синдрома
на резистентност към тиреоидните хормони, покъсно кръстен на негово име – Refetoff Syndrome.
Откритието дава огромен тласък в развитието на
генетиката в световен мащаб, а това е основание
професорът да бъде предложен за удостояване с
най-престижното отличие в науката – Нобелова
награда по медицина. Проф. Рефетов разкрива
причината за резистентността – мутацията на
рецептора на щитовидните хормони. Образно
и достъпно специалистът обяснява находката
си – ако хормонът е „ключът”, а рецепторът е
„ключалката”, то решението на дългогодишната
загадка пред медиците е в „ключалката”, т.е. в
рецептора.
Самуил Рефетов е роден през 1937 г. в Русе,
където завършва Френското католическо училище
„Нотр Дам де Сион”. През 1949 г. семейството му
емигрира в Белгия. Там момчето учи във френски
лицей в Антверпен. След 5 години фамилията
се изселва в Канада. Младият мъж се дипломира с бакалавърска степен по биохимия. Под

С официална церемония на 7 юли доц. д-р инж.
Павел Махал от Менделовия университет в Бърно,
Чехия, бе удостоен с почетното звание „Заслужил
професор на Русенския университет”. То е присъдено
с решение на Академичния съвет на университета
от 22 април 2014 г. На тържеството присъства и
ръководителят на катедра „Земеделска техника”
на чешкия университет - проф. д-р Ян Маречек.
Доц. Павел Махал е инициатор и допринася
много за присъединяването на Русенската Алма
Матер към Вишеградската асоциация на университетите. Той е сред водещите учени на Менделовия
университет в областта на проектното управление,
мениджмънта на качеството и интегрираните
системи на управление в аграрната индустрия.
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IV Европейска мрежа по компютинг
Единна рамка за оценка на образованието по компютинг обсъдиха
партньорите по време на Четвъртата европейска мрежа по компютинг
на първата си работна среща на 26 юни в Русенския университет. Под
координацията на университета в тематичната мрежа „Бъдещото
образование и обучение по компютинг. Как да подпомагаме ученето
по всяко време и на всяко място” работят 67 университета и фирми
от 35 държави.
Приятна изненада за участниците
във форума поднесе зам.-ректорът по
направление „Европейска интеграция
и международно
сътрудничество” проф. Юлиана Попова, която прочете поздравителен
адрес от българския еврокомисар
Кристалина Георгиева с пожелания
за успешна работа
на партньорите в
това изключително важно за всички
европейски страни
направление.
„Днес, когато Европа търси своя път към постигане на устойчив
растеж и преодоляване на последствията от финансовата и икономическата криза, инвестициите в наука и образование са начинът
за запазване на европейската конкурентоспособност и място в глобализиращия се свят, се казва в адреса. – Особена роля в тези усилия за изграждане на общество, основано на знания и иновации,
играят компютърните науки. Без съмнение затова в този консорциум, създаден и координиран от Русенския университет, участват 67
водещи университета от 35 европейски страни. Това вероятно е и
причината проектът Ви за създаване на нова европейска тематична
мрежа в областта на компютинга да получи най-висока оценка и да
бъде класиран на първо място в групата на аналогичните проекти.”
Еврокомисар Георгиева споделя също, че при своето посещение в

Русенския университет през юни 2013 г. е имала възможност лично да
се убеди в неговия модерен, иновативен дух и академична атмосфера:
„Не случайно университетът от близо 15 години - още преди България да стане член на ЕС, е инициатор и координатор на европейски
тематични мрежи”, пише тя. В края на приветствието си Кристалина
Георгиева отправя специални поздрави към катедра „Компютърни
системи и технологии”,
координираща този европейски консорциум, с
нейния 40-годишен юбилей и пожелава успех на
научната конференция
CompSysTech’14.
В същия дух бе поздравлението и на проф.
Белоев, който посочи,
че темата на проекта е в
пълен синхрон с инициативата на Европейската
комисия от есента на 2013
г., т.е. след написването на
проекта, за отваряне на
образователната система
чрез новите технологии.
Това според ректора на
Русенския университет
на практика означава,
че авторите на проекта и
целият този европейски консорциум са „с една идея напред в развитието си”. Проф. Белоев увери партньорите, че ректорското ръководство и университетът стоят плътно зад тях със своята пълна
подкрепа и съдействие.
Сред водещите теми на работната среща наред с единната образователна рамка бяха още: формирането на екип за осигуряване
качеството в компютърното обучение; използването на социалните
медии в електронното обучение; създаването на Европейска студентска мрежа „Еразъм” за обмен на преподаватели и студенти в областта
на компютърното образование; организирането на задължителни
практики на студентите. В момента се разработва web страницата
на проекта като интерактивна платформа за текуща информация,
дискусии и споделяне на опит в рамките на планираните дейности.

CompSysTech’14
XV издание на Международната научна
конференция по компютърни системи и технологии - CompSysTech’14, се проведе на 27 и
28 юни 2014 г. в Русенския университет. Над
сто учени, обхванати в Четвъртата европейска
тематична мрежа по компютинг, се включиха
с доклади във форума. На тържественото откриване координаторът на проекта проф. д-р
Ангел Смрикаров бе отличен от акад. дтн Васил Сгурев със Златен медал „Проф. Асен Златаров” и грамота на Съюза по автоматика и информатика за изключителните му заслуги в утвърждаването на Конференцията и приноса му
за формирането и развитието на Европейската
академична мрежа по компютинг.
Пленарни доклади изнесоха: проф. Вирджинио Кантони от Университета в Павия,
Италия; проф. Атанас Раденски от Университета в Чапман, САЩ; проф. Ханну Яаакола от
Университета в Тампере, Финландия. Елена
Маринова, президент на „Мусала Софт” – во-

деща българска компания в сферата на софтуерните услуги, специализирана в аутсорсинг,
изграждане на цялостни софтуерни решения
и IT консултиране, представи новите изисквания на бизнеса към компютърните специалисти. Участваха учени от 35 страни и работиха в 8 секции. Най-интересните доклади бяха
наградени с КРИСТАЛНИЯ ПРИЗ THE BEST
PAPER в края на форума.
От седем години докладите, изнасяни на
тази конференция, се публикуват във виртуалната библиотека на Асоциацията по компютри – най-авторитетната международна организация в областта на компютинга, и се индексират от SCOPUS – библиографска и реферативна база данни и инструмент за проследяване на цитируемостта на статиите, публикувани в научните издания. Много впечатляващ е и
профилът на Конференцията в Google Scholar.
Сборниците с доклади от нея се депозират в
библиотеката на Конгреса на САЩ.
Материалите на стр. 4 са предоставени от
проф. д-р Ангел Смрикаров
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Дигитална национална коалиция
Проф. д-р Ангел Смрикаров
На 3 юли в София по инициатива на Гергана Паси – дигитален шампион на България за 2012 г., бе учредена Дигитална национална коалиция. Това е българската реакция на начинанието на Европейската комисия за създаване на Grand Coalition for Digital Jobs (Широка коалиция
за дигитални работни места), основната цел на която е да адаптира образователната система към нуждите на дигиталното общество и в частност, да обедини усилията на образованието, науката, бизнеса и правителството за задоволяване потребностите на обществото от квалифицирани специалисти по информационни и комуникационни технологии, за създаване на дигитални умения у подрастващите и възрастните.
За съучредител на Коалицията, като единствен представител на извънстоличните висши училища, бе поканен Русенският университет.
Гергана Паси започна представянето на участниците в церемонията с
тези от Русенската Алма Матер, като изтъкна, че в резултат на контактите, предшестващи срещата, тя е преоткрила за себе си Русенския университет. По нейно предложение проф. дтн Христо Белоев бе избран за
член на управителния съвет на обединението, а зам.-ректорът – проф.
д-р Ангел Смрикаров, за контактно лице от страна на университета.
Включването на Русенския университет в списъка на съучредителите на една толкова важна за бъдещето на страната организация е логично следствие от дългогодишната и резултатна дейност на Русенския
университет като координатор на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии, в която членуват почти
всички компютърни катедри и компютърно ориентирани институти на
БАН, а също и като координатор на европейски тематични мрежи в областта на компютинга.

Дунав мост на 60 години

Русенският университет активно се включи в честването на
60-годишнината на Дунав мост. По инициатива на Българо-румънския
интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) и Двустранната търговска
камара България-Румъния на 20 юни в заседателната зала на „Канев
Център” се проведоха два семинара в рамките на международния форум
„Дунав мост – мост на европейското трансгранично сътрудничество”.
Първият семинар бе посветен на инвестициите за устойчиво развитие и
се организира по идея на Българо-румънската търговско-промишлена
палата и Русенската търговско-индустриална камара.
Вторият семинар „Дунав мост – мост на образование и наука за
интелигентен растеж на българо-румънските области на добросъседство” е идея на БРИЕ и Двустранната търговска камара. Той започна с
официална церемония по връчване на дипломите на абсолвентите на
БРИЕ. Представени бяха 4 доклада (от проф. д-р Ангел Смрикаров, доц.
д-р Мими Корнажева, доц. д-р Иванка Желева и докторант Боряна Рускова), посветени на резултатите, постигнати при трансграничното сътрудничество в секторите „Образование”, „Земеделие” и „Околна среда”. Презентациите имаха за цел да разкрият потенциала за свързване на бизнеса и науката в Българо-румънския трансграничен регион.

Регионално сътрудничество

Проф. д-р Велизара Пенчева
По инициатива на ректора на Русенския университет на 17 юли бе
подписано Споразумение за регионално сътрудничество в Северен
централен район между Русенския, Великотърновския университет и
областните администрации на Русе и Велико Търново. Подписите си
под документа положиха ректорите на двата университета – проф. дтн
Христо Белоев и проф. дпн Пламен Легкоступ, както и двамата областни
управители – Венцислав Калчев и Георги Рачев.
Според парафирания документ съдействието е ориентирано в
няколко приоритетни области, свързани с инфраструктурата, околната
среда и достъпността, подобряването на бизнес средата с акцент върху
иновациите, както и обновяването на инвестиционния климат в Северен
централен район. Споразумението предвижда създаване на съвместни
образователни и бизнес мрежи, планиране и решаване на проблеми за
развитие във всички сфери от взаимен интерес.

Високотехнологичен обслужващ център

Доц. д-р Нина Бенчева
На 23 и 24 юни 2014 г. в Букурещ Русенският университет, Политехническият университет в Букурещ и Националният научноизследователски институт за микротехнологии в румънската столица
проведоха Научна сесия и сключиха споразумение за сътрудничество.
Основната цел е създаването и развитието на съвместен Румънскобългарски високотехнологичен обслужващ център за микросистеми
и нанотехнологии с два офиса, единият от които вече работи в Русенския университет.
На 18 и 19 септември 2014 г. в „Канев Център” се проведе работна
среща по проект Joint MSc in Electrical Engineering (JMEE), програма
TEMPUS, подпрограма Joint Projects, action: Curricular Reform, в която
участваха осем професори от Великобритания и окупираните територии
на Палестина заедно с преподаватели от катедри „Телекомуникации”
и „Компютърни системи и технологии”. Проектът предвижда да се
разработи нов съвместен магистърски курс по „Елекроинженерство”
с две направления - „Телекомуникации” и „Електроенергетика”, в три
университета, намиращи се в окупираните територии на Палестина.

Река Дунав – ос на европейската
идентичност
Проф. д-р Юлиана Попова
Русенският университет бе домакин на Четвъртата международна конференция „Река Дунав – ос на европейската идентичност”, провела се в Деня на реката – 29 юни, в „Канев Център”. Инициатор е румънският университет в Галац – един от най-активните партньори
на Русенския университет. От страна на домакините организатор бе
катедра „Европеистика и международни отношения”. Този форум е
част от събитията, с които катедрата отбелязва своята 20-годишнина.
Първото издание на научното събиране бе през 2011 г., след което
към организаторите се присъединиха Държавният университет „Б.П.
Хаздеу” в Кахул, Молдова, и Държавният университет в Измаил, Украйна. Русенският университет се включи в сдружението през 2013 г.,
а през тази година член на общността стана и Университетът в Белград.
Учени и докторанти от 4-те страни представиха над 40 изследвания по въпросите на дунавското законодателство и икономика, дунавските общности – диахрония и синхрония, и европейската конструкция между желанието и действителността. Научните изложения ще се публикуват в сп. Journal of Danubian Studies and Research.
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40-и рожден ден за катедра „Компютърни системи и технологии“
Доц. д-р Цветозар Георгиев
С тържествено събрание в зала „Сименс” и
много гости от университети и фирми катедра
„Компютърни системи и технологии” (КСТ)
на Русенския университет посрещна 40-ия
си рожден ден. В поздравителното слово към колегиума на катедрата проф. Белоев подчерта: „Основание
за гордост не само за звеното, но и за университета ни
като цяло е фактът, че катедрата е координатор на Българската академична общност по компютърни системи и информационни технологии, а също и на Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство. Огромна е градивната й роля
като инициатор и координатор на четири европейски
тематични мрежи в областта на компютинга”. В резултат от 12-годишната дейност
на КСТ в тези мрежи днес тя
има устойчиви партньорски
взаимоотношения с повече
от 75 институции от над 30 европейски държави. В знак на висока оценка и признателност на академичната общност ректорът удостои катедрата с Плакет на Русенския универ-

ситет. Поздравителни адреси поднесоха академични ръководители и гости.
Катедра КСТ е най-голямата катедра в университета. Тя подготвя компютърни специалисти с бакалавърска степен по Компютърни

системи и технологии и Информационни и комуникационни технологии и магистри по Компютърни системи и технологии и Компютърни системи и мрежи. Тези специалности тра-

диционно са сред най-търсените от кандидат-студентите. В момента в бакалавърските й
програми се обучават 457 бъдещи IT специалисти.
Създадена през 1974 г. като катедра по изчислителна техника, тя 40
години допринася за утвърждаването на ФЕЕА на Русенския университет и на самия университет като авторитетна институция в системата на българското висше
образование. За тези 4 десетилетия над 4000 компютърни специалисти са придобили висшата си квалификация в ръководените от КСТ
специалности и са се реализирали успешно у нас и в
чужбина. Към тях следва да
се добавят и 20-те докторанти, защитили дисертации в
научната област на компютинга. Възпитаници на катедрата са областният управител на Русе Венцислав Калчев, двамата зам.-ректори
на Русенския университет –
професорите Ангел Смрикаров и Михаил Илиев, трима директори на центрове в университета, двама ръководители на
катедри и много управители на IT фирми в русенския регион и страната.

Юридически факултет, ВИПУСК – 2014
Доц. Рада Кършакова
На 13 юни Юридическият факултет на Русенския университет изпрати
с тържествена церемония
113 дипломирани юристи,
сред които 8 отличници.
Голямата зала на „Канев
Център” беше пълна с родители, близки и приятели на бъдещите адвокати,
съдии и прокурори.
„Днес тук, в България,
законността във всяка сфера на човешките дела ни
е нужна повече отвсякога. Всички сме свидетели
как нашето гражданско
общество боледува и виждаме, че основният извор
на проблемите и конфликтите е въпросът за честността и спазването на закона, обърна се към абсолвентите в приветственото си слово ректорът на Русенския университет
проф. Белоев. – А най-чувствителни към аморалността, към погазването на справедливостта

и нормите сте вие, младите хора, на които страната ни разчита. Младият човек е смел в стремежите и мечтите си. Той е готов да рискува и

да се бори, но за справедливите и градивните каузи.
Той иска да живее и работи в свят, в който вярата и
уважението към закона са
водеща ценност за гражданите му.” Проф. Белоев
призова младите юристи
да бъдат верни на професионалната си клетва и да
служат на обществото, като
отстояват върховенството
на неговите закони.
По традиция деканът
на Юридическия факултет
проф. Лъчезар Дачев
приветства абсолвентите от
Випуск – 2014 на латински
език. Кметът Пламен
Стоилов удостои факултета
с Плакет „Русе”.
Благодарствени думи
към преподавателите и академичната институция отправи първенецът на випуска Мая Валериева Петрова, дипломирала се с
успех 5.90. Тя получи дипломата си лично от
ректора на Русенския университет.
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Университетска инициатива

Парламентарната библиотека
в Русенския университет
Доц. д-р Рада Кършакова
На 16 и 17 юни 2014 г. в Русенския университет бе показана първата
по рода си (извън собствена територия) изложба на архивни документи на
Библиотеката на Народното събрание на Република България, организирана по повод 135-ата годишнина от началото на българския парламентаризъм. Гостуването бе по инициатива на Екатерина Заякова и Добрин Данев и под егидата на ректора - проф. дтн Христо Белоев. Специални гости
на събитието бяха Константин Блъсков (правнук на Иван Цветков – депутат в Първото учредително и Първото и Второто обикновенo народнo
събраниe) и баща му Кирил Блъсков (бивш областен управител на Русе).

Експозицията от 64 архивни единици бе събрана и анонсирана от експертите Десислава Радева (началник-отдел „Парламентарна библиотека”),
Красимир Красимиров (младши експертен сътрудник „Пресцентър и връзки с обществеността” на Народното събрание), Драгомира Петрова и Катя Асенова (старши експерти в Парламентарната библиотека). Дейността
на учреждението и съдържанието на изложбата бяха подробно представени от старши експерт Драгомира Петрова. Кр. Красимиров от пресцентъра на Народното събрание прочете специално изпратения до проф. Белоев поздравителен адрес от председателя на парламента Михаил Миков:
„Вярвам, че днес повече отвсякога обществото ни има нужда от духовната сила на уникалната българска образователна идея. Сигурен съм, че подетата инициатива ще бъде посрещната с широк обществен интерес сред
интелектуалните и академичните среди на Русе и областта.” Красимиров
обяви от името на М. Миков решението на институцията да дари на Университетската библиотека в Русе няколко ценни издания по случай годишнината на българския парламентаризъм и държавност:
• Юбилеен алманах „Екзарх Антим I – зората на парламентаризма в
България”, посветен на 125-годишнината от блажената кончина на Видинския митрополит Антим – Първият
български екзарх, и 135-годишнината
от Учредителното народно събрание,
чийто председател е Антим I – началото на парламентаризма в България;
• „Вяра и държавност” – документален филм за живота и делото на
Антим I – председател на Първия български парламент от 1879 г. Лентата е
подготвена във връзка с честването
на 135-ата годишнина на Учредителното народно събрание и приемането
на Търновската конституция;
• Второ допълнено и преработено издание на „Създаване на Търновската конституция” на проф. д-р Мария Манолова;
• Енциклопедичен справочник „Учредителите: Участниците в Учредителното народно събрание в Търново, 10.02 – 16.04.1879 г.” с автор
Милко Палангурски.

„Това дарение е безпрецедентен жест към Русенския университет, изрази благодарността на академичната общност проф. Белоев. – Изданията са изключително ценни за подготовката и изследванията на преподаватели, докторанти и студенти в областта на правните, историческите, социалните и политическите науки.” В знак на признателност ректорът връчи на председателя на Народното събрание чрез Кр. Красимиров Плакет
на Русенския университет.
Библиотеката е основана след Учредителното народно събрание през
1879 г. След Съединението (1885) към нея се присъединява библиотеката
на Източнорумелийския постоянен комитет в Пловдив. Парламентарната библиотека отговаря за информационното и библиотечното осигуряване на народните представители, парламентарните групи и ръководството на Народното събрание. От там се предоставят сведения на публични
институции, научни работници и граждани по въпроси, свързани с парламентарната дейност. Учреждението притежава над 350 000 тома книги
и периодични издания. Областите в комплектуването на библиотечните
фондове са политика, право, история, икономика, социални науки и др.,
съобразени с нуждите на справочното обезпечаване на народните представители и парламентарните служители.
Част от уникалните издания на Парламентарната библиотека излиза
за първи път от сградата на Народното събрание при гостуването в Русе. Сред тях са дневниците на Първото обикновено народно събрание, от-

крито на 21 октомври и закрито на 24 ноември 1879 г. Обществеността в
Русе прояви интерес към изказването на Стефан Стамболов относно избора на депутати от Русeнски окръг и касирането на вота поради нарушения в изборите, към стенографските дневници от извънредните сесии на
парламента в периода 1884-1886 г., към изказването на Тома Кърджиев и
към други ценни експонати, имащи отношение към участието на русенци
в парламентарния живот.
В университета Парламентарната
библиотека изложи „Държавен вестник” от януари 1892 г, където се обнародва Закон за одобрение привилегиите, дадени на Първо българско
акционерно застрахователно дружество „България” в Русе. Демонстрирани бяха тиражите на в. „Дунавъ” от
1865 до 1877 г. Сред пазените в Народното събрание свидетелства е и изказване и предложение на Димитър Йонов всички държавни, общински и
окръжни служещи, които получават
заплата, да бъдат задължени да носят
облекло с цел поощряване на българското производство. Съхранявани в
Парламентарната библиотека и представени на експозицията бяха и други
важни документи - съкратените протоколи на Русенската търговско-индустриална камара за редовните й сесии през 1904 и 1905 г., както и писмото, изчетено от Димитър Пешев и подписано от него и 42-ма народни
представители, до министър-председателя Богдан Филов относно спасяването на българските евреи. Библиотеката предостави за разглеждане и
материали от най-новата ни история, свързани с приемането на Конституциите през 1947, 1971 и 1991 г.
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Балканска асоциация
на университетите
Проф. д-р Михаил Илиев
На 11 и 12 септември 2014 г. 36 университета учредиха Балканска асоциация на
университетите (BALKAN UNIVERSITIES
ASSOCIATION – BUA), сред които бе и Русенският университет. Инициатор за създаването
на Асоциацията и домакин на учредителната
конференция е Тракийският университет
в Одрин. Водещата идея на сдружението е
взаимодействието и сътрудничеството между академичните общности. Географската
близост, общата история, сходството в предизвикателствата пред балканските народи
са елементите, които свързват страните от
региона и предпоставят солидарността между
университетите на Балканите.
На първата среща на основателите на BUA
ректорите и упълномощените представители
на университетите обсъдиха и приеха устава,
логото и принципите за членство и управление
на Асоциацията. За неин председател до 31
декември 2015 г. бе избран ректорът на Тракийския университет в Одрин – проф. Йонер
Йорук. От 1 януари 2016 г. председателството
на обединението ще поеме проф. Иван Илчев –
ректор на СУ „Климент Охридски”.
Русенският университет бе представен от
зам.-ректора проф. Михаил Илиев, подписал
учредителния протокол и посадил дърво в
алеята на сдружението. Русенското представителство проведе полезни срещи с ректора
на Тракийския университет в Одрин, както и
с много делегации от университети в Турция,
Румъния, Гърция, България, Сърбия, Хърватска,
Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония
и Косово по време на учредителното събрание
на Асоциацията. Изразено бе категоричното
становище, че учредяването на обединението ще
създаде предпоставки за взаимодействие между
научните общности и ще се отрази позитивно
върху качеството на обучение и изследователската работа на студенти, специализанти,
докторанти и университетски преподаватели.

Дарение от лондонската
компания „Бодиметрикс“
Доц. д-р Цветомир Василев
3D скенер за цяло човешко тяло – скенер
ТС2-КХ 16, на стойност 10 500 британски лири
дари лондонската компания „Бодиметрикс”
ООД на Русенския университет. Жестът е
направен в знак на благодарност за доброто
сътрудничество между компанията и университета. Контактите датират от 2001 г., когато
екипът на доц. д-р Цветомир Василев от катедра
„Компютърни науки” и фирмата се включват
заедно в научноизследователски проект на тема
„Център за тримерна електронна търговия”
(Centre for 3D Electronic Commerce), координиран
от Лондонския университетски колеж (UCL).
Скенерът ще се използва при обучението на
студентите в специалностите „Компютърни
науки” и „Информатика и информационни
технологии в бизнеса”.

Проект за опазване
на почвите в България
Доц. д-р Георги Митев
В края на юли Фондация „Америка за
България” одобри финансирането на проект
„Опазване на почвите в България”, който
ще се изпълнява и управлява от Русенския
университет. Замисълът е с продължителност 48 месеца (юли 2014 – юли 2018) и е на
стойност 615 000 лв. Партньори на идеята са:
Корнелският университет, САЩ; Институтът
по почвознание, агротехнологии и защита
на растенията „Никола Пушкаров” в София;
представителният офис на компанията за
производство на земеделска и градинска
техника „Джон Диър” в Русе; Областна
дирекция „Земеделие” – Русе; 15 фермери
от Северна България.
Основната цел на проекта е съхраняването
на почвите в България чрез прилагане на
иновационни технологии, специализирани
услуги и изнесено обучение на фермери от
областите Русе, Търговище, Плевен, Велико
Търново и Добрич. Предвижда се създаване
на функционален център за иновации и
трансфер на технологии в земеделието.
Екипът от Русенския университет,
ръководен от доц. Георги Митев – мениджър на проекта, включва преподаватели
и докторанти от Аграрно-индустриалния
факултет и факултет „Бизнес и мениджмънт”.
Ще се разработят комплексни предложения, свързани с технологиите за защита
на почвите при запазване и повишаване
на добивите. В рамките на програмата ще
бъдат организирани дни на отворените
врати, семинари и посещения на място
за консултации по целия комплекс от
мероприятия за постигане на проектните
цели. Въздействието на проекта ще бъде
периодично отчитано и контролирано
чрез редица технически, технологични и
икономически показатели.
В международното ръководство на
идеята влизат Брайън Гогин – аташе по
земеделие в Посолството на САЩ в София в
периода 2001-2006 г., и проф. Харолд ван Ес
от Университета „Корнел” – преподавател,
изследовател и специалист по съветническа
дейност и изнесено обучение в областта на
управлението на почвите и водите.
Фондация „Америка за България”
подпомага израстването и укрепването
на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя
страната в постигането на пълния потенциал на успешна и модерна европейска
нация. Основана през 2008 г., Фондацията
е наследник на Българо-американския
инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие.
Грантовете, които „Америка за България”
предоставя, продължават отношенията на
доброжелателство и приятелство между
народите на САЩ и България.

Корупция и
висше образование
Доц. д-р Рада Кършакова
На 6 юни в Русенския университет се проведе специализиран курс „Корупция и висше
образование” с академичните ръководители
на всички нива и с администрацията. Пред
151 преподаватели и служители доц. д-р Васил
Гуляшки от Института за развитие и иновации
на образованието и науката (ИРИОН) изнесе
лекция и проведе практическо обучение по
темата за корупцията във висшето образование.

Изключително широк спектър от регистрирани случаи на корупционна практика,
публикувани в медиите или установени чрез
целеви проучвания от края на 90-те години
на XX век до днес, бяха представени пред
академичната аудитория. Основните причини безспорно се коренят в ценностната
система на личността и обществото, защото
ценностите могат да бъдат възпиращ фактор,
а тяхната деградация или липса - да стимулира
корупцията. Сред най-обичайните форми в
системата на висшето образование са подкупите, продажбата на семестриални заверки,
изпити, разработки на курсови и дипломни
работи, дори на дипломи за завършено висше
образование. Бе дискутирано упражняването
на властови натиск за купуване на авторски
учебници срещу право на явяване на изпит,
станалото скандално известно корупционно
финансиране на изследователски проекти по
Национален фонд „Научни изследвания” в
периода 2008-2010 г.
В дискусиите, последвали изнесената лекция,
акцентът бе поставен върху превантивното
ограничаване на възможностите за практикуване на корупционни действия. Според
преподавателите това изисква разширяване на
информираността както сред самите тях, така
и сред студентите и администрацията, за да
се генерира нетърпимост към корупционните
прояви във всичките им форми. Университетът ще обсъди допълнителни клаузи във
вътрешната си нормативна база, за да ограничи възможностите за корупция в учебната,
административната и научната сфера.
Обучението се организира в рамките
на проекта „Усъвършенстване на системата
за управление в Русенския университет за
осигуряване на прозрачност и ефективност”,
финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси”. По този проект академичната общност на университета проведе обучения по
„Етика и етични стандарти” и „Комуникативни
компетентности и компетенции”.
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Посланически визити

Република Казахстан
Доц. д-р Рада Кършакова
На 8 юли управляващият Посолството на
Република Казахстан Темиртай Избастин гостува в Русенския университет по покана на
проф. Белоев. На среща с академичното ръководство и преподаватели той бе информиран
за сътрудничеството на университета с висши
училища в Казахстан, разгледа Русенската Алма Матер и откри фотоизложба, представяща
родината му.
В началото на приема ректорът връчи на
Темиртай Избастин Почетния знак и албум
на Русенския университет. От презентацията на проф. д-р Пламен Даскалов гостът научи за формите на съдействие през последните
няколко години между Русенския университет
и университетите в Казахстан: участие на наши преподаватели като гост-лектори в летни
училища; организиране на стажове на студенти магистри от Казахстан в Русенския университет; ръководство на докторанти в областта
на селското стопанство и енергетиката; съвместни научни разработки на преподаватели от Казахския национален аграрен университет, Алматинския университет по енергетика и свръзки, както и Научноизследователския
институт по механизация и електрификация

на селското стопанство и нашата Алма Матер.
Дипломатът сподели, че в страната му се
отделя голямо внимание на образованието и
работата на университетите се подкрепя от
държавното ръководство и лично от президента Назърбаев. „България има много силен
научен потенциал – каза Темиртай Избастин,

и ние можем да научим много от Вашия опит в
области като енергоспестяване, нанотехнологии, екология.” Ръководителят на дипломатическата мисия на Република Казахстан говори
за историческите и културните връзки между нашите народи, които улесняват развитието на контактите в областта на научните изследвания и в сферата на образованието: „Не
дипломатите, а народите ни са създали топли
връзки помежду си и аз се надявам, че днешната среща ще даде един нов тласък на развитието им”.
За добрата основа и разширяването на
контактите между Русенския университет и
университетите в Астана, Алмати и други градове на Казахстан приказва и ректорът проф.
Белоев: „Направили сме първи крачки – имаме съвместни научни разработки, участваме в
конференции и школи, приемаме на стаж магистри, обучаваме докторанти, и можем да
обогатим нашето сътрудничество с обмен на
студенти”.
В края на срещата бе отправена покана за
следващо посещение на Темиртай Избастин
през есента, когато в Русенския университет
ще има учени и студенти от Казахстан за участие в Научната конференция. Гостът отрази
добрите си впечатления в Почетната книга на
Русенския университет.

Университетски инициативи

Меморандум за
разбирателство
Проф. д-р Велизара Пенчева
На 16 юли Русенският университет и областите
Русе, Разград, Силистра и Търговище основаха
Форум за регионално съгласие и сътрудничество
(ФОРС) . В присъствието на цялото академично
ръководство на Русенския университет подписите
си под Меморандума за разбирателство по
създаването на ФОРС положиха ректорът проф.
Христо Белоев и областните управители Венцислав
Калчев – Русе, Стоян Ненчев – Разград, Насуф
Насуф – Силистра, Емел Расимова – Търговище.
Учредяването на ФОРС бе обсъдено още през
ноември 2013 г., когато партньорите подписаха
Протокол за намерение.
Целта на ФОРС е: да обедини усилията на
основателите за постигане на устойчиво развитие
на 4-те области и техния човешки потенциал; целева
подкрепа на научните изследвания и иновационните
дейности с принос за икономическото, социалното
и културното развитие; съвместно активно
международно сътрудничество с фокус върху
Българо-румънския трансграничен регион и
Дунавския макрорегион.
В словото си при откриването на събитието
проф. Белоев открои 4 обществени фактора,
влияещи съществено върху статуса на Русенския
университет като образователна институция, върху
нейното предназначение и функции: масовизацията
на висшето образование, която го превръща от
елитарно в отворено за всички възрасти и слоеве
на населението; икономическата и културната
глобализация, поставяща нови критерии за
квалификация на работната сила; развитието на

научното знание и технологиите, които променят
същността на обучението; демографската криза
в България. Според проф. Белоев в контекста
на посочените обществени процеси Русенският
университет се превръща в „стратегически
компонент на 4-те български области, защото
има потенциал да ги развива както в социалноикономически план и по отношение на човешките
ресурси, така и в сферата на трансграничните и
транснационалните отношения и сътрудничество”.
Удовлетворение от акта за създаването на
ФОРС изразиха всички областни управители,
по чиято оценка Форумът несъмнено ще даде
по-нататъшен тласък и приоритетна насоченост
на сътрудничеството в региона за постигане на
заложените в документа цели.
Основните форми на коопериране, записани в
Меморандума, са: взаимен обмен на информация,
знания, опит, идеи и добри практики; обучение
на човешкия потенциал, квалификация,
преквалификация и практически обучения
на специалисти; консултации на експертно и
управленско ниво; разработване на съвместни

инициативи, проекти и доклади; създаване на
необходимата организация за осъществяване на
активен диалог с държавната и местната власт,
бизнеса и гражданското общество, както и с
чуждестранни и международни организации с
идентични или сходни приоритети. В рамките на
ФОРС партньорите предвиждат: да организират
и провеждат конференции, семинари, кръгли
маси, обучения, работни срещи, програми и
фестивали; да реализират медийни събития,
обществени акции и кампании за постигане
на общите цели; да предприемат съвместни
инициативи за включване развитието на 4-те
области в национални и международни програмни
документи; да подкрепят научноизследователската
и иновационната дейност.
ФОРС се създава като инициатива по проект
„Усъвършенстване на системата за управление
на Русенския университет за осигуряване на
прозрачност и ефективност” по ОП „Развитие на
човешките ресурси” с подкрепата на Европейския
социален фонд.
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Клуб „Млад журналист“ представя…
Ритъмът на мажоретния танц
с присъствието им по залите и момичетата стават неизменна част от спорта.
Ванина Грозева, магистратура Европеистика и публична администрация,
II курс
Те са нещо повече от модерно явление в спортните среди или „зрелище”
за запалянковците. Изключително въздействащото им присъствие - рожба
на старателно отработени мимики, жестове, положително излъчване, телесна
пластика и завидна техническа вещина, ги е превърнало в неизменен атрибут
и своеобразен „акробатично-творчески” почерк на отбори и техните пламенни
фенове. Мажоретките добавят цвят и празнична еуфория, привнасят красива
страст и добре премерена предизвикателност
на гимнастическите си умения по време на
всяко спортно мероприятие. Момичетата имат
мисия не само да подкрепят с чар и ритмична
изящност даден тим, но и да допринасят за
благоприятния морално-психологически
климат на стадиона или в спортната зала, да
смекчат агресивното настроение на почитателите, дори да дирижират в правилна посока
зрителските вълнения.
От миналата година пластичната изразителност на мажоретните танци на новосформираната група към Русенския университет
съпътства низ от спортни събития. През първия
семестър на учебната 2013-2014 г. момичетата
бяха на „изпитателен срок” с надеждата да
оправдаят очакванията на инициаторите на
идеята университетът да стане горд „стопанин”
на свой мажоретен състав.
Вниманието на красивите девойки за участие в кастинга бива спечелено от примамлив
плакат, дело на бъдещата им ръководителка
Петя Бонева. Първото и най-важно условие е
всички да са с добра външност. Препоръчително е да са почти еднакви на ръст и килограми. Нужно е да отговарят и на ред
други изисквания – да имат чувство за ритъм, да са музикални, грациозни и
по възможност – с акробатични умения, защото танците, които им предстои
да изпълняват, са динамични и зрелищни.
Петя Бонева не е университетски преподавател, но е достатъчно известна
в средите на русенските балетисти. От 2001 г. тя е ръководител и хореограф
на авторитетното танцово студио „Импулс”. Нагърбва се и с нелеката задача
да събере и студентки с добра физическа подготовка за новата формация
към университета. Не само това – тя трябва да работи над гъвкавостта и координацията им, както и да комбинира елементи на танц и спорт в красива
хореография, за да превърне мажоретките в истински „летящи пеперуди”.
Поставена е и конкретна задача – разработените танци да се изпълняват
преди, по време на паузите и след
спортните срещи на университетските отбори във всички състезания
на спортните клубове. Девойките се
включват, за да повдигнат духа, да
заредят с настроение зрителите и
след края на почивката да подкрепят
атрактивно и активно своя фаворитен отбор.
Заниманията започват в репетиционна зала на Общинския младежки
дом в Русе. Оказва се, че повечето от
одобрените студентки са танцували
някъде преди време, но не са сигурни,
че тук ще им хареса. Весели, усмихнати
и забавни, магията на танца така ги
сближава, че често – въпреки умората, са готови да подтикнат телата си
в движение отново и отново, за да
„изчистят” грешките. Само два месеца
след първата тренировка те са готови за участия.
Мажоретките пътуват с отборите, съчетават полезното с приятното, правят
реклама на университета и разнасят славата му. Студентската публика свиква

Изморителните тренировки и участия по събития им носят и ценен опит учат ги на екипност, синхрон, толерантност, дисциплина. Да не забравяме
социалните контакти и принадлежността към определена група.
Но нещата не спират дотук. Създадени в подкрепа на спорта, а красивите
пеперуди започват да участват и в много от университетските тържества,
за да вдъхнат още по-тържествен дух на събитията. Виждаме ги в целия им
блясък през втория семестър. В началото Петя Бонева ги облича с костюми на
Младежкия дом, но след като те доказват ролята си при всяко състезание или
концерт, имат вече и собствени екипи – синьо-бели. В повечето случаи тоалетите им не са добре познатите къси полички
и високи ботуши, а наподобяват присъщите
за модерния балет костюми. Затова при тях и
по-рядко могат да се видят така популярните
в САЩ танци с помпони.
Наставничката Петя Бонева при всеки
случай се опитва да внуши на девойките необходимостта от артистичност, самочувствие,
стойка и ги подтиква заедно да избират танц
за конкретното участие.
Отскоро тя има и своя „дясна ръка”. Вероника е капитан на отбора на мажоретките,
нагърбена със задачата да ги води по участия,
да се грижи и отговаря за тях. Групата им във
Facebook е изключително дейна. Обсъждат се
конкурентки, координират се срещи и репетиции, разменят се снимки… А създаденото
добро приятелство е осезаемо.
Понякога се питам каква е разликата между
мажоретката и състезателката по фигурно
пързаляне, балерината и художествената
гимнастичка. Това са все „разголени” спортове,
но едва ли трениращите ги могат да бъдат
сравнени с „жертви”. Пък и какво лошо има в
това да харесваш тялото си, да се грижиш за него и респективно – да се гордееш
с него?! Нима за да докажеш някакъв потенциал и умения, то задължително
трябва да се отречеш от женственото у себе си?!
Заинтересувах се от историята на този спорт-изкуство и разбрах, че от 50те години насам невръстните танцьорки с къси полички са бъдещите звезди
на филмовата и музикалната индустрия. Това се потвърждава неизменно от
Мерил Стрийп до Майли Сайръс. Имена като Сандра Бълок, Камерън Диас,
Холи Бери, Ева Лонгория и много други използват мажоретния си опит и в
самите филми. В музикалния бизнес също е пълно с бивши мажоретки, а
пример за това е звезда като Мадона. По подобен път минават още Кристина
Агилера, Фърги, Манди Мур и Бритни Спиърс.
Преди години в България – на големи празници като 24 май, една от
атракциите по градските улици са
били мажоретните състави. Облечени
оскъдно, стройни девойки маршируват
с лачените си ботуши и изпълняват
упражнения с палки и помпони пред
следващата ги духова музика. Гледката
е била едно от малкото развлечения
покрай задължителното ходене на
манифестации. В наши дни манифестации вече няма. Мажоретните групи
обаче оцеляват, макар и видоизменени.
Те навлизат в българския спорт през
90-те години, когато различни клубове
правят първи опити да се доближат
по организация до презокеанските.
Оттогава танцуващите момичета са
белег за благосъстоянието на определен тим, който може да си позволи
да има усмихната визитка на всяко
състезание.
Русенският университет не демонстрира точно това, но на отбори, които
през годините трайно затвърждават имиджа си на републикански първенци,
им прилича да си имат мажоретен състав.
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Клуб „Млад журналист“ представя…

Музикален клуб „Афект“
Музикален клуб „Афект” към Русенския
университет с ръководител гл. ас. д-р Петя
Стефанова получи покана да се присъедини към
концертната програма по случай 111-ата годишнина

наместник на селото – Костадин Лулов, и от
Тодор Балтаджиев – председател на туристическо
дружество „Славянка” (със седалище с. Петрово,
община Сандански) и уредник на събитието.
Музикален клуб „Афект” изпълни 7 обработки
на народни песни от Македонско. Осъществени
бяха творчески контакти с местни фолклорни

от смъртта на Гоце Делчев и 100-годишнината от
кончината на Пейо Яворов в музея на големия
български поет и революционер в с. Голешево,
Пиринска Македония.
Участието и организацията по посещението
бяха реализирани съвместно с Клуба по пешеходен
туризъм към университета с ръководител ас. Павел
Петров. Изявата бе инициирана от кметския

групи. Отзивите на русенския клуб от събитието
бяха възторжени и вокалната група бе приканена
да се включва в ежегодните чествания. Със
съдействието на музикалното студио към
Национална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров” бяха направени професионални
записи, които се намират в архива на Русенския
университет.

Оцеляване по Дунав –
от Инголщат
до Нулевия километър

та вероятно бе в отговор на критиката, отправена към доц. Георгиев от негов приятел: „В началните страници на произведението няма инструкция, че то задължително трябва да се чете с халба
изстудена бира”.
По думите на преподавателя в книгата са пресъздадени преживяванията, емоцията, трудностите
и опасностите на плаването по р. Дунав. Включен
е богат снимков материал на посетените близо 70

Гл. ас. д-р Петя Стефанова

Евгения Манова, V курс, Право
Доц. Людмил Георгиев, преподавател по криминалистика и съдебни експертизи в Юридическия факултет на университета, издаде поредната
си книга. „Survival 6: Оцеляване по Дунав – от Инголщат до Нулевия километър” е пътепис, посветен на 60-годишнината на ТИД (Tour International
Danubien - най-голямата в света организирана гребна регата по река). Интригуващо са пресъздадени
впечатленията от начина на живот на участниците по протежение на целия маршрут – от Инголщат
(Бавария, Германия) до румънското село Св. Георги, изминат за 77 дни.
В Русе книгата бе изложена на 19 август в Регионална библиотека „Любен Каравелов”. Премиерата бе атрактивна – с представяне на писателя и
журналиста и на авторски фотографии от пътеписа
на фона на песента We are the champions („Ние сме
шампионите”) на най-успешната британска група
на последните три десетилетия – „Куин”, както и с
трейлър на единия от трите авторски филма за регатата, публикувани за свободно гледане в Интернет на адрес: ateabooks.com/dunav.
На събитието присъства и ръководителят на
регатата – германецът Георг Майнке, който обеща
да съдейства за превеждането на книгата на немски език. Традиционната напитка на ТИД – бирата, бе поднесена и на гостите. Идеята за почерпка-

места в 8-те дунавски държави, участващи в организацията на регатата. Акцентът е поставен върху
психологическото оцеляване, освобождаването от
стреса, натрупан от ежедневието, зареждането на
душата с позитивизъм от рязката промяна в начина на живот. Разбира се, в книгата не са пропуснати и практически съвети за физическо оцеляване.
Доц. Георгиев се надява неговият принос да е сво-

евременен и да подпомогне бъдещето на регатата.
През изминалата учебна година бе приключен
проект за изграждане на криминалистическа лаборатория с финансиране от фонд „Научни изследвания” на стойност 3500 лв. Ръководител на проекта
бе доц. д-р Людмил Георгиев. Бяха закупени 2 микроскопа, пригодени за работа чрез лаптоп, лаптоп
с тонколони, видеокамера, фотоапарат, манекен и
други криминалистически средства, които ще се
използват за учебния процес по криминалистика
и съдебни експертизи на университета.
Проектът за почерковите експертизи е в процес
на разработване. Той е съвместна дейност между
Юридическия факултет на Русенския университет
и Института по криминалистика към МВР. В проекта участват и студентите Диляна Пеева и Боряна
Алексиева от ЮФ, направили свои самостоятелни
изследвания на хора с различни заболявания. На
база на получените резултати те подготвиха доклади и участваха в Студентската научна сесия на университета. Чрез активното съдействие на студентката Маргарита Иванова от ЮФ – медицинска сестра в Неврохирургичното отделение на УМБАЛСМ
„Пирогов”, са натрупани образци на почерци от пациенти. Резултатите ще бъдат приложени в общото съвместно изследване, свързано с възможностите за установяване и антидатиране на документи
чрез признаците на почерка. Събраният материал ще бъде подложен на анализ чрез компютърни
програми, разработени от преподаватели от Университета по архитектура, строителство и геодезия, а направените обобщения и изводи ще се използват в работата на много специалисти от различни области.
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Клуб „Млад журналист“ представя…

Техниката и
ерготерапията

възможност да постигне тази цел. И връзката
е ерготерапията. Тя приспособява или средата,

Доц. д-р Сашо Нунев

Екатерина Петрова, II курс, Ерготерапия
Ерготерапията дава надежда на хората,
срещащи затруднения в своя заседнал и еднообразен живот, да извършват ежедневните
си дейности по по-лесен, макар и различен начин. Ерготерапията осигурява независимост
и мобилност на засегнатите и подновява качеството им на живот. Практикуващите тази
професия са експерти в социалните, емоционалните и физиологичните влияния на различните заболявания и травми. Този метод на
лечение ни кара да погледнем живота с други
очи и да се замислим за неща, за които досега
не сме си давали сметка.
Техниката и ерготерапията си взаимодействат в името на хората и техните проблеми. Тази
взаимовръзка е силна и търси непрекъснати
преобразования и усъвършенстване. Колкото повече техника и помощни средства се използват, толкова повече възможности се откриват за подобряване на стандарта на живот
на възрастните и децата с увреждания. Адаптираната техника в ерготерапията не е просто техника, тя е необходимост. Благодарение
на нея се улеснява животът на лицата, които
имат определен вид ментален, физически или
психически проблем.
Всеки един от нас е наясно, че техниката
е „мързелив” начин за изпълняване на дадена дейност. Животът е кръговрат и не се знае
как ще се завърти и какво ще последва от това.
Понякога се случва така, че хората стават зависими от техниката, за да коригират начина
си на живот. Но когато това се прави в името
на пълноценност и отдаденост, тя е оправдан
вариант. Тя, техниката, е животоспасяваща от
гледна точка на работоспособността.
Ето и конкретен пример – човек инвалид,
обездвижен в долната част на торса след инцидент. Според общоприетите представи той
не би могъл да твори и живее с подобен проблем. Това изобщо не отговаря на истината всичко е поправимо, стига да има желание и

Направление
„Социални дейности“ –
член на EASSW

или човека към нея. Благодарение на специални инвалидни колички, адаптирани средства,
човекът продължава живота си по малко поразличен, но пълноценен начин.
Хирургът от снимката е описаният пример.
Той е парализиран, но благодарение на силната
си воля и охота и с помощта на специализирана инвалидна количка продължава да спасява
човешки животи и прави хората щастливи.
Това навежда на мисълта: „Няма невъзможни неща, а само пропуснати възможности!”.
Животът е като река. Тя може да бъде буйна, бърза и динамична, но бива и спокойна.
Животът предлага непредвидени събития,
които не могат да бъдат поправени, но могат
да бъдат подобрени и използвайки възможностите на техниката, хората да продължат
да правят нещата, които обичат, макар и с поразлични средства.
Затова въпреки проблемите, които имате,
никога не се предавайте да постигате нещата,
които силно желаете! Защото няма недостижими цели, всичко е изпълнимо, стига да го
искаме силно и да положим усилие за него!

Професионално направление „Социални
дейности” на Русенския университет вече е
редовен член на EASSW (European Association
of Schools of Social Work ) – Европейска асоциация на училищата по социална работа. То
бе прието на 27 май тази година и е първият
български член на организацията, която е клон
на Международната асоциация на училищата по социална дейност. Това е академично
сдружение на 203 университета от 34 страни.
Присъединяването на русенското висше
училище към тази международна структура
е постижение на Катедрата по обществено
здраве и социални дейности към факултет
„Обществено здраве и здравни грижи”. В
професионалното направление университетът
развива специалностите „Кинезитерапия”,
„Ерготерапия” и „Социални дейности”.

Паметна плоча
на проф. Марко Тодоров

Паметна плоча на бившия ректор на Русенския университет – проф. Марко Тодоров, бе
открита на 15 септември 2014 г. – рожденият
ден на именития учен, на ъгловата сграда
на кръстовището „Константин Иречек” и
„Борисова”.
Бележитият професор има голям принос за
развитието на Русенския университет, чийто
ректор е бил 11 години (1965-1976) и 6 години
зам.-ректор (1958-1964). Предложението за
поставяне на паметен знак идва от инициативен
комитет от 80 човека с председател доц. Емил
Кузманов и бива одобрено от Общинския съвет.

Дипломата по ерготерапия на Русенския университет –
световно призната
Гл. ас. д-р Лилия Тодорова
На 31-вото си заседание Световната федерация по ерготерапия в Япония официално оповести
положителната акредитация на програмата по ерготерапия на Русенския университет съгласно
международните стандарти. Това прави дипломите на завършилите специалността признати по
целия свят. Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ) бе приета за пълноправен член на
Федерацията. В заседанието участваха д-р Лилия Тодорова и гл. ас. Петя Минчева от катедра „Обществено здраве и социални дейности” на университета, ръководещи обучението по ерготерапия.

Европейска нощ
на учените – 2014

На 26 септември три изложби, посветени
на кристалите и кристалографията, поставиха
началото на Европейската нощ на учените-2014 в

Русенския университет. В този ден академичните
институции отварят врати за гражданите, за
да представят учения като личност и творец с
таланти и разностранни интереси.
Четете повече в следващия 383-ти брой

Роден през 1920 г., проф. Марко Тодоров
участва активно в съграждането и развитието
на Русенския университет, в утвърждаването
на репутацията му на академично средище за
наука и образование и допринася за издигане
авторитета на град Русе като цяло. „Хора като
него се раждат много рядко и най-малкото,
което ние им дължим, е да ги помним”, каза
проф. Върбан Илиев от катедра „Информатика
и информационни технологии”.
Всички присъстващи почетоха паметта
на проф. Марко Тодоров и неговия принос
за развитието на Русенския университет,
както и утвърждаването на репутацията му на
академично средище за наука и образование.
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Университетският спортен център представя…
Университетският спортен център към Русенския университет насочва и записва свободно по интереси всички желаещи студенти, преподаватели и служители за включване в тренировъчните занимания и в дейностите на спортните секции и клубовете по волейбол, баскетбол,
футбол, аеробика, тенис на маса, културизъм и
фитнес, джудо, плуване, гребане, лека атлетика, бадминтон, спортно ориентиране, кросово
бягане, шахмат, айкидо, спортен бридж, алпинизъм, спортно катерене, колотуризъм, планинарство, пещерно дело, ски алпийски, ски туризъм, воден туризъм.
Университетът разполага с атрактивна спортна база, обединена в т.нар. Университетски учебно-спортен комплекс, включващ многофункционална зала за баскетбол, волейбол, бадминтон, зала за тенис на маса, фитнес зала, зала-2 за спортни игри, лекоатлетическа писта, футболен терен,
шах зала, зала за тихи игри, учебно-гребна база
на р. Дунав, зала за аеробика и каланетика, стена за спортно катерене. Предстои изграждането
на 2 тенис корта и съвременни открити спортни
площадки с изкуствена настилка и осветление.
Представителните отбори на университета са
неизменно сред челниците в студентския спорт
на България. През 2014 г. Русенският университет зае I място на Летните национални студентски игри и ІV място на Националната универсиада от участващите над 35 университета. Ежегодно се увеличават студентските шампиони и

Мария Матеева, V курс, Право

медалисти в летописа на многогодишната студентска спортна дейност.
Спортист на шестдесетилетието на Русенския
университет е десеткратният носител на Световната купа по плувен маратон – Петър Стойчев,
на когото принадлежи и световният рекорд по
преплуване на протока Ламанш.
За информация: спортен комплекс „Академик”,
стая 17, e-mail: ruse.universitet.sport@gmail.com.

Най-добрата студентска двойка по плажен
волейбол на България за 2014 г.

Най-добрата студентска двойка по плажен
волейбол на Русенския университет - Ангел
Павлов (факултет „Бизнес и мениджмънт”) и
Иван Иванов (факултет ЕЕА), и тази година
покориха върховете на националните студентски
турнири.
На проведения през месец август в курорт
Албена Републикански студентски турнир,
организиран от Националното представителство
на студентските съвети, Ангел и Иван победиха

Бъдещи юристи,
Vis Moot Ви очаква!

всички свои конкуренти и спечелиха първото
място. Седмица по късно на третите Национални
летни университетски игри, устроени в
курортен комплекс Камчия от Асоциацията
за университетски спорт, в конкуренция от
24 отбора момчетата отново бяха над всички
и убедително извоюваха своите срещи, като
заслужено се окичиха със златни медали.
Материалите са подготвени
от РУ-спорт

The Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot е състезание, даващо възможност
на студентите да влязат в ролята на адвокати
по международно арбитражно дело, свързано
с прилагането на Виенската конвенция за международна продажба на стоки, практикувайки
юридическия си английски.
Участието ни в XXI Състезание по международно търговско право бе незабравимо и уникално! Вихър от емоции с всевъзможен произход и
необятен диапазон! И може да се повтори! Това
беше само началото! Сега е Ваш ред!
Не се притеснявайте – знанията си ще натрупате
неусетно в процеса на работа върху зададения
предварително казус. Ето какво VIS очаква от
Вас, смелите ерудирани студенти от специалност
„Право”: да работите, но и да се забавлявате; да
заявите желанието си да почувствате най-страхотното преживяване в студентските си години
до средата на октомври, тъй като казусът, който
ще прочетете повече пъти от която и да е учебна
литература, ще бъде публикуван на 3 октомври
2014 г.; да владеете писмено и говоримо английски
език – езикът на състезанието; да владеете основни
познания за правните сделки и да имате интерес
да научите още много за тях и за арбитражното
производство; да сте креативни и да притежавате
способността да виждате ситуацията от всички
страни, защото първите 2 месеца от работата
Вие ще играете ролята на ищец, ще излагате аргументи и дори лично ще се убедите в правотата
на защитаваната гледна точка.
След 11 декември 2014 г., когато трябва да
приключи първият писмен етап на състезанието,
ще се наложи за няколко дни да преобърнете
позициите си, да погледнете казуса с нови очи – с
очите на ответника. Ще разполагате с един месец
да се справите с това и да напишете новото си
становище, в което ще повярвате точно толкова
силно, колкото и в първото. Когато и двете задачи
са изпълнени, остава кулминацията – устната
част на съревнованието. През осемте дни във
Виена – между 26 март и 2 април 2015 г., ще се
срещате с участници, идващи от различни точки
на земното кълбо, ще дискутирате, ще пледирате,
ще се конкурирате. Но Вие вече сте спечелили!
Спечелили сте, защото сте участвали!
По време на подготовката ще имате нужда от
помощ и ние с удоволствие ще бъдем насреща,
за да споделим това, което научихме. Защото,
както разбрахме, успехът на надпреварата се
основава на два стълба: отборната работа и
традицията. Ще го направим и поради друга
причина – всеки, който е бил част от магията на
Vis Moot, иска да я преживява отново и отново...
И не на последно място – отборът ни иска
да поздрави колегите ни от УНСС, които взеха
престижна награда от еквивалентното по ранг
Състезание по международно публично право –
The Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition. Тези две събития са измежду найярките акценти в студентския календар и ако
искате да включите участието си в The Willem
C. Vis International Commercial Arbitration Moot
в своя личен списък на вълнуващи преживявания, пишете ни на e-mail: sustezanie_mtp@abv.bg.
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Летни университетски игри – 2014

Отлично представяне
на Русенския
университет
на Третите летни
университетски игри
Националните летни университетски игри се
проведоха на спортно-оздравителния комплекс
„Камчия”. Новоизградената спортна база предостави отлични условия за благородна спортна надпревара на 320 студенти спортисти от различни
университети в страната.
Дисциплините бяха 7 – плажен футбол, плажен волейбол, баскетбол 3х3, плуване, плажна щафета, плажен тенис и тенис на маса. Русенският
университет завоюва следните медали и призови места:
Златни медали
• Волейбол-мъже – след отлично представяне на основната състезателна двойка Ангел Павлов и Иван Иванов;
• Баскетбол-мъже – безапелационни победи на нашите студенти, които
са и национални студентски шампиони – Димитър Янчев, Андреан Атанасов, Николай Златков, Неделчо Ботев;
• Комбинираната щафета от 10 поста.
Бронзови медали за състезателките по тенис на маса – Габриела Ан-

Ивайло Каменаров –
с рекордна 30-а титла

Държавното първенство по спортно ориентиране на България за мъже за 2014 г. се
проведе в Самоков – спринтовата дистанция,
и в околностите на града – класическата дистанция и щафетите. Стартираха близо 250
състезатели от 42 спортни клуба в страната.
Изключителен успех постигна националният състезател Ивайло Каменаров (катедра
„Информатика и информационни технологии”), който победи убедително с 5 минути и
24 секунди 2-рия в класирането в класическата дистанция с дължина на трасето 11 100 м
с 600 м сборно изкачване. Това бе юбилейна
за Ивайло 30-а държавна (републиканска)
титла и рекорд на България. Завоеванието
бе чакано близо 2 години и е плод на ежедневните тренировъчни вариращи натовар-

гелова и Сесил Кемалова;
Четвърто място за баскетболистките в състав Марина Петрова, Глория Атанасова, Мерлин Ешреф;
Пето място по плажен тенис;
Шесто място – плуване-жени.
За отличното си представяне Русенският университет бе награден с
новоучредената Купа за първо място, носеща името на починалия ректор
на Националната спортна академия – проф. Никола Хаджиев.

вания, изразени в 25-30-километрови натоварвания в двуразови тренировки.
Резултатно бе бягането и в спринтовата дистанция по улиците на Самоков със
старт-финал до зала „Арена Самоков”, където Ивайло Каменаров и Хюсеин Кехайов
(факултет „Бизнес и мениджмънт”) са съответно четвърти и шести.
В проведеното щафетно бягане, в кон-

Честито!

АКАДЕМИЧЕН ХУМОР

Студент се оплаква:
– Когато чета за изпит – все едно, че аз
съм писал учебника! А когато се явя на изпит – все едно, че друг го е чел...
Кой какво трябва да знае?
Студентът трябва да знае всичко.
Асистентът трябва да знае в коя книга е
написано.
Доцентът трябва да знае къде е книгата.
А професорът трябва да знае къде е доцентът.
Незнакомов

Вестник „Студентска искра” е удостоен с
Почетния знак на Русенския университет

куренция с 24 щафетни отбора, мъжете в
състав Павел Георгиев, Хюсеин Кехайов и
Ивайло Каменаров извоюваха третото място и бронзовите медали.
Честито!
Материалите са подготвени
от РУ-спорт
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