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Сграда на годината 2014
Канев Център Русенски университет
Доц. д-р Анелия Манукова
На 10 декември 2014 г., за 13-и пореден път, конкурсът „Сграда
на годината” направи преглед на най-хубавите сгради на България.
Конкурсът се проведе под патронажа на МРРБ със съдействието
на браншовите организации в архитектурата, инвестиционното
проектиране и строителството. Участваха 77 новоизградени
или реконструирани публични и частни проекта, завършени
през 2014 г., които бяха оценени от жури от 27 водещи експерти
и представители на бизнеса и културата, с председател Деница
Николова, зам.-министър на МРРБ.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството
Лиляна Павлова връчи на чл.-кор. Хр. Белоев „Специалната награда
за развитие на академичен научноизследователски център с цел
интеграция на образование, икономика, бизнес и култура” – като
инвеститор на Канев Център, и статуетка „Сграда на годината
България 2014” – за сградата Канев Център. На чл.-кор. Хр. Белоев
бе връчена и присъдената на г-н Игнат Канев „Почетна грамота
за дарителство”.
За вестник „Студентска искра” коментари за номинация дадоха:
Ректорът чл.-кор. дтн Христо Белоев
Игнат Канев е уникална личност и със своите постижения като
бизнесмен той следва най-важната мисия в човешкия живот – да създава благо в полза на обществото.
Дарителят Игнат Канев
Повече от 50 години съм в строителния бизнес, но нямам приключил обект в сроковете, в които бе
приключена сградата Канев
Център.
Арх. Цвети Русинов
През 2012 г. ръководството на Русенския университет, по инициатива на
ректора чл.-кор. дтн Христо
Белоев, възложи конкурс за
идейни проекти за изграждането на Експо център с
полифункционална зала на
територията на Русенския
университет, който впоследствие се преобразува в Канев
Център Русенски университет „Ангел Кънчев”. Единият
от проектите бе изготвен от
архитектурно бюро в Германия. Другият бе изготвен от
екип на „Норд план” ООД
Русе – арх. Цвети Русинов и арх. Мартин Димитров,
и конструктори инж. Пламен Пенев и инж. Пепка
Русинова. Академичният съвет на университета и
дарителят Игнат Канев избраха за реализация варианта на „Норд план” ООД.
Основното предизвикателство при изготвянето
на проектите бе преодоляването на кратките срокове, поставени от ръководството на университета в лицето на чл.-кор. дтн Христо Белоев. Ескизът
трябваше да е изработен за седмица, идейният проект за две, техническият проект за четири. Единственото облекчение бе в това новата сграда да е в
архитектурна хармония с вече изградения корпус,
намиращ се източно от Ректората.
Продължава на стр. 4

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.

Скъпи читатели,
Преди 130 г., през пролетта на 1885 г.,
в Русе се основава Първото българско
техническо дружество. От тук подготвени
младежи са тръгвали да разпространяват
познанията и опита си за техниката в цяла
България.
Още тогава нашите предци са осъзнали,
че най-важната част от образованието е
преподаването на смисъла в това да се
знае. Търсили са начин да се практикува
наученото. И са го намерили. И съвсем не
е случайно, че именно в Русе, години покъсно, израства един от най-престижните
университети в България.
Факелът на знанието, запален тогава,
гори и до днес. Нека така бъде и утре!
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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Ректорът на Русенския университет избран за
член-кореспондент на Българската академия на науките
На 19.12.2014 г. ректорът на Русенския университет дтн Христо Белоев, след тайно гласуване от
Събранието на академиците, бе избран за член-кореспондент на Българската академия на науките
в областта на инженерните науки.
Конкурсът за член-кореспонденти се провежда веднъж на две години и е строго лимитиран. При
класирането на кандидатите от академиците по инженерни науки чл.-кор. Христо Белоев е класиран
на първо място. Това е още едно доказателство за неговата значима, международно призната научна
дейност и голямо признание за научните му постижения.
От 1979 г. чл.-кор. дтн Христо Белоев, DHC mult., и досега работи и твори в град Русе. Вече над
35 години животът му е свързан с Русенския университет, с град Русе и с региона.
Честито!
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Предварителни
кандидатстудентски изпити
за учебната 2015–2016 г.
В учебен сектор на Русенския университет
и неговите филиали от 19.01.2015 г. започна
прием на кандидатстудентски документи за
попълване на местата по държавна поръчка
за учебната 2015–2016 г. в бакалавърските специалности и за специалност „Право”. Приемът
на документите ще продължи до началото на
учебната година, през септември, при наличие
на свободни места по държавна поръчка.
В университета има изградена добра
практика, свързана с електронно (онлайн)
подаване на кандидатстудентски документи.
Достъпът до интернет страницата за онлайн
кандидатстване е на адрес https://online.uniruse.bg или с връзка от главната страница на
университета http://www.uniruse.bg. Публикувана
е и процедурата за онлайн кандидатстване,
като срокът за подаване на документи през
нея е от 19.01.2015 г. до 01.07.2015 г.
Приемането на документи, с които се прави
заявка за участие в даден изпит, става до два
работни дни преди датата на съответния изпит.
Определени са датите за предварителните
кандидатстудентски изпити. Те 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
от 14.02.2015 г. до 18.04.2015 г. 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 и списъкът със специалностите, за които
ще се провежда предварително класиране и
записване на студенти за 50% от плановите
места по държавна поръчка в редовно обучение.

А иначе дипломацията
е сериозен занаят
Галина Антонова
На 19 февруари 2015 г. в Русенския университет бе представена книга „А иначе
дипломацията е сериозен занаят” на екселенц
Петър Воденски, станала събитие в дипломатическите среди.
Екселенц Петър Воденски е началник на
политическия кабинет на двама външни министри – Станислав Даскалов и Соломон Паси,
и е един от най-добрите познавачи у нас на
практическата дипломация. Според посланик
д-р Здравко Попов книгата има място сред
уроците по дипломация. Тя не е научен труд,
но не е и биографична книга.
Представянето на книгата на екселенц Петър
Воденски е част от съпътстващите мероприятия
за 70-годишнината на Русенския университет
и се провежда под егидата на ректора чл.-кор.
Христо Белоев. Презентацията за представяне
на дипломата е дело на екип на Центъра за
докторанти на Русенския университет.

Специалности в Русенския университет за учебната 2015–2016 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 газификация
Редовно Задочно
4. Аграрно инженерство
Редовно		
5. Машинно инженерство
Редовно Задочно
6. Мениджмънт на качеството и метрология
Редовно		
7. Индустриално инженерство
Редовно Задочно
8. Строително иженерство
Редовно
9. Електроенергетика и електрообзавеждане
Редовно Задочно
10. Компютърно управление и автоматизация
Редовно Задочно
11. Електроника
Редовно Задочно
12. Компютърни системи и технологии
Редовно Задочно
13. Интернет и мобилни комуникации
Редовно Задочно
14. Информационни и комуникационни технологии (бълг. ез.) Редовно		
15. Информационни и комуникационни технологии (англ. ез.) Редовно
16. Електроинженерство
Редовно Задочно
17. Автомобилно инженерство
Редовно
18. Транспортна техника и технологии
Редовно Задочно
19. Технология и управление на транспорта
Редовно Задочно
20. Технологии и логистика на водния транспорт
Редовно
Инженерни с биологична и химична насоченост
21. Екология и техника за опазване на околната среда
Редовно		
22. Химични технологии
Редовно		
23. Биотехнологии
Редовно		
24. Технология на храните
Редовно		
Неинженерни специалности
25. Промишлен дизайн
Редовно		
26. Растениевъдство
Редовно
27. Маркетинг
Редовно Задочно
28. Международни икономически отношения
Редовно		
29. Икономика
Редовно		
30. Европеистика и многостепенно управление
Редовно		
31. Европеистика и глобалистика (на англ. ез.)
Редовно		
32. Евроатлантическа и глобална сигурност*
Редовно
33. Сигурност за граждани и собственост
в трансгранична среда*
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: Специалностите „Евроатлантическа и глобална сигурност” и „Сигурност за граждани и собственост
в трансгранична среда” са в процедура по акредитация. Документи за тях ще бъдат приемани след получаване
на положителна оценка от НАОА.
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Изпити по време
на лятната кампания

ДАТА

НАЧАЛЕН
ЧАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
ИЗПИТ

4 юли (събота)

9:00 ч.

Рисуване

4 юли (събота)

9:00 ч.

ЕПИ
(Биология)

4 юли (събота)

13:00 ч.

ЕПИ
(Химия)

5 юли (неделя)

9:00 ч.
9:00 ч.

5 юли (неделя)

5 юли (неделя)

Моделиране
Английски език;
Немски език

9:00 ч.

Английски език;
Френски език;
Румънски език

9:00 ч.

Оценка на
двигателната
култура

6 юли (понеделник) 9:00 ч.

7 юли (вторник)

9:00 ч.

8 юли (сряда)

9:00 ч.

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ
Промишлен дизайн
Кинезитерапия; Ерготерапия;
Социални дейности; Екология и
ТООС; Биотехнологии; Химични
технологии; Технология на храните;
Растениевъдство; Медицинска
сестра; Акушерка
Екология и ТООС; Биотехнологии;
Технология на храните; Химични
технологии; Растениевъдство
Промишлен дизайн
МИО; Европеистика и
многостопанско управление;
Европеистика и глобалистика;
Европеистика и глобалистика (англ.
език); НУПЧЕ; Информ. и комуник.
технол. (англ. език); Педагогика на
обучението по български език и
чужд език
Кинезитерапия

Икономическо-управленски
специалности; Право; Социална
педагогика; ПНУП; Български език и
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
ЕПИ
(История на
България)

ПРОВЕЖДА СЕ
В ГРАД

Русе

Русе; Разград

За учебната 2015–2016 г. приемът е
2732 места за студенти в бакалавърското и
магистърското обучение, съответно 2400 и
332, за редовна и задочна форма. Бройките
по държавна поръчка намаляват спрямо
миналата година, като причина за това е
демографският срив.
За учебната 2015–2016 г. ще се извърши
прием след средно образование в 52 специалности, като в две от педагогическите
специалности има изборност на изучавания чужд език. Таксите за кандидатстване
и обучение в Русенския университет се
запазват същите, както и през предходната
учебна година.
Конкурсните изпити ще се проведат в
интервала от 4 до 8 юли 2015 г. в градовете
Русе, Силистра, Разград, Плевен и Монтана.
КЛАСИРАНИЯТА са както следва:
1-во класиране – до 11 юли;
2-ро класиране – до 20 юли.

Русе; Разград
Русе
Русе

Силистра

Русе
Русе; Силистра;
Разград; Плевен;
Монтана

Русе; Силистра;
Разград; Плевен;
Монтана

Русе; Силистра;
Разград; Плевен
Монтана

Новите специалности за прием 2015–2016 г.
са „Евроатлантическа и глобална сигурност”
и „Сигурност за граждани и собственост в
трансгранична среда”. Те са към професионално направление „Национална сигурност”
(област на висше образование – „Сигурност и
отбрана”). Университетът стартира процедура
за акредитиране на новото професионално
направление с двете специалности и приемането на документи за обучение по тях ще се
извършва след получаване на положителна
оценка от НАОА.
„Интернет и мобилни комуникации” е
третата нова специалност, базирана на специалност „Телекомуникационни системи”,
с изцяло обновена учебна документация. В
предвижданото обучение се акцентира върху
цифровите високоскоростни технологии
и мрежи, които са основа на глобалното
информационно общество.
Русенският университет „Ангел Кънчев”
е един от първите български университети,
които се включват в европейската обменна
програма за студенти „Еразъм”. Програмата
стартира през 1987 г. в няколко европейски
страни, а към настоящия момент обхваща
всички държави-членки на Европейския
съюз, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия, Македония и Турция. Обучението
в чуждестранни университети се признава в
Русенския университет, а опитът, придобит
при обучението, е безценен за личното и
професионалното развитие на студентите
и осигурява конкурентни предимства и
перспективи за професионална реализация.
Материалите на стр. 2 и 3
са предоставени от Учебен сектор
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Сграда на годината 2014 –
Канев Център Русенски
университет
Продължение от стр. 1
Автор на тази част от сградата от 1985–1986 г.
съм аз. Опитният архитект знае, че понякога ограниченията ни помагат да превъзмогнем колебанията при избора на някой от десетките възможни
варианти. Сградата на Канев Център беше замислена, проектирана и изградена успешно, благодарение на изключителните усилия на университетското ръководство и лично на чл.-кор. Хр.
Белоев, на професионализма на проектантите и
строителите, и най-вече на благородното дарение на г-н Игнат Канев и неговото семейство.

третина след получаване на право за ползване на сградата.

Пом.-ректор Валерий Гегов
При сключване на договора дарителят обяви,
че ще дари една трета от сумата на доверие, втората
трета след полагане на покрива, и последната

Оценявайки ентусиазма и темпото на работа по обекта, дарителят Игнат Канев внесе общата сума на дарението веднага след полагане на покрива.
Този жест стимулира допълнително екипа, за да приключи работата по обекта в тези кратки срокове.
Д-р инж. Петя Ангелова, мениджър Канев Център
Водени от ентусиазма, с който се изгради тази уникална многофункционална зала, мениджърският екип на Канев Ценър също си постави високи
цели. За изминалата една година успяхме да „вдъхнем живот” на центъра с организираните научни форуми, концертни и театрални прояви и университетски събития. Впечатляващ е броя на културните инициативи. Гости на сцената на Канев Център бяха Стоянка Мутафова, Асен Блатечки, Димитър Рачков, Камен Донев, Силвия Лулчева, Елена Петрова, Александър Кадиев, Филип Аврамов, Орлин Горанов, Мариан Бачев, Георги Христов, Руслан
Мъйнов, трио Сопрано, Русенска държавна опера, ФА „Филип Кутев”, Танцовият ансамбъл на Нешка Робева и още много други. За нас е голяма чест да
работим в Сградата на годината.

Резултати от изпълнението на проекти

Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите
Доц. д-р Рада Кършакова
Бизнес факултетът на Русенския университет отчете постигнатото
по европейския проект „Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите” – СЪПОРТ.
„Нашият факултет успешно приключи проекта за актуализиране на
32 учебни програми от четирите си професионални направления в съответствие с изискванията на работодателите и с помощта
на партньорите си от бизнеса – съобщи доц. Емил
Трифонов, декан на факултет Бизнес и мениджмънт
(ФБМ), на специално организирания от Русенския
университет Информационен ден за проектите на 9 декември 2014 г.
„Основната ни цел произтича от „Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението
2020”, която подкрепя партньорството между образование и бизнес при
подготовката на висококвалифицирани специалисти – поясни доц. Трифонов. – Чрез осъществяването на проекта ние на практика създадохме
нови връзки с бизнеса и ускорихме работата със старите си партньори и
работодатели от региона, за които готвим висши кадри, като ги въвлякохме пряко в учебния процес и неговата организация. Вие сте свидетели, че факултет Бизнес и мениджмънт от години сътрудничи активно с
партньори от бизнеса, от общинските и областните структури и организациите на работодателите. В лицето на нашия Съвет на настоятелите от
2010 година имаме партньор, с който работим много успешно за осигуряване на трайни взаимоотношения с потребителите на нашите дипло-

мирани бакалаври и магистри.” – допълни още той.
По информация на ръководителя на проекта, доц. Александър Петков, в продължение на 19 месеца с финансиране от 155 000 лв. 8 експерти от факултета и 13 експерти от практиката са анализирали пазара на труда и изискванията на работодателите към знанията, уменията и компетенциите, които следва да притежават
абсолвентите на факултета. На тази база са актуализирани 32 учебни програми за студентите от осемте специалности на Бизнес
факултета. Партньорите са
Областна администрация
Русе, Община Русе, Еконт
Експрес ООД, Пристанищен комплекс Русе-ЕАД,
Русенска търговско-индустриална камара, Русенска стопанска камара,
Доминекс ПРО ЕООД и Каолин АД. С тяхна помощ е подобрена практическата подготовка на студентите чрез посещения в реална работна
среда и предоставяне на стажантски позиции за възпитаниците на факултета. Партньорите от практиката участват пряко и в обучението на
студентите с изнасяне на семинари и задаване на теми за курсови работи и дипломни проекти по актуални за бизнеса проблеми. Устойчивостта на проекта се гарантира от подписаните споразумения между Русенския университет и партньорите от бизнеса за продължаване на сътрудничеството в бъдеще.
Проектът „Съчетаване на учебните програми с изискванията на работодателите” (СЪПОРТ) на факултет „Бизнес и мениджмънт” (ФБМ) е
осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд.
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Университетска инициатива
Доц. д-р Рада Кършакова

70 години Русенски университет „Ангел Кънчев”
70 години с лице към знанието, младостта и бъдещето

На 12 ноември 2015 г. Русенският университет „Ангел Кънчев”
навършва 70 години. В чест на своя юбилей висшето училище подготвя
поредица инициативи, които ще изпълнят празничния календар с общоуниверситетски и факултетни прояви, научни, културни, спортни и
туристически събития. Всички инициативи ще се проведат под мотото
„70 години Русенски университет „Ангел Кънчев”. 70 години с лице към
знанието, младостта и бъдещето”. Това съобщи ректорът на Русенския
университет, чл.-кор. Христо Белоев, на специална пресконференция,
посветена на годишнината.
„Идеята ни е този светъл празничен юбилей да обедини поколенията
наши възпитаници и студентите ни, нашите учени и партньори. Благодарение
на тях Русенският университет се изгради в течение на десетилетията като
модерна образователна институция, превърнала най-добрите академични
традиции в иновативни практики на обучение и изследвания. Затова днес е
възможен нашият стремеж да отстояваме достойно място в националното
и европейското академично пространство”– каза чл.-кор. Хр. Белоев.
Ректорът припомни, че част от инициативите, посветени на юбилея, са
стартирали още през миналата година. Той сподели – „Началото поставихме
с кампанията „Върхове на знанието, науката и книжовността”, посветена
на 190-годишнината на първия български учебник – Рибния буквар, 180
години от рождението на Любен Каравелов и 150-годишнината на първата
съвременна печатница в българските земи, открита в Русе през 1864 г. В
чест на тези знаменателни годишнини проведохме и мащабна туристическа
акция, символ на която стана създаденото от наши студентите по дизайн
уникално академично копие на Рибния буквар”.
„Празненствата ще започнат на 11 ноември с Празнично шествие
на студенти и преподаватели в град Русе. А вечерта, на площада пред
Общината, университетът ще изнесе Юбилеен концерт за гражданите и
гостите на града. На същата дата ще се проведе форум Ден на алумните на
Русенския университет под мотото „70-годишна щафета на поколенията –
траектории на успеха” – съобщи проф. Велизара Пенчева. – „В университета
има вече създадени алумни клубове към много от специалностите. Но те
не обхващат всички наши възпитаници и нямат координация помежду
си. Затова се планира по време на майските празници на университета
да се основе „Алумна асоциация на Русенския университет”, която да
обедини изградените и новите алумни мрежи в обща мрежа с адрес
contact@uni-ruse.bg и профил във Фейсбук. Форумът на 11 ноември

се организира като среща за споделяне на опита в професионалната
реализация и срещаните проблеми, предложения за оптимизиране на
взаимоотношенията между университета и неговите възпитаници,
обединяване на усилията на всички алумни да се създаде обща устойчива
структура като платформа за споделяне, подкрепа и поддържане на връзка
с университета. Ще се осъществи видеовръзка с алумни клубове на наши
чуждестранни възпитаници, създадени в техните държави. Очакват се
нашите алумни да се включат в празничното шествие в Русе, в юбилейния
концерт за гражданите и гостите на Русе, както и във всички събития на
празничния 12 ноември”.
Най-наситен със събития, разбира се, ще бъде 12 ноември. Академичната
общност ще поднесе венец пред паметника на своя патрон – Ангел
Кънчев, за да почете 165-годишнината от неговото рождение. След това
ще се открие Изложбата „70 години Русенският университет с пулса на
времето”, която ще представи печатни издания, посветени на юбилея.
На 12 ноември ще се проведат още два форума, за които подробно
информира проф. Юлиана Попова – Международна лидерска конференция
„Добри практики и перспективи за развитието на висшето образование
и науката” и Кръгла маса „Това е моят университет” с участието на DHC
на университета. „В Международната лидерска конференция „Добри
практики и перспективи за развитието на висшето образование и
науката” за участие се канят ректорите на български висши училища и
на международни университети-партньори на Русенския университет
– съобщи проф. Попова. – Конференцията ще предостави форум за
дискутиране на перспективите за сътрудничество в образованието и науката
по няколко ключови теми: модернизацията и интернационализацията на
висшето образование; качеството на висшето образование и рейтинга
на висшите училища; сътрудничеството в научните изследвания чрез
съвместни проекти с европейско финансиране. Планират се участия
на представители на Европейската комисия за образование, обучение,
младежта и спорта, както и на МОН. Изказванията и презентациите ще
бъдат публикувани в специално издание. А в края на конференцията се
предлага да бъде подписана съвместна Декларация за сътрудничество в
образованието и науката – допълни тя.
Заключително събитие в програмата на Юбилея е Тържественото
събрание – концерт „70 години Русенски университет „Ангел Кънчев”,
което ще се проведе при отворени врати в Канев Център.

Образователният министър в Русенския университет
Доц. д-р Рада Кършакова
Образователният министър проф. Тодор Танев и доц. Мария Фъртунова, директор Висше
образование при МОН,
се срещнаха с чуждестранните студенти на
Русенския университет, приети по 103-то
ПМС. Срещата, в която взе участие целият
състав на Постоянната междуведомствена
комисия по въпросите на образователната
дейност сред българите в чужбина, бе първата по рода си у нас, съобщи зам.-председателят й доц. Мария Фъртунова. Близо 50 представители на русенските чуждестранни студенти с български произход имаха
възможност да споделят най-важните трудности, които срещат при пребиваването и обучението си в България.
Министър Танев откри срещата с поздравление към младите хора за
избора им да учат в Русенския университет. Той сподели отличните си
впечатления от „невероятното”, по думите му висше училище, което посещава за първи път, и в което е срещнал само „одухотворени лица”.

Сред най-важните въпроси, повдигнати от чуждестранните студенти,
бяха тези за изключително бавния процес на издаване на визите и за
възможността да се прехвърлят в други, по-желани специалности.
Министър Танев и доц. Фъртунова поясниха, че вторият проблем е
напълно в компетенциите на ректорите на висшите училища, докато
първият е свързан със строгите европейски изисквания за опазване на
границите поради сложната международна обстановка. Председателят
на Студентския съвет, Елена Захариева, постави въпроса за прехвърляне
на собствеността върху студентските общежития на университета и
министър Танев пое твърдо ангажимент да доведе този казус до края.
В края на срещата ректорът на Русенския университет, чл.-кор. Христо Белоев, връчи на госта Кристалния знак на институцията.
Преди срещата със студентите Постоянната комисия проведе заседание, на което доц. Фъртунова представи анализ на проведената информационна кампания за набиране на чуждестранни студенти в Казахстан,
Молдова, Албания, Косово, Румъния, Македония и, за първи път в Сърбия – в Димитровград и Босилеград. По препоръка на МВнР не е била
проведена кампания в Украйна заради сложната политическа ситуация.
В резултат са приети общо 514 студенти, от които 473 след завършено
средно образование, 35 за магистратури, 6 като първенци на съответните училища или класирани на първо място в национални олимпиади по
български език и литература. Сред най-големите проблеми бяха откроени демографският срив и в държавите с българска диаспора, и силната
конкуренция на университетите в самите страни.
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Сътрудничество с високи цели

Юбилеят на Русенския университет и в Монтана
Инж. Васил Михов, Носител на Почетния знак
нa Русенския университет
Наближаващата 70-годишнина на Русенския
университет „Ангел Кънчев” е една от споделяните теми в Монтана. Възпитаниците на университета обладават заслужено признание към своя
ВУЗ, който им е дал солидна професия, навици за
труд и успешно кариерно развитие. Те напомнят
за съзидателните години, през които русенската
Алма Матер набира опит, създава своята база, а
предприемчивият академичен състав и атрактивните специалности ежегодно привличат нови студенти. За отбелязване е, че в началото специалностите отговарят на икономическата структура на
Северозападна България, поради което рождената дата на университета през 1945 г. се смята и
за начало на двустранните взаимоотношения със
специалистите в Монтана. Тези първи випускници се утвърдиха като водещи специалисти в селското стопанство и машиностроенето, именно те
въведоха научната организация на труда в предприятията, разшириха редица отрасли в стопанската сфера.
Градивната им роля бе доловена от тогавашния главен секретар на университета доц. д-р
инж. Младен Трифонов, впоследствие директор
на Дирекция „Връзки с обществеността и реклама”, и не на последно място възпитаник на монтанската професионална школа. Възниква идеята за сътрудничество на университета с Община
Монтана и Северозападна България на принципа
„Средно образование – Висше образование – Местно самоуправление”. Тази идея се реализира чрез
формираните представителства на университета
във Враца, Монтана и Видин.
Изградената система за информираност и взаимодействие се оказа успешен подход. Зареждат
се срещи, разговори и уточнения с училищни ръководители, учители и завършващите средно образование ученици. Педагогическият консултативен кабинет в Монтана с ръководител инж. Цено
Костов пое и приема на кандидатстудентски документи, което придоби масовост като инициатива със значим социален ефект. Засилиха се конта-

ктите на представители на Русенския университет
с монтански дейци и отговорни лица. Назряха условията и потребността за документиране хода и
съдържанието на сътрудничеството. Споразумението с Община Монтана за дългосрочно сътрудничество с Русенския университет „Ангел Кънчев” бе подписано на 14 април 2005 г. от кмета на
Общината Златко Живков и тогавашния ректор
доц. д-р инж. Марко Тодоров, последвано от широк медиен отзвук.
Установените договорености дават видими
резултати. Учреден е Клуб на възпитаниците на
Русенския университет. По решение на Академичния съвет и със съдействието на Златко Живков в
Монтана се пристъпи към провеждане на изнесени кандидатстудентски изпити в училището домакин – Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, с директор инж.
Красимира Каменова. Развито бе домакинство на
ежегодна кандидатстудентска борса, с която ВУЗовете от страната предоставят актуална информация на абитуриенти от Северозападна България.
Впоследствие Русенският университет организира олимпиади по електротехнически дисциплини
в професионалната гимназия „Христо Ботев”.
Двата форума в Монтана за Русенския университет – 16 май 2006 г. и 26 май 2010 г., издаденият документален сборник „Сътрудничество –
Минало, настояще и бъдеще” и представянето му
в Монтана с участието на цялото академично ръководство на 11 май 2007 г. вляха нови импулси на
сътрудничеството. Със силно впечатление бе посрещнато участието и словото на член-кореспондента на БАН дтн Христо Белоев на втория монтански форум. Ректорът благодари на организаторите на форума и връчи златни значки на кмета Златко Живков и на инженерите Михов и Костов, носители на Почетния знак на Русенския университет.
Последователно университетските дейности станаха ежедневие в Монтана, като в популяризирането им се включиха общинската дирекция „Хуманитарни дейности”, Инспекторатът по
образованието, бившият Регионален педагогиче-

Пробив на лингвистичната
българистика в Хърватия
Доц. д-р Яна Пометкова
Така нарича защитата на ценния изследователски труд на преподавателката по Съвременен български език от Загребския университет Ана
Васунг ръководителят на Катедрата по южнославянски езици и литератури
– проф. д-р Звонко Ковач. Докторският труд на тема „Български и хърватски
адвербиални фразеологизми за време и пространство” бе защитен през
месец януари 2015 г. От българска страна ръководител на докторантката
бе доц. д-р Емилия Недкова, преподавател от Катедрата по български език,
литература и изкуство на Русенския университет „Ангел Кънчев”, която
има дългогодишни изследвания и множество публикации в областта на
съпоставителната фразеология на славянските езици.
Проф. Ковач и другите представители на славистични отдели от Загребския
университет единодушно изтъкват, че факт като този съдейства изключително много за развитието на българистиката в Хърватия и за укрепване на
хърватско-българските научни контакти, които досега са били недостатъчно
развити на фона на връзките с другите славянски народи. Ценното е, че
именно Русенският университет „Ангел Кънчев” в лицето на Катедрата
по български език, литература и изкуство прави стъпка с такова важно

ски център, Научно-техническите съюзи и др. За
развитието на сътрудничеството допринасят доц.
Борислав Ангелов, проф. Мл. Трифонов, доц. Ц.
Рашкова, проф. Иван Замфиров, д-р Юлиян Ангелов. А номинацията на кмета Златко Живков с
високото звание „Почетен член на Русенския университет” (12 юли 2005 г.) бе посрещнато като явление в образователната практика.
Многостранната дейност на ВУЗ-а с Община Монтана бе наблюдавана от зам.-ректора по
учебната работа, в този период, и настоящ председател на Общото събрание доц. Борислав Ангелов и действащия кмет Златко Живков. Неотдавна бе предложено на кмета и в Монтана да се чества университетският юбилей. По информация на
Александър Герасимов предложението е възприето с разбиране, за което Дирекция „Хуманитарни
дейности” ще бъде основен фактор.
Десетгодишното сътрудничество дава надеждата за постигане на по-високи цели и заинтересованост и на двете страни в обновяване примера как една Община и един ВУЗ, макар и отдалечени, могат авторитетно да си сътрудничат за доброто на младите хора.

Виетнамски и индийски
граждани на обучение в
Русенския университет
След 20-годишно прекъсване в Русенския
университет отново се обучават граждани на
СР Виетнам. Двама от тях ще се обучават в
магистърските програми „Електроенергетика
и електрообзавеждане” и „Заваряване” и вече
са започнали езиковата си подготовка в подготвителния курс по български език.
Още трима чужденци от Далечния Изток
са включени в обучението по български език.
От следващата учебна година те ще изучават
„Международни икономически отношения”,
„Право” и „Компютърни науки”. Това ще са
първите индийски граждани, обучавани и
завършили Русенския университет.

значение.
Доц. д-р
Емилия Недкова гостува
за втори път
в Загребския
университет
по тяхна покана, като
изнася и цикъл лекции по
Фразеология
и лингвокултурология при
голям интерес
от страна на
хърватски
бакалаври и магистри по българистика. Разменени са покани за продължаване на творческото сътрудничество и за участие в научни изяви и
форуми на двата университета.
На снимката от ляво надясно изв. проф. д-р Ив. Видович-Болт,
доц. д-р Е. Недкова, д-р Ана Васунг- защитилата докторантка
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Резултати от изпълнението на проекти

Система за квалификация и кариерно
израстване на преподавателите в
Русенския университет „Ангел Кънчев”

Проф. д-р Пламен Даскалов
Продължителност на проекта – от 23.04.2013 г. до 31.12.2014 г.
Проектът е насочен към усъвършенстване на системата за квалификация
и кариерно развитие на преподавателите в Русенския университет в съответствие с потребностите на пазара на труда, чрез повишаване на подготовката на преподавателите. Общата цел е модернизиране на съществуващата система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Русенския
университет, съгласно разпоредбите на Закона за развитието на академичния
състав в Република България.
Целева група по проекта са 132-а новопостъпили и нехабилитирани през
последните 10 години преподаватели
в Русенския университет с разпределение както следва: асистенти – 57, гл.
асистенти – 67, старши преподаватели – 4, и преподаватели – 4.
Екипът за управление на проекта с ръководител проф. д-р Велизара
Пенчева, координатор проф. д-р Пламен Даскалов, технически сътрудник
доц. д-р Цветелина Георгиева и счетоводител Наташа Кирилова, заедно
с експертния екип чл.-кор. дтн Христо Белоев, проф. д-р Ангел Смрикаров,
проф. дтн Димитър Радев, доц. д-р Борислав Ангелов, проф. д-р Иван Евстатиев, доц. д-р Красимир Мартев, доц.
д-р Милена Кирова, доц. д-р Людмил
Михайлов, доц. д-р Русин Цонев, доц.
д-р Рада Кършакова и доц. д-р инж.
Асен Асенов, работиха активно за постигане на следните резултати:
• Проведени са 28 работни заседания на екипа за управление и експерти
по проекта;
• Разработена е методика и анкетна карта за проучване и идентифициране
на потребностите на целевата група относно повишаване на квалификацията и кариерното им израстване;
• Проведено е обучение на преподавателите от целевата група в 4 специализирани основни курса, 9 специализирани курса по пет от областите
на висшето образование – Педагогически науки; Социални, стопански и
правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически
науки; Здравеопазване и спорт, за които университетът има акредитация
и 5 краткосрочни специализирани курса;
• Разработен е групов учебен план за новопостъпили преподаватели в Русенски университет, осигуряващ тяхното кариерно израстване и умения
за използване модерни методи за преподаване и специфични професионални знания и компетенции, ориентирани към пазара на труда.
• Разработени са и учебни програми за всеки от курсовете, включени в груповия учебен план за новопостъпили преподаватели в Русенски университет;
• Разработени са анкетни карти за оценка на съответствието на подготовката на преподавателите и тяхното преподаване с изискванията на пазара на труда;
• Усъвършенствана е системата за кариерно израстване на преподавателите чрез въвеждане на нови процедурни правила за атестиране на преподавателите и вътрешноуниверситетски стандарти от минимални изисквания към преподавателите от всяка област на висшето образование за
която РУ има акредитация;
• Проведени са 3 дискусионни форума;
• Публикации в масмедиите за популяризиране на проекта и постигнатите
резултати и осигуряване на публичност и устойчивост: 10 публикации в
15 печатни и електронни медии и 2 телевизионни репортажа;
• Основните цели, задачи, дейности и резултати по проекта са популяризирани.

Усъвършенстване на системата за
управление в Русенския университет за
осигуряване на прозрачност и ефективност
Проф. д-р Велизара Пенчева
Ректорът на университета чл.-кор. дтн Христо Белоев, ръководител на проекта, и зам.-ректорът проф. д-р Велизара Пенчева представиха подробна информация за изпълнението на проекта, чиято цел е усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет, за осигуряване на прозрачност и
ефективност при управление на качеството, администрирането на процесите,
информационното обслужване на учебната дейност и събирането на информация за научно-изследователската дейност на преподавателския състав. Целевата група от 151 представители на академичната общност постигна следните резултати:
• Разработени са 3 нови вътрешни нормативни акта: Правилник за устройството и дейността на Центъра за
кариерно развитие; Правилник за устройството и дейността на Центъра за
продължаващо обучение; Правилник
за организация на дейностите на „Обединение на професионалните клубове
в Русенския университет”;
• Разработени и утвърдени са 3
плана за действие за усъвършенстване системата за управление на качеството: План за действие за развитие на
предприемаческа култура в Русенския
университет; Стратегия за интернационализация на образователната и
изследователската дейност през периода 2014–2020 г.; План за действие за
извън аудиторна работа със студенти
във връзка с тяхната професионална
реализация;
• Разработени и утвърдени са 2 вътрешни процедури: Предприемане на
действия във връзка с програмната акредитация на професионално направление/специалност от регулирана професия за Русенския университет; Предприемане на действия във връзка с програмната акредитация на
докторска програма за Русенския университет в областта на международната дейност на университета;
• Извършени са оценки и анализи за оценка на състоянието на системата за
управление в Русенския университет;
• Проведени са 4 семинара: за прозрачност в работата на университета, за
индикаторите на Рейтинговата система и за резултатите от оценяване на
професионалните направления;
• Подписан е „Меморандум за разбирателство относно създаването на Форум за регионално съгласие и сътрудничество (ФОРС) между университета и областните управители на Русе, Разград, Силистра и Търговище; Подписано е Споразумение между Русенския университет, Великотърновския
университет и областните управители на Русе и Велико Търново за съвместна дейност и развитие на двата региона;
• Проведени са 4 дискусионни форума за проблемите и пътищата за подобряване на управлението; Обучени са 30 вътрешни одитори;
• Проведени са 2 разяснителни кампании: „Моят глас в управлението на университета” сред студенти и „Университет–Бизнес–Обществена среда” сред
работодатели и заинтересовани лица в региона;
• Участие в първото издание на новата европейска рейтингова система
U–Multirank и заявка за участие във второто издание;
• Разработени и внедрени са 4 подсистеми на интегрираната информационна система „Електронно управление на образованието”;
• Разработени са 6 вътрешни университетски механизми за обратна връзка
със заинтересовани страни;
• Създаден е електронен адрес за обратна връзка contact@uni-ruse.bg;
• Разработен е on-line център за анкетиране и анализ на резултатите от проучванията, получени при използване на механизмите за обратна връзка;
• Разработен и апробиран е модел за себестойност на основните дейности в
Русенския университет;

8

ФЕВРУАРИ 2015

Нетикет

Добрият, Лошият и Дигиталният
Гл. ас. д-р Наталия Венелинова
Събужда Ви алармата на телефона. По навик поглеждате екрана. Хм,
няколко съобщения от „приятели” във Facebook, известно количество имейли
(тази вече българска дума), десетина „лайка”, още толкова „поста” на други
„приятели”, които лайквате и Вие сънено. Докато пиете кафе и подреждате
наум дневните ангажименти, отговаряте на съобщенията, преглеждате
новините от киберживота на другите като Вас, смеете се :-), ядосвате се :-( ,
вбесява Ви някой и „крещите” под нечий коментар с големи букви; отговаряте
на няколко писма (каква отживяла дума). Бързате! Пак пишете! Получава се
някаква „шльокавица”. Помисляте си „нищо, и така ще ме разберат” и денят
започна. Още един нов ден на дигиталния, общуващ човек.
Звучи познато, нали?! Ако всичко това се случваше последователно извън
Интернет съществуването на всеки от нас, едва ли щяхте да си позволите да
общувате така, сякаш всичко е позволено, понеже е безпоследствено и анонимно.
Илюзията за анонимност и отдалеченост често лишава дигиталния човек
от „първите седем”, без дори да забележи, че това създава трайни представи
за него у хора, които може би утре ще бъдат негови колеги, работодатели,
любими или конкуренти или пък такива, които вероятно никога няма да срещне
лично, но ще формират мнение за него. И чак когато всичко това започне да
се връща като бумеранг в конвенционалния живот, където човек (по силата
на възприетите обществено приемливи стандарти за поведение и общуване)
е доста по-възпитан, тактичен и толерантен, чак тогава се прокрадва идеята
за необходимостта „дигиталният лош” и „реалният добър” да се „срещнат” в
един комуникиращ етично човек без оглед на средата, в която това се случва.
Иначе казано, необходим ни е НЕТИКЕТ. Това е неологизъм съставен от
английската дума за мрежа (нет) и етикет. Той се появява все по-често като
възприета терминология в компютърно-опосредстваната комуникация и
визира съвкупността от правила и норми за поведение в Интернет. За разлика
от обичайното разбиране за етикет, нетикетът е доста по-гъвкав, динамично
променящ се и зависим от вида и целта на общуването. Потребността от
въвеждане на етични норми в Интернет пространството възниква не само
поради необходимостта от създаване на условия за взаимно разбиране, но и
поради все по-мащабното трансфериране на обичайни ежедневни дейности,

функции и роли в Интернет пространството. Предвид тази тенденция,
потребност от спазване на нетикет има при всички форми на компютърноопосредствано общуване.
В най-общи линии нетикетът зависи от това дали комуникацията е
междуличностна или групова, делова или неформална, частна или публична,
синхронна или асинхронна, дали се случва на роден или на чужд език (в
т.ч. и използваната азбука). И въпреки че правилата за етично общуване в
Интернет са неписани и варират според вида на дадената общност, от формата
и съдържането на общуването, ето някои вече трайно установени етични
универсални етични стандарти:
• Неприемливи са: отправянето на обиди и заплахи, всяка намеса в личното
пространство и използването на лична иформация, нерегламентираното
рекламиране, „наводняването” на простраството с послания, които не са
свързани с обекта на общуване. В различните общности има и различна
степен на толерантност към дискусиите извън темата (off-topic discussions),
към разкриването на сюжети (spoilers) и към агресивното поведение под
формата на „спам”;
• По отношение на формата, в много общности писането изцяло с главни
букви е призак на агресивност и се счита за крайно неприемливо;
• Също толкова неетично е и използването на „шльокавица” (дума, употребена
за първи път през миналия век от журналиста в Българското национално
радио Никола Антонов), която визира използването на несистематизирана
комбинация от латински символи;
• Необходим е баланс между използването на съкращения, пиктограми
и емотикони, защото те разсейват общуването, а освен това различните
събеседници възприемат различно емотиконите. По тази причина тяхната
употреба може да доведе до колизии в общуването.
И така, преди да напишете следващото съобщение с 4 вместо „ч” и с 6
вместо „ш”, преди да използвате, всички емотикони, които виждате в списъка
само защото Ви изглежда забавно, преди да се опитате да привлечете внимание
с главните си букви или пък да освободите напрежението с обидни слова
с идеята, че това е извън реалния Ви живот и няма да има последици за
репутацията Ви, спомнете си за думите на Виржиния Ший (автор на първата
книга за нетикет): „В Интернет никога не бива да правиш нещо, за което
смелостта не би ти стигнала наживо”!

Клуб „Млад журналист” представя…
Внимание!
направления, далеч от популярните в момента. Те се интересуват от
съвременните автори, чиято литературна стойност може да измери само
Млад човек в книжарница!
времето, и ние трябва да уважаваме предпочитанията им, да уважаваме,

Мария Матеева, абсолвент, Право
Животът на човек следва определен път и ето че и аз направих следващата
стъпка от моя – започнах работа. И тъй като аз и книгите имаме много
стара история, не е изненадващо за никого, че работното ми място, за сега,
е именно в книжарница.
Започнах работа с леко предубеждение, наслоено в съзнанието ми от
многократните повторения, а именно – че младите хора не четат. Два месеца
след първия ми работен ден обаче мога с удоволствие да опровергая това
становище. С радост, а не с изненада, посрещам куп младежи и те нерядко
ме очароват с избора си на книга. Книжарницата е станала любимо място
на мнозина мои връстници. С удоволствие срещам мои колеги и те доста
често напускат правния сектор, заинтригувани от друг тип литература
измежду богатия избор на жанрове и заглавия.
И сякаш напук на общото мнение книгата си остава предпочитан
подарък не само за скоро отминалата Коледа, но тя успешно все още служи
като една приятна изненада без повод за най-близките. Непреходната
стойност на добрата книга се е запазила и до днес и младите хора не я
оценяват нито по-зле, нито по-малко от по-възрастните. Да, заглавията
се менят, авторите също. Литературата се променя за добро или за лошо,
защото тя се опитва да отговори на интересите на читатели от всяка възраст.
Но класиката не е заключена и достъпна само за възрастни. Тя очаква да
посрещне и младите и се случва да успее да ги увлече. Аз го виждам и смея
да вярвам, че мястото на книгата в бъдещето е сигурно, защото всеки ден
вместо да задействам алармата „Внимание! Млад човек в книжарницата!”,
с нескрито любопитство очаквам да разбера повече за неговите интереси.
Харесвам работата си, защото тя ежедневно ме опровергава в моя
песимизъм и ме учи да виждам нещата каквито са – младите харесват
модерната литература, но част от тях се опитват да познават и различни

че са избрали да четат и да вярваме, че и в бъдеще книжарниците ще са
пълни не само с възрастни, а и с младежи.

ОБЯВА

Barcelo Royal Beach

За предстоящия сезон на 2015 г. хотелски комплекс Barcelo
Royal Beach в курортен комплекс „Слънчев бряг” търси да назначи
амбициозни и отговорни личности за работа в отделите:
Food & Beverage – готвачи, сервитьори
и бармани,
Front Office – рецепционисти и
портиери,
Security – охранители, спасители и
паркинг оператори,
както и за други позиции във всички
отдели на хотелския комплекс.
Предлагаме сърдечно посрещане
в нашия екип, атрактивно заплащане,
съобразено с опита и личната мотивация, възможност за професионално
развитие в 5-звезден хотелски комплекс, поемане разходите за транспорт
или осигуряване на квартира, както и социално осигуряване върху
реална работна заплата.
Ако проявявате интерес и сте готови да приемате предизвикателства,
изпратете своето CV на английски език и актуална снимка, като
посочите позицията, за която кандидатствате, на e-mail: royalbeach.
hr@barcelo.com.
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Клуб „Млад журналист” представя…
Отново в светлината на Доброто
За 18-и пореден път в навечерието на Коледа студентите от педагогическите специалности
организираха и осъществиха благотворителни прояви. Тази година предколедният спектакъл
„Приказка за пътя” по Стефан Цанев беше подготвен традиционно от завършващия курс студенти
от специалност Предучилищна и начална педагогика и техните преподаватели гл. ас. д-р Велислава
Донева, ас. Валентина Донева и гл. ас. д-р Петя Стефанова. Студентите се превъплътиха в различни
роли – художници на декорите и стилисти на костюмите, актьори, певци и музиканти. Със своите
талант и всеотдайност на сцената те приковаха вниманието на малки и големи. Водещ на спектакъла

беше Елена Захариева, председател на Студентския съвет.
Празникът бе съпътстван от коледен базар с изделия, изработени от студентския клуб „Палитра”
и от празничен концерт на музикален клуб „Афект”. Специални гости бяха деца, подпомагани от
„Център Надя”, фондация, защитаваща жени и деца в риск.
Приходите от представ-лението и от базара, както и събраната сума от студенти от педагогическите
специалности и от преподавателите от катедра Български език, литература и изкуство бяха дарени
за нужди на „Център Надя” и на трима студенти в тежко материално положение за заплащане
на семестриалните им такси.Дано подобни прояви съберат под светлината на Доброто повече
съучастници и съмишленици.

Благотворителност

Никога не се предавай!
Диляна Георгиева, III курс, спец. ПНУП
Това е мотото, което следваме и бихме желали
да предадем на нашите последователи. Още с
постъпването си в Русенския университет ние,
студентите от педагогическите специалности,
разбрахме за съществуването на клуба по
изобразително изкуство Палитра. С голямо
желание решихме да участваме в организираните
благотворителни кампании, защото искахме да
сме съпричастни с нелеката съдба на нашите
колеги в неравностойно социално положение.
Творим от сърце и полагаме големи усилия,
за да можем да подпомогнем състудентите ни.
В края на изминалата 2014 година успешно
приключи поредният Коледен базар, от който
успяхме да съберем достатъчно средства, с които
подкрепихме трима наши колеги от различни
специалности – Социална педагогика, Начална
училищна педагогика и Ерготерапия.
Благодарим на всички, които по свой начин
се включиха в нашата благотворителна кампания
и доказаха за пореден път, че можем да бъдем
човечни и да отворим сърцата си за Добрината
и Надеждата!

От древността до наши дни

Идеал Петров
Разказ за живота на една легенда
Кадер Сахлим, IV курс, Право

Със сигурност всички сте чували израза: – Как е?, с отговор – Идеал
Петров. Откъде обаче идва този шеговит отговор? И защо точно Идеал
Петров?! Отговорът не е много труден, но е доста изненадващ.
Всъщност, реално е съществувал човек на име Идеал Петров, който бил
популярен български актьор с над 400 роли в театъра – от Хаджи Марко
в „Под игото” до „Тартюф” на Молиер. Роден е през 1899 т. във Варна. Завършва земния си път през 1983 г.
Сценичният си път Идеал Петров започва като стажант-артист във
варненската Оперетно-драматична дружба, след това продължава в театралната трупа „Пробуда” на Стоян Бъчваров, а след откриването на
новата сграда на варненския театър през 1932 г. в актьорския състав влизат
Идеал Петров и съпругата му Роска Петрова. Любопитна е историята на
тяхното запознанство. Съдбата ги събира след нещастен случай на сцената
в Хасково, при който актьорът е прострелян в краката, и както се случва
в приказките – оттук нататък живеят и работят заедно.
През сезон 1948–1949 г. популярността на актьора нараства с неговите
най-завършени роли: Чорбаджи Марко от „Под игото” на Вазов, градоначалника Антон Антонович Сквозник-Дмухановски от „Ревизор” на Гогол,
Челебиев в „Царска милост” на Камен Зидаров, Мюлер в „Коварство и
любов” на Шилер, отец Лоренцо от „Ромео и Жулиета” на Шекспир… и в
края на творческия му път – Фамусов от „От ума си тегли” на Грибоедов.
Самият актьор споделя пред свои почитатели: „Играл съм така, както
съм чувствал, че трябва да играя. От никого не съм се влиял на сцената,
работих и вървях по свой път. По него създадох своето скромно дело, без
да проявявам самолюбие и високомерност, и искам да вярвам, че съм нещо
на този свят, макар то да не е трайно както другите творчества.”
Актьорът е носител на орден „Кирил и Методий” I степен. Театралната

критика определя Идеал Петров
като самобитен, природно надарен талант, взискателен към
ролите и всеотдаен на сцената.
Друга отличителна черта са
неговите запомнящи се изразни
нюанси на лицето и очите. За
тях биографът Вичо Иванов в
„Майстори на сцената” пише:
„В артистичната природа на
Идеал Петров особено място
заемат неговите говорещи
очи. Те не са равнодушни
към преживяването и винаги
подсказват някакво душевно
състояние.”
Но човешките имена имат
много интересна способност.
Те често стават нарицателни
за нещо, още повече, особено
когато съдържат в себе си
термин. И не винаги от тях
следва, че са имена на реални
хора. Колкото повече се повтаря
„Идеал Петров”, толкова повече
идеално се свърза с градския
фолклор. От това, кой играе
в постановката – Идеал Петров, преминавайки през въпроса – хубава ли
е постановката? – да, тя е с Идеал Петров. И веднага добрата постановка
съответства с вече нарицателното „Идеал Петров”. И така до въпроса – Как
си?, и отговора – Идеал Петров. Тоест идеално, добре, прекрасно. И името
остава да живее вечно като нарицателно за идеално.
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Клуб „Млад журналист” представя…

Състав „Хармония” с нов успех
Състав „Хармония” получи заслужени награди и аплодисменти на IV
национален преглед на фолклорните ансамбли 2013–2014. Това осигурява на
ансамбъла ни правото да представя страната на международни състезания.

Под ръководството на Веселина Монова певици, танцьори и оркестър са
били на сцената в пълен синхрон, едно цяло, истинско олицетворение на
хармония. Двата месеца на усилени тренировки са се отплатили!
Но и журито, балет-майстор, музиковед и хореограф, забелязват това.
Коментиран е всеки детайл, дори и най-малките подробности. Грамотата
и представителният документ са връчени на специална церемония през

Прегледът е организиран от Националната секция на CIOFF България, като
премина на няколко етапа. Финалният бе в Русе на 29.12.2014 г. Участие
взеха множество фолклорни ансамбли от Североизточна България.
Съставът на Русенския университет представи два танца. Първият танц
бе Варненският, а песента към него бе изпълнена от певчевския състав.
Вторият танц се нарича Куди и представя фолклора на Ямболския край.

месец февруари във Велико Търново.
Тази година се навършват 70 години от създаването на Русенския
университет и всички прояви на клуба ще преминат под този надслов.
През март клуб „Хармония” ще отпразнува своя 45-и рожден ден.
Ансамбълът ще участва в много общоградски тържества и фестивали и
международни фестивали.

Паула Ивайлова, IV курс, Български език и история

Резултати, утвърждаващи авторитета
на Русенския университет

Кристина Иванчова, абсолвент, Право
Те са Мария Данкова, на 21 години, и Гергана Вичева, на 22 години, от
гр. Силистра. Студентки са в III курс, специалност Български език и френски
език във Филиала на Русенски университет в гр. Силистра. Познаваме ги като
най-добрите спортисти по лека атлетика в града. Това се потвърждава от обявяването на Данкова за спортист № 1 на Силистра, както и включването й в

При мисълта за бъдещето и реализирането, Гергана категорично заявява, че
ще остане в България, за да се занимава със спорта, докато тялото й позволява,
а след това да приложи знанията, придобити от Русенския университет. Но
Мария казва, че за нея бъдещето и реализацията са въпроси, чиито отговори
ще дойдат с времето.
Състезания и класиране за 2014 г.:
Мария Стелиянова Данкова
ХІІ място – Европейско първенство /щафета 4х100 м/ – Швейцария
І място – Купа Европа /щафета 4х400 м/ – Латвия
V място – Купа Европа /гладко бягане – 400 м/ – Латвия
ІІ място – Балканско отборно първенство /гладко бягане – 400 м/– Словения

От ляво на дясно: д-р Ю. Найденов, кмет на Силистра,
М. Данкова, Г. Вичева и треньор И. Недков
Националния отбор по лека атлетика на РБългария. Студентките членуват в ЛСК
,,Олимп-97’’– Силистра, начело с треньор Илия Недков, във възрастова група
жени, дисциплина 400 м. Те са момичета, които изпитват велико чувство, когато
са причина да се чуе химнът на Република България. Момичета със силен дух.
Съчетаването на спорт и образование Мария и Гергана успяват да постигнат чрез желание и воля. Те никога не са имали момент, в който да трябва да
избират между двете. За тях стадионът, на който тренират всеки ден, е като
крепост. За Мария и Гергана свободното време е ден и половина в седмицата.
Тогава Мария чете книги и сглобява пъзели, докато Гергана шие гоблени.
Спортистките, водени от спортния дух, споделят, че когато печелят III място,
си казват, че следващия път ще е II място. А когато са в подножието на върха,
единствената им цел остава покоряването му.

ІІ място – Международен турнир /гладко бягане – 400 м/ – гр. София
І място – Държавно първенство /200 м/ – гр. Сливен
ІІ място – Държавно първенство /гладко бягане – 400 м/ – гр. Сливен
ІІ място – Държавно първенство /щафета 4х100 м/ – гр. Сливен
ІІІ място – Държавно първенство /щафета 4х400 м/ – гр. Сливен
ІІІ място – Държавно първенство /щафета 4х400 м/ – гр. Добрич
Гергана Стефанова Вичева
ІІІ място – Държавно първенство /гладко бягане – 400 м/ – гр. Добрич
ІІІ място – Държавно първенство /щафета 4х400 м/ – гр. Добрич
ІІ място – Държавно първенство /щафета 4х100 м/ – гр. Сливен
ІІІ място – Държавно първенство /щафета 4х400 м/ – гр. Сливен
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Университетският спортен център представя…

СПОРТНИ ОТЛИЧИЯ ЗА 2014 г.
На 11 декември 2014 г. Канев Център Русенски университет отново гостоприемно прие традиционното годишно награждаване на най-добрите студенти спортисти, спортни деятели и активисти от спортните и туристически секции и клубове.
Над 300 души преподаватели, служители и студенти станаха свидетели на връчването на отличията от ректора на Русенския университет чл.-кор.
дтн Христо Белоев на най-изявените студенти в областта на спорта и туризма. Гости на тържеството
бяха зам.-областният управител на Русенска област
Явор Янчев, председателят на постоянната комисия за младежта и спорта при Община Русе Пенчо
Милков, председателят на баскетболен клуб „Дунав” Красимир Трифонов, пом.-ректорът на университета Валерий Гегов, ръководителят на „Уникомп” и дългогодишен зам.-ректор проф. д-р Ангел Смрикаров, преподаватели и председатели на
спортни секции и клубове, спортни педагози, журналисти от медиите на Русе.
Председателят на Университетския
спортен център доц. д-р Борислав Ангелов в кратко експозе поднесе най-значимите успехи на русенските студенти
през отминалата 2014 г. А годината бе
действително една много, много успешна за спорта и туризма на университета.
Преминавайки през квалификационни кръгове и турнири, през елиминационни етапи и достигайки до финалите на най-значимия студентски спортен
форум Общостудентските спортни игри,
сега с ново име Национална универсиада, русенските студенти се представиха
повече от достойно!
Успехите, постигнати на Универсиадата в София, в цифрово изражение се
изразяват в 6 златни, 3 сребърни и 9 бронзови медала и престижното четвърто място в крайното
комплексно класиране от участващите 31 университета в страната.
Последваха успехи, постигнати на Националните летни университетски игри – трите първи места
на волейболистите, баскетболистите и в комбинираната многопостова щафета, и на призовите места на тенисистките изстреляха Русенски университет на върха в класирането.
За студентите-туристи годината бе белязана
с няколко върхови инициативи – Университетска
зелена спартакиада „Периметър 70х8”, Академична акция „Върхове на знанието, науката и книжовността”, традиционният крос-поход „Русенско поломие”, провеждащ се в рамките на Европейската седмица на движението и спорта и редица, редица категоризирани походи във високите плани-

ни на България.
Всички тези значими постижения основно са
резултат на желанието и амбициите на нашите студенти, както и на традициите и условията, създадени от години в нашия университет за популяризиране и развитие на студентския спорт и туризъм.
Изключителна е активността при организиране и провеждане на вътрешно-университетските спортни и туристически прояви (Пролетните
спортни дни и популярната и много очаквана от
всички „Русенска универсиада”, провеждаща се в
периода от Деня на университета – 12 ноември, до
Студентския празник Осми декември) на Студентската спортна комисия с председатели през 2014 г.
Кристиян Цонев и Стелиян Мичков. Всички членове на комисията са много всеотдайни и с ентусиазъм съдействат на преподавателите от катедра
„ФВС” за организирането на вътрешно-университетските прояви. Техните имена заслужават да бъдат изброени: Владислав Господинов, Деян Ганев,

Теодор Донев, Димитър Драганов, Станимир Пеев, Ивона Иванова, Даниела Танова.
В Канев Център с изключително задоволство
Ректорът награди студентите, донесли спортна слава на университета:
• Тодор Събев, ІІІ курс, специалност „Право” –
Европейски шампион за 2014; с бронзов медал от
Световното първенство, многократен Балкански и
републикански шампион по карате;
• Студентският отбор по джудо, завоювал 4 златни и 1 бронзово отличие на Националната универсиада: Благовест Тунчев, Денис Тодоров, Валери Великов, Айсун Рефан, Ваня Райкова, в кат. до 78 кг;
• Студентският отбор по волейбол – мъже, с капитан Ангел Павлов, отново с Национални призови отличия – първо място на Националните летни
университетски игри; Първо място на национален
студентски турнир „Албена–2014”; Трето място и

бронзови медали на Национална универсиада–2014;
• Студентският отбор по баскетбол – мъже, с
капитан Димитър Янчев – за втори път СТУДЕНТСКИ
ШАМПИОН на Държавното първенство във формат
„3х3”; Първото място на Летните университетски игри
и Петото място на Национална универсиада–2014;
• Студентският отбор по спортно ориентиране
и кросово бягане с капитан Хюсеин Кехайов, заел
трето място в отборното класиране на 58-то поредно Държавното студентско първенство, след като в
две предходни последователни години бе шампион. На студентския шампионат по лекоатлетически
крос отборът е на V място. Хюсеин Кехайов е национален състезател, участник в Световното студентско първенство в Чехия;
• Студентският отбор по тенис на маса, класирал
се на трето място на Националната универсиада при
жените и на Летните университетски игри;
• Студентският отбор по футбол с капитан докторантът Светослав Матеев, неизменен финалист
на Националната универсиада и спечелил безапелационно първото място в
група „Север”;
• Състезателят по кик-бокс Михаел Ганев, ІІІ курс, КХГ, завоювал сребърен медал в кат. до 94 кг на Националната универсиада; Вицешампион на България при мъже за 2014 г.;
• Състезателката по лека атлетика
Александра Рибарова, многократна шампионка и медалистка при жените на България на многобой, скок дължина, копие;
на Националната универсиада е със сребърен медал на скок височина и бронзов
медал на скок дължина;
• Националният състезател по канадска борба Пламен Димитров, ІV курс, ЕЕЕО, за 2014 г. е Европейски вицешампион в кат. до
85 кг– м. май/Азърбайджан, и престижното четвърто място на Световното първенство за мъже –
м. септември/ Литва;
• Отборът по спортно катерене с капитан Георги Георгиев, IV курс, КСТ, заел пето място в комплексното класиране на Националния университетски шампионат;
• Студентите, активни членове по видовете
туризъм – коло, ски, пешеходен, спелеология, алпинизъм, за редицата добри изяви в Национални
прояви и за организирането на Русенската зелена спартакиада;
• Отличени бяха с възпоменателни плакети за
принос за развитието на русенския университетски спорт Сабин Бабулеску от Букурещ и спортният лекар на Русе – д-р Свилен Лазаров.
РУ-спорт
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Евростипендии
Проект „Студентски стипендии”, кампания
за зимен семестър на учебната 2014–2015 г. за
стипендии за успех и специални стипендии се
проведе от 8.12.2014 г. до 16.01.2015 г. За този
период по проекта са кандидатствали 1259
студенти: за стипендия по успех – 973, и за
специална стипендия – 286. От тях са класирани 354 студенти за успех и 164 за специална
стипендия, в резултат на което са усвоени общо
245 200 лв. – съответно 212 400 лв. за стипендии
и 32 800 лв. за награди.
Разпределение на стипендиите за успех:
Факултет

България – Баден-Вюртемберг
Проф. д-р Никола Михайлов

На 26 и 27 януари 2015 г. се състоя Седмата
сесия на Смесената междуправителствена
комисия „България – Баден-Вюртемберг”.
Тя проведе своите заседания в гр. Офенбург,
Германия. Традиционно Русенският университет
изпълнява редица дейности с немските
партньори от федералната провинция БаденВюртемберг. Това е основание министърът
на външните работи на Република България
Даниел Митов и на генералния консул на
Република България за Баден-Вюртемберг и
Бавария Венета Момчева да отбележат в своя
коментар за списание Европа, брой 5/2014 г.,
ролята на Русенския университет за развитието
на партньорските връзки между научните и
образователни институции в двете страни.
Сесията бе открита от управителя на окръг
Ортенау Франк Шерер. В своето емоционално
изказване той отбеляза постигнатите успехи и
насърчи участниците в срещата да изпълнят
с нови идеи обсъжданата работна програма
за периода 2015–2016 г. С приветствия към
участниците се обърнаха и съпредседателите на
комисията – министърът за Бундесрата, Европа
и по международните въпроси Петер Фридрих
и заместник-министърът на външните работи

на Република България Румен Александров.
След прегледа на сътрудничеството през
изминалите две години участниците от двете
делегации работиха в пет дискусионни групи.
Представителят на Русенския университет
проф. д-р Н. Михайлов участва в заседанието
на групата „Образование, немски език, наука
и култура”. Той защити предложенията за
съвместни проекти – Трансфер на знания и найдобри практики в областта на образованието
за възрастни хора, Дунавски университетски
център за енергийни технологии и иновации и
Дунавски център за обучение на докторанти.
Тези проекти бяха подкрепени от партньорите
от Университета на Улм.
В подписания Съвместен протокол за Седмата
сесия на Смесената междуправителствена
комисия „България – Баден-Вюртемберг”
отново бе отбелязана ролята на Русенския
университет за успеха на програмата в областта
на науката и образованието. Установените
и изградени нови контакти с партньорите
от образователните и научни институции
на федералната провинция ще стимулират
развитието на международното сътрудничество
с Русенския университет.
Срещата завърши с минута мълчание в
памет на жертвите в концентрационния лагер
Аушвиц по повод 70 години от освобождаването
му от Съветската армия.

Aкад. Георги Марков и новата му книга „Светът в пламъци”

На 18 февруари
2015 г., в заседателната
зала на Канев Център,
бе представена новата
книга на акад. Георги
Марков „Светът в пламъци” наИздателство
„Захарий Стоянов”. Представянето направи Иван
Гранитски – директор на
издателството.„Книгата
поднася другата гледна
точка – тази на победените” – подчерта Гранитски.
Според него този труд на акад. Марков ще промени представите към „голямата война” не само на
българските историци, но и на техните колеги по света. Самият автор, в своя предговор към книгата,
пише: „Понякога героите се оказват и престъпници, но те са крайните победители и историците по
принуда или навик им прощават… Разсъждаващият човек си задава обаче всякакви въпроси – включително и „неудобни” някому”. Творбата на историка представя една различна гледна точка към Втората
световна война. Доколко книгата на акад. Марков систематизира и други провинения на лидерите на
победилите страни в най-големия конфликт на 20. век ще може да научите от самата книга.

Брой класи- Усвоена сума,
рани студенти
в лева

АИФ

38

22 800

МТФ

23

13 800

ТФ

17

10 200

ФБМ

72

43 200

ФЕЕА

59

35 400

ФОЗЗГ

35

21 000

ФПНО

42

25 200

ЮФ

29

17 400

Филиал
Разград

19

11 400

Филиал
Силистра

20

12 000

От МОН потвърдиха, че са заделили средства за студентски стипендии и за следващия
семестър, кандидатстването по които ще
започне през месец април 2015 г. Повече информация за проекта можете да намерите на
www.eurostipendii.mon.bg
На класираните студенти, честито за добрите
резултати!		 Екип на ЕИМС
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