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Русенският университет – 70 години
с лице към знанието, младостта и бъдещето

Уважаеми госпожи и господа,
Русенският университет е емблема, която
вече 70 години озарява и изпълва със съдържание духовния живот на града и региона.
Още от далечната 1945 г., когато с усилията
на всички русенци се открива държавното
висше техническо училище, до наши дни,
когато Русенският университет е авторитетна
и престижна образователна институция в
национален и международен мащаб, русенската Алма Матер обединява въжделенията
на поколения граждани на Русе и региона за
духовно развитие и просперитет.
Днес Русенският университет живее с пулса

на съвремието и налага запазена
марка за високо качество на образователната подготовка и научните
изследвания, иновативност, предприемчивост и отвореност към
Европа и света.
Русе има пълното право да
се гордее със своя университет,
установил традиции на единение с най-доброто от световната
академична практика, и понесъл
послания за жизненост, млад дух и
непрекъснато възходящо развитие.
Вече седемдесет години нашият
университет е сред институциите,
които съхраняват и продължават

НОЕМВРИ 2015 г
Скъпи читатели,
Благодарение на прогресивното мислене
на русенци, тяхното желание за знания и
развитие на града през 1945 г. Русе дава живот
на първото висше училище извън столицата.
Вече 70 години млади хора със заряд и усърдие,
познания и опит извървяват пътя на успеха и
реализацията чрез водещия дух на Русенския
университет както в страната, така и в чужбина.
Преди 70 години нашите съграждани са
осъзнали, че образованието е в основата на
знанието, търсили са смисъла в това да се
знае, да си качествено и адекватно подготвен
специалист и възможностите да се практикува
наученото. И за радост на всички нас са го
намерили, изграждайки един от най-престижните
университети в България.
Искрата на знанието, дадената тогава, пали
и днес огъня на успеха. Нека така бъде и утре!
Екипът на празничното издание на
в. „Студентска искра” погледна Русенския
университет през очите на думите, редящи
се на страниците на вестника през годините.
Опита се да намери нишката на приемствеността
и успеха, на спомените и настоящето и да
даде посока за бъдещото развитие на нашата
Алма Mатер.
Честит празник!
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор

светлото дело на будителите. И заслугата за това
е на всички работили и работещи тук!
Като ви поздравявам най-сърдечно с
празника, пожелавам на всички вас здраве
и духовни сили, за да можем и в бъдеще да
работим за съхраняването, развитието и
обогатяването на нашата наука, култура и
духовност!
Нека да ни е честита достолепната 70-годишнина на Русенски университет „Ангел
Кънчев”!
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев,
DHC Mult, Ректор
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ИСТОРИЯ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Русенският университет „Ангел Кънчев” е правоприемник
на Висшето техническо училище, което се създава в Русе с Указ
№ 266/12.11.1945 г. на Регентството на Царство България и съществува
до 1948 г.
С Указ № 279/ 25.09.1954 г. на Президиума на Народното
събрание в Русе отново се създава висше училище, като факултетът
по Механизация и електрификация на селското стопанство към
Селскостопанската академия се обособява в самостоятелно висше
училище – Институт по механизация и електрификация на селското
стопанство.
Запазването и утвърждаването на статута на Русе като университетски
град е плод на многогодишните усилия на цялата русенска
общественост. На 17 май 1954 г., преди Народното събрание да вземе
своето решение, общинската власт определя терен за строеж на нова
самостоятелна сграда за новосъздаващото се висше училище. В

средата на юли същата година започват подготвителните работи по
строежа. Сградата е построена и въведена в експлоатация през 1958 г.
На 31 декември 1963 г., с Постановление № 133 на Министерския
съвет, Висшият институт по механизация и електрификация на
селското стопанство (ВИМЕСС) в Русе се преобразува във Висш
селскостопански институт с три факултета – агрономически,
зоотехнически и механизация и електрификация на селското
стопанство. По късно, с Разпореждане № 177 на Министерския
съвет от 10 август 1965 г., се отменя т. 20 на 133-то Постановление
на Министерския съвет и Висшият селскостопански институт се
преобразува обратно във ВИМЕСС със следните специалности:
Механизация на селското стопанство, Селскостопанско машиностроене,
Технология на машиностроенето и Двигатели с вътрешно горене.
През 1966 г., със Заповед № 2583/13.06.1966 г. на министъра на
Народната просвета, въз основа на Решение № 208 на Министерския
съвет от 21.05.1966 г., ВИМЕСС се преименува във Висш институт
по машиностроене, механизация и електрификация на селското
стопанство (ВИММЕСС) с два факултета – факултет по Механизация
и електрификация на селското стопанство и факултет по Тракторно
и селскостопанско машиностроене, с общо пет специалности:
Механизация на селското стопанство, Електрификация на селското
стопанство, Селскостопанско машиностроене, Технология на
машиностроенето и металите и Двигатели с вътрешно горене.
С Разпореждане № 159 от 7 август 1974 г. на Бюрото на Министерския
съвет се оформя част от сегашната факултетна структура на Русенския
университет „Ангел Кънчев”, като факултетът по Механизация и
електрификация на селското стопанство се преименува във факултет
по Механизация на селското стопанство, а факултетът по Тракторно
и селскостопанско машиностроене – в Машинно-технологичен
факултет. Създава се и още един факултет – по Електротехника и
електрификация на селското стопанство.
На 21 април 1981 г., с Указ № 584 на Държавния съвет на Народна
република България, ВИММЕСС се преименува във Висше техническо
училище (ВТУ) „Ангел Кънчев”, а с Разпореждане № 24 на Бюрото
на Министерския съвет от 11.03.1987 г. към съществуващите три
факултета се прибавя още един – Автотранспортен факултет.
След 1989 г. е налице коренна промяна на условията, в които

висшите училища в България извършват своята дейност. За да
изпълнява успешно своята роля на значим регионален и национален
образователен и културен център и запазвайки традицията за
провеждане на учебен процес и научни изследвания с високо качество,
Русенският университет „Ангел Кънчев” формулира своята мисия
(приета от Академичния съвет на 8 март 1994 г. и актуализирана с
решения № 1 от 11.05.2004 г. и № 3 от 13.05.2008 г.) по следния начин:
Русенският университет „Ангел Кънчев” има за свое
призвание разпространяването на знания, извършването на
фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването
на иновации в практиката, с което способства за изграждането
на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие
на региона и страната.
В съответствие с оповестената мисия се разкриват нови
специалности, което се предхожда от обстоен анализ на развитието на
прилежащия регион и страната и се извършва в тясно сътрудничество
с местните власти.
Изпълнението на новата образователна политика е в основата и
на извършените промени в структурата на Русенския университет
„Ангел Кънчев”.
В съответствие със Закона за академичната автономия на
висшите учебни заведения и Закона за висшето образование, към
факултетната структура на Русенския университет „Ангел Кънчев”
са прибавени: с Решение на Академичния съвет от 22.09.1992 г. –
Юридически факултет; с Решение от 22.12.1992 г. – учебното звено
с ранг на факултет „Кинезитерапия”, и с Решение от 18.01.1994 г. –
факултет Бизнес и мениджмънт. С Решение на Министерския съвет
№ 413/11.10.2004 г. Полувисшият педагогически институт – Русе се
преобразува в Педагогически факултет към Русенския университет
„Ангел Кънчев”.
На 01.06.1995 г. в бр. 68 на Държавен вестник е публикувано
решение на Народното събрание на Република България за
преобразуване на Висшето техническо училище „Ангел Кънчев” в
Русенски университет „Ангел Кънчев”.
Следващите години са свързани със създаването и развитието
на филиалите на Русенския университет „Ангел Кънчев” в градовете
Силистра и Разград. С Постановление на Министерския съвет №
15/27.01.1997 г. към Русенския университет „Ангел Кънчев” се
създава филиал в Силистра, който се състои от преобразувания
в Педагогически факултет Полувисш педагогически институт и
от преобразувания в Технически колеж Полувисш институт по
машиностроене и електротехника.
С Постановление № 16/27.01.1997 г. към Русенския университет
„Ангел Кънчев” се присъединява и Технологичният колеж в Разград,
който е създаден на базата на Полувисшия институт по химични
технологии и биотехнологии. В структурата на Русенския университет
„Ангел Кънчев” на 16.02.2001 г., с Постановление на Министерския
съвет № 41, Педагогическият факултет от филиала в Силистра
се преобразува във Филиал–Силистра, а Техническият колеж от
филиала – в Технически колеж. През 2008 г., с Постановление на
Министерския съвет № 17 от 8 февруари, Техническият колеж е
закрит. Със същото Постановление Технологичен колеж в Разград
е преобразуван във Филиал–Разград.
През 2012 г. се оформя днешната структура на Русенския
университет „Ангел Кънчев”. С Постановление № 17 на Министерския
съвет на Р България от 9 юни 2009 г. се създава факултет Обществено
здраве. С Решение на 41-то Народно събрание от 11 януари 2012
г. факултетът Обществено здраве се преобразува във факултет
Обществено здраве и здравни грижи.
Към момента в структурата на Русенския университет „Ангел
Кънчев” са включени осем факултета – Аграрно-индустриален;
Машинно-технологичен; Електротехника, електроника и автоматика;
Транспортен; Бизнес и мениджмънт; Природни науки и образование;
Юридически и Обществено здраве и здравни грижи, и два филиала –
Филиал Силистра и Филиал Разград.
Материалът е подготвен във връзка с удостояването на Русенския
университет „Ангел Кънчев” с Награда „Русе” 2015 г.
проф. Б. Ангелов, доц. А. Манукова
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
В Русенския университет „Ангел Кънчев” се обучават студенти
за придобиване на образователно-квалификационните степени
„бакалавър” и „магистър” и образователната и научна степен „доктор”.
Специалностите, по които се обучават студентите, са разкривани след
обстоен анализ на тенденциите в развитието на прилежащия регион и
в тясно сътрудничество с местните държавни власти и местните органи
за самоуправление. Учебният процес е в съответствие с действащата
у нас нормативна уредба и с европейските стандарти, като над 200
преподаватели, студенти и докторанти ежегодно специализират във
водещи европейски университети.
Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) е
въведена в учебните планове на Русенския университет „Ангел Кънчев”
през 1999 г. През 2004 г. започва работата по нормирането на студентската
заетост извън аудиториите и включването на тази заетост при определянето
на общата заетост на студентите по отделните дисциплини и съответно
при определянето на образователните кредити за всяка една от тях. В
резултат на извършената работа се създава оригинална методика за
въвеждане на образователните кредити в учебните планове, приета на
29 март 2005 г. от Академичен съвет.
От анализа на разпределението на кандидат-студентите по
административни области е водеща ролята на Русенския университет „Ангел
Кънчев” на регионално и национално ниво. Най-много са кандидатите
от Област Русе – средно 40% от всички кандидати за последните пет
години. Кандидатите от областите Разград и Силистра са съответно 15%
и 12% от кандидатите за анализирания период. Регионалното значение
на Русенския университет „Ангел Кънчев” се подчертава и от високия
дял на кандидатите от останалите прилежащи области – средно по 6%
от областите Плевен и Търговище и 5% от област Велико Търново.
Материалът е подготвен във връзка с удостояването на Русенския
университет „Ангел Кънчев” с Награда „Русе” 2015 г.
проф. Б. Ангелов, доц. А. Манукова
Специалности в Русенския университет
В брой 107 от 11.04.1973 г. вестник „Студентска искра” публикува
8-те специалности, по които ВИММЕСС обучава своите студенти:
Технология на металите и металообработващи машини, Технология на
машиностроенето и металорежещите машини, Селскостопанска техника,
Двигатели с вътрешно горене, Автомобилен транспорт, трактори и
кари, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Изчислителна техника,
Автоматизация на производството.

Днес, през 2015 г., Русенският университет отваря врати за своите
студенти в 52-те специалности, разпределени в 8 факултета. Ежегодно,
февруарският брой на в. „Студентска искра” публикува специалностите
и приема за предстоящата учебна година.
Обучение на английски език
През 1996 г. в Русенския университет, тогава Висше техническо
училище, стартира специалността Интегрирано инженерство съвместно
с Трент университета в Нотингам, Великобритания, и Политехниката в
Милано, Италия. Първият випуск на 24-мата завършили абсолвенти с
английска диплома сега са успешно реализирани специалисти в различни
части на света – Европа, Америка, Азия и Австралия.
Днес Русенският университет предлага широка гама от специалности,
обучавани на английски език, както с инженерна насоченост, така и с
хуманитарна.

Бр. 2, 19.03.1958 г.
Достатъчна ли е подготовката на младите инженери във ВИМЕСС
В статията инж. Н. Косев споделя своето мнение за подготовката
на студентите от ремонтния профил на института. Ремонтното
производство изисква от младия инженер солидна подготовка както
практическа, така и теоретична, което е свързано с активна работа
на студентите по време на практическите занятия и производствени
практики. В лекционния материал е необходимо да се включат посериозни практически познания, за да се подобри подготовката на
младите специалисти за производствената им дейност.
Бр. 35, март, 1963 г.
Мисли върху учебните планове и методите за обучение
В наше време науката се развива с небивала бързина, което
поставя нови проблеми не само пред отделните преподаватели,
но и пред висшите училища като цяло. Подготвените специалисти
трябва да имат познания върху твърде различни области на науката
и техниката, а в същото време и задълбочени знания в специалността
си. Ето защо въпросите за методите на обучение и усъвършенстване
на учебните планове са актуални… Но обучението трябва да
преследва друга цел. Главното – това е да се подготвят специалисти,
които са усвоили добре основите на науката и са станали способни
за самостоятелна творческа работа… Време е да се съкрати броят
на лекциите, които не са на производствени теми… Икономисаните
часове биха отишли за абстрактните науки, които все по-широко се
внедряват в съвременната практика. Задачата на преподавателя е да
покаже, че съдържанието и методите на дисциплината непрекъснато
се изменят, че за бъдещите специалисти се откриват неограничени
възможности за творчески търсения.
1977 г. спрямо 2015 г.
През 1977 г. широко дискутиран е бил текущият контрол и ролята
му като основен метод на проверка по всички дисциплини. Проф. А.
Сучков, ректор през 1977 г., изказва мнение, че текущият контрол е
най-ефикасната и качествена проверка на студентите. Сега текущият
контрол е част от системата на оценяване и позволява непрекъснат
контакт в системата преподавател-студент.
През същата 1977 г. в брой 135/21.05.1977 г. на в. „Студентска
искра”, Емил Караенев, студент 1. курс, спец. ССТ, създава интересна
статистика, изследвайки студентския живот. За един ден в университета
са се употребявали 576 тебешира и студентите изминавали средно
2214 метра само в Централен корпус, като не се включва пътят
между отделните корпуси. Днес преподавателите работят с маркери,
разполагат със съвременни презентационни системи и използват
дигитални форми на обучение, и изминават същите метри по всичките
334 стълби на централната сграда.
Бр. 320, 24.05.1996 г.
Преподаватели и студенти
В публикувана статистическа информация от 1996 г. за обучаваните
студенти са отразени
следните стойности – 4340
редовни и 2346 задочни.
Тяхното обучение в този
период извършват 509
преподаватели, като
154 са професорите и
доцентите и 206 са с научна
степен, разпределени
в седем основни и два
функционални факултета.
Днес Русенският университет обучава близо 10 000 студенти,
докторанти и специализантите в различните форми на обучение за
повишаване на квалификацията в редовна и задочна форма, като
по този показател университетът се нарежда сред 10-те най-големи
университета в България. Обучението извършват над 450 преподаватели,
като професорите са 50, доцентите 157 и над 200 са с научна степен,
разпределени в осем основни факултета и два филиала.
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НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Русенският университет „Ангел Кънчев” развива непрекъснато
индивидуалната и научноизследователската работа със студентите. Така
са се родили Студентският научно-технически клуб „Орбита” (СНТК),
Техническо и научно творчество на младежта (ТНТМ), клуб „Млад
новатор”, Институтът по научно приборостроене (ИНП). Студентска
научноизследователска лаборатория по електроника (СНИЛЕ) и др.
Разлиствайки страниците на в. „Студентска искра” назад във времето,
може да се прочете за успехите на научните колективи, съчетали учебния
процес и изследователския в едно с работата с изявени студенти:
Бр. 30, декември, 1961 г.
Да укрепим студентските научни кръжоци
През декември 1961 г. се проведе конференцията на студентското
научно дружество при института. Участващите в конференцията
студенти и преподаватели подробно разискваха върху работата на
студентските кръжоци и научното дружество като цяло. Кръжоците по
Селскостопански машини и по технология са имали най-добра дейност
и са създали предпоставки за придобиване на знания и навици за
работа на студентите, както и научен подход към изучаваните явления.
Бр. 49, април, 1965 г.
НИС – връзка с практиката
В началото на 1965 г. в института е изграден Научноизследователски
сектор (НИС), който да оглавява научноизследователската дейност на
преподавателите и студентите, както и да съгласува изпълнението на
договори със заинтересовани ведомства и промишлени предприятия.
За няколко месеца бяха сключени договори за разботване на 12 теми
на сума 450 хил. лева.
Бр. 138, октомври, 1977 г.
Експонати за IX преглед на ТНТМ
Машина за нанасяне на пластмасови покрития върху отворите на
зъбни колела РИЛ-12 с автори: ктн Димитър Добрев Андреев и Бисер
Петров Игнатов. Покрията изпълняват ролята на плъзгащи лагери,
автоматичното им поставяне увеличава ефективността на процеса 30
пъти спрямо ръчното.
Автоматизирана система за масов контрол с автор инж. Ангел
Смрикаров. Системата е предназначена за автоматизиране на процеса
на тестов контрол в началото на семинарни и лабораторни упражнения,
базирана на съвременни за времето си интегрални схеми. Атоматизираната
система е призната за високоефективно учебно-техническо средство и
авторът е получил удостоверение за рационализация.
Бр. 152, март, 1979 г.
През месец февруари 1979 г. в Окръжния младежки дом в Русе е
учреден първият в страната клуб „Млад новатор”, поставил си цел да
стане средище за творчески срещи, разговори и дискусии на младите
изобретатели, рационализатори и новатори, на младите творци на
наука от техническия ВУЗ и Русе.
Бр. 186, август, 1983 г.
На XII национален преглед на ТНТМ в Пловдив бяха присъдени
три златни значки „За младежко научно и техническо творчество на
колективи от ВТУ „Ангел Кънчев” с ръководители: инж. Георги Георгиев,
инж. Велико Иванов и инж. Ангел Смрикаров.
Бр. 238, юни, 1988 г.
Майски дни на науката и техниката, VII изложба на ТНТМ
От 9 до 21 май 1988 г. е проведена Седмата изложба на ТНТМ във
ВТУ „Ангел Кънчев” , представила разработки на младежки творчески
колективи с активното участие на студенти и млади учени. Сред
авторските колективи с първа награда са имената на инж. Димитър
Зафиров, инж. Огнян Алипиев (днес професори в университета),
проф. Атанас Митков, доц. Костадин Крачанов, ст. ас. Иван Станев,
доц. Николай Орлоев.
Бр. 239, юли, 1988 г.
Нов успех за вузовската наука
Пусната е промишлена инсталация за рафинирана мед „Вакуумен
агрегат за фолио” по програма „Нови материали” с ръководител
ктн Владимир Етърски. Разработката е конструирана в Учебнопроизводствения завод на ВТУ „Ангел Кънчев” и изработена в завод
„Мехатрон” – Габрово, за нуждите на промишлеността. Успешно е
внедрена в редица заводи.

Научноизследователската работа в Русенския университет „Ангел
Кънчев” е свързана със създаването на реални крайни продукти с висока
научна, практическа и пазарна стойност, чрез които университетът
се превръща в реален участник в базираната на знание съвременна
икономика, на базата на хармонизиране на научните направления във
факултетите и филиалите с регионалните, националните и европейски
приоритети и програми. Започналото реализиране на концепцията
за изграждане на Университетски научноизследователски комплекс
е задача, която напълно кореспондира с Националната стратегия за
развитие на научните изследвания 2020. Като основен инструмент за
повишаване активността на преподавателите, докторантите и студентите
в областта на научноизследователската работа и постигане на повисоко качество на научните изследвания в университета се използва
проектното конкурсно финансиране.
Научните изследвания в Русенския университет „Ангел Кънчев”
се финансират предимно от: Фонд Научни изследвания, включен
в годишния бюджет на университета; Национален фонд Научни
изследвания; програми на Европейския съюз и научно обслужване
на външни възложители.
Общо за научни изследвания през 2014 г. в Русенския университет
„Ангел Кънчев” са изразходвани над 1 милион лева. В рамките на
Фонд Научни изследвания, който е включен в годишния бюджет, са
изпълнени 36 проекта на обща стойност 330 955 лв. От Националния
фонд Научни изследвания са финансирани две проектни предложения
и в още две университетът е партньор. Привлечените средства от този
източник са общо 114 943 лв. По различните програми, финансирани от
Европейския съюз, са изпълнени 19 проекта на стойност 403 076 лв. По
линия на Научноизследователския сектор са сключени 18 договора за
научно обслужване на външни възложители на обща стойност 152 652 лв.

Русенският университет инициира, организира и провежда ежегодно множество научни конференции. Тези научни прояви издигат
и утвържадат университета като основно научно средище на Северна България и показват на научните среди, че в стария европейски дунавски град има научен живот на високо ниво.
◉ Международна научна конференция „Мениджмънт на промяната
в бизнес организациите”;
◉ Национална конференция „Електронно обучение във висшите
училища”;
◉ Международна научно-практическа конференция по педагогика;
◉ Международна конференция „Река Дунав – ос на европейската
идентичност”
◉ Международна научна конференция CompSysTech;
◉ Международна научна конференция e-Learning;
◉ Русенска научно-практическа педиатрична конференция „Горещи
точки в педиатрията”;
◉ Научна конференция на Русенския университет и Съюза на
учените – клон Русе;
◉ Научна конференция с международно участие „Електромобили”.
Материалът е подготвен във връзка с удостояването на
Русенския университет „Ангел Кънчев” с Награда „Русе” 2015 г.
проф. Б. Ангелов, доц. А. Манукова
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НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Бр. 248, февруари, 1989 г.
Принос към иновационния фонд
Изобретателската, рационализаторската и патентно-лицензионната
дейност във ВТУ в периода 1986–1990 г. е много силна. В изобретателските
колективи се включват 126 души, което е 20% от научно-творческия
потенциал на ВТУ. За първи път е допуснато участието на студенти и
аспиранти (днес докторанти) към научноизследователските колективи.
Признати са 28 искания и две изобретения – Метод за оползотворяване
на горими отпадъци и Метод и инсталация за очистване на димни
газове. През 1988 г. ВТУ „Ангел Кънчев” заема 1. място в конкурса между
техническите ВУЗ-ове в категорията „Научно-техническо равнище
на научноизследователската и внедрителската дейност” и 3. място в
крайното комплексно класиране. Наред с изобретенията и търговските
марки са регистрирани първите две заявки за промишлени образци
в Института за рационализации – ИНРА (днес Патентно ведомство).
В бр. 257 от 13 юли 1989 г. са публикувани всички изобретения за
1989 г. с авторските колективи.
Бр. 383, декември, 2014 г.
Европейска нощ на учените
В деня на Европейската нощ на учените университетите и
научните институти в цяла Европа отварят врати за гражданите на
своите страни, за да представят научните си резултати и да покажат
предизвикателните и любопитни страни от живота на учения.
Европейската нощ на учените е ежегодна инициатива, осъществявана
в един и същи ден в цяла Европа с финансовата подкрепа на
Европейската комисия. През периода 2007–2013 г. проектът Европейска
нощ на учените се финансира по Седма рамкова програма за научни
изследвания и технологично развитие, подпрограма „Хора”, а от
2014 г. – по дейностите „Мария Склодовска-Кюри” на програмата
„Хоризонт 2020”.
Русенският университет участва в този проект от 2006 г. като
част от консорциум, координиран от Нов български университет
и включващ още Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
Медицински университет – Пловдив, Тракийски университет – Стара
Загора, Медицински университет – Варна, Британски съвет България,
Единен център за иновации към БАН.
През изминалите години участващите в Нощта на учените
университети и научноизследователски организации насочват
общественото внимание и популяризират постиженията на различни
области на науката: Физика и технологии (2006); Археология и
история (2007); Биология, химия и екология (2008); Астрономия
(2009); Наука и индустрия (2010); Химия (2011); Иновации (2012);
Учените в триъгълника на знанието (2013), Кристалография (2014)
и Светлина (2015).

Основна цел на проекта Европейска нощ на учените, с акроним
К-Трио 2 за 2014 и 2015 г., е да се увеличи общественото признание
за учените и иноваторите, да се постави акцент върху тяхната роля в
обществото, както и да се насърчат младите хора в България за научна
и академична кариера в съответствие със заложените в стратегията
Европа 2020 приоритети за нарастване броя на ангажираните с наука
и иновации в интерес на обществото.
Всяка поредна година успешното участие на Русенския университет в
проекта „Европейска нощ на учените” доказва значимия обществен ефект
от това събитие, популяризиращо мисията на учените и тяхната роля за
развитието и просперитета на съвременните общества.

Един от най-мащабните научни форуми е Научната конференция
на Русенския университет, която се провежда в партньорство със
Съюза на учените – клон Русе, и е посветена на Деня на народните
будители. Пленарните доклади, изнасяни от видни български и
чуждестранни учени, отразяват различни области на знанието и
представят научното богатство и мащаба на университета.
Проф. д-р Румяна Ценкова започва академичната си кариера
в Русенския университет и продължава в Университета Кобе (Япония). През 2012 г. тя
сравни образователните модели и научните процеси в България и в Япония с
изнесения пленарен доклад „Учебният процес и научната дейност в Япония през погледа на
една българка”. Една русенка, пренесла преди двадесет
години българското
към Япония, чрез пленарния си доклад пренесе японския подход в
науката, образованието и живота при нас, в Русе. Начинът, по който японците живеят и творят – заедно в екип, с малки крачки, но с
бързи темпове, е тайната на техния успех и е достоен модел за подражание във всяка една сфера.
Пленарният доклад „Умната хартия –
брак между една древна технология
и съвременната микроелектроника”
с автор проф. Валери Маринов от
Щатския университет в Северна Дакота
привлече най-голямо внимание на
научната конференция през 2014 г. Проф.
Маринов е възпитаник на Русенския
университет. През 2011 г. научният
му екип създава микроелектронно
устройство за вграждане в обикновена
хартия, което става прототип на станалите
световноизвестни „умни банкноти”.
По неговите думи – „те практически
не могат да се фалшифицират, но човечеството още не е готово за
масово внедряване на технологията в различните сфери на живота”.
Русенският университет е ежегоден домакин на Международната
конференция по компютърни
системи и технологии – CompSysTech. Съорганизатори на
това значимо научно събитие
са компютърно ориентираните
институти на БАН, The Association for Computing Machinery,
както и Съюзът по автоматика
и информатика в лицето
на Академичната общност
по компютърни системи и
информационни технологии,
колективни членове на която
са всички едноименни катедри
в София, Пловдив, Варна,
Габрово, Велико Търново и Русе.
Патрони на конференцията
са Минис терс твото на
образованието, младежта и
науката и Българската академия на науките. Докладите се публикуват
в дигиталната библиотека на The Association for Computing Machinery,
което се прави от 2007 г. до днес.

6

НОЕМВРИ 2015

ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Бр. 305, февруари, 1993 г.
Подписан е договор между ВТУ „Ангел Кънчев” и Технологичния
университет в Солун, Гърция, като е изграден мост за сътрудничество
за научни изследвания, обмен на професионални идеи и подпомагане
на студенти и специализанти от двете държави за развитие на
съвременни инженерни методи за проектиране в производството.
Бр. 310, юни, 1993 г.
Русе се „разтваря” в северна посока – към Букурещ, чрез първите
осъществени контакти на Юридическия факултет с Букурещкия
държавен университет, а по-късно и с Букурещкия технически
университет.
***
Японската организация за изследване и технологии и нейният
представител проф. Мишима, Хокайдски университет, Сапоро, Япония,
са проявили интерес към единствения в страната селскостопански
факултет и в рамките на един месец са проучвали българския пазар
на селскостопански продукти.

Бр. 249, март, 1989 г.
Подписан е договор за взаимно сътрудничество между ВТУ „Ангел
Кънчев” и Московския станкоинструментален институт, СССР, в
областта на автоматизираното проектиране в машиностроенето.
Особен интерес е проявен към работата на колектива с ръководител
доц. ктн Върбан Илиев и комплекса за металорежещи машини с ЦПУ.
***
Миглена Ганчева, председател на комисията по международно
сътрудничество, споделя вижданията си за студентския обмен. Принос
към студентското международно сътрудничество са подписаните
договори с Киевския автотранспортен институт, СССР, Висшето
техническо училище в Нитра, ЧССР, и словашкото висше училище в
Братислава, ЧССР, за международни студентски строителни отряди
на основата на безвалутен обмен, за създаване на смесени студентски
научни колективи и обем на знания. Много ефективна се е оказала
общата среща с делегациите на чуждестранните висши
училища, отколкото практиката за срещи поотделно с всяка.
Бр. 372, март, 2012 г.
Българо-румънски интеруниверситетски Европа център
През 2012 г. със студентска инициатива бе отпразнувана
10-годишнината на Българо-румънски интеруниверситетски
Европа център (БРИЕ). БРИЕ възниква като проект на Пакта за
стабилност в Югоизточна Европа въз основа на инициатива на
конференцията на германските ректори през 2000 г. През 2002
г. са приети първите международни студенти от Югоизточна
Европа, а през 2006 г. влиза в сила Спогодбата за сътрудничество
и взаимна помощ при осъществяване дейността на БРИЕ между
правителството на Румъния и правителството на Р България.
Градовете домакини на БРИЕ – Русе и Гюргево, притежават потенциал да се възползват от многообразните форми на сътрудничество в
контекста на интеграцията, установена в Европа. Двата града са оживен
европейски център, в който си дават среща Западът и Изтокът, Северът
и Югът. Тъкмо тук е кръстопътят на паневропейските транспортни коридори VII и IX, чиито дестинации са Черноморският регион, Турция и
Егейско море. Тези фактори оформят идентичността и мисията на БРИЕ
– да преодолява граници и да добавя стойност към политическата и
социално-икономическата стабилност на региона и на Европа като цяло.

Международната дейност на Русенския университет „Ангел
Кънчев” включва инициативи, които могат да се обобщят в следните
няколко посоки: членство в международни организации; сключване
на двустранни договори за сътрудничество; участие в международни
тематични мрежи за партньорство; организиране на съвместни
обучения с присъждане на взаимнопризнати дипломи; изграждане на
учебни центрове и лаборатории с финансовата подкрепа на водещи
европейски компании; организация и участие в международни
събития и финансова подкрепа за участието на студенти от Русенския
университет в международни събития.
Русенският университет „Ангел Кънчев” е активен член на 5
международни организации – Дунавската конференция на ректорите
(DRC), Европейската университетска асоциация (ЕUА), Вишеградската
университетска асоциация (VUА), Интеруниверситетски център
Дубровник (IUC) и Асоциация на Балканските университети (BUA),
към която Русенски университет се присъедини през месец септември
2014 г.
Катедра Компютърни системи и технологии е координатор
на 4-та поред тематична мрежа в областта на компютърните
науки, която включва 69 партньори от 35 страни и от своя
страна участва като партньор в тематична мрежа A Network
for Developing Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine
в рамките на програмата „Темпус”. Катедра Телекомуникации
участва като партньор в тематичната мрежа Strategic Alignment
of Electrical and Information Engineering in European Higher
Education Institutions с 45 европейски университета.
През 2014 г. бе одобрен проектът за създаване международна
академична мрежа Active Methods in Teaching and Learning
Mathematics and Informatics по Централноевропейската
програма за обмен в университетското образование на
министерствата на образованието в централноевропейските държави,
в която участват 48 университета от Европа.
Важен показател за престижа на един университет са международните
награди, които той връчва, и наградите, които получават неговите
преподаватели от чуждестранните учебни и изследователски
организации. Както е широко известно, с най-високата академична
почетна титла „Доктор Хонорис Кауза” на Русенския университет
„Ангел Кънчев” на 11 октомври 2010 г. бе удостоена д-р Ангела
Меркел, канцлер на Германия. На 02.09.2013 г. почетната титла получи
и най-големият родолюбец и дарител Игнат Канев, благодарение на
който днес университетът се радва на най-хубавата и функционална
сграда в града, а през 2014 г. – проф. дтн Валентин Недеф, ректор
на Университета в Бъкъу „Весиле Александри”, Румъния, и акад.
Самуил Рефетов – американски учен с русенски произход, който
има фундаментални приноси в областта на молекулярната генетика.

През 2014 г. почетната титла „Доктор Хонорис Кауза“ получиха
ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и проф.
д-р Николай Михайлов. На 21.01.2014 г. ректорът бе удостоен с найвисоката академична титла „Доктор Хонорис Кауза“ на Университет
Мендел, Бърно, Чехия, а на 01.10.2014 г. проф. д-р Николай Михайлов
получи почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на Университета
в Бъкъу „Весиле Александри“, Румъния.
През 2014 г. започна изпълнението на новата програма за образование,
обучение, младежта и спорта на Европейската комисия – Еразъм+
Материалът е подготвен във връзка с номинация Награда „Русе” 2015.

НОЕМВРИ 2015

ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ

7

ФИЛИАЛИ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Филиал Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев”
е създаден през 1986 г. като Техникум над средно образование
по биотехнологии. През 1989 г. той се преименува в Институт по
химични технологии и биотехнологии (ИХТБТ), интегриран с Висшия
химико-технологичен институт, София. От 27.01.1997 г. ИХТБТ е
преобразуван в Технологичен колеж като част от структурата на
Русенския университет „Ангел Кънчев”.

От 8 февруари 2008 г. с Постановление № 17 на МС Технологичен
колеж Разград е преобразуван във Филиал на Русенския университет за
обучение по специалности от следните професионални направления:
Химични технологии; Биотехнологии; Хранителни технологии.
Филиал Разград е единственото висше училище в Северна
България, което подготвя съвременни и квалифицирани кадри
за потребностите на биотехнологичната, хранително-вкусовата и
химическата промишленост.
Обучението във Филиал Разград се провежда в модерни учебни зали
и съвременни научноизследователски лаборатории. То се извършва
от висококвалифицирани преподаватели, съобразено с държавните
изисквания и съответстващо на стандартите за обучение.
Осигурена е възможност за провеждане на практически упражнения,
учебно-производствени и специализиращи практики във фирми от
региона, с които Филиалът има сключени договори за дългосрочно
сътрудничество.
Филиал Разград разполага с необходимата информационна база
за обучение, в т.ч. библиотека и компютърни зали. Библиотеката е
филиал на университетската библиотека и предлага специализирана
литература: учебници, учебни пособия, научна литература, периодични
издания. На територията на филиала има безжичен интернет.

Важно място във Филиала заема научноизследователската работа
и професионалното израстване на академичния състав. Основните
научни направления във Филиала са в областта на биологично-активните
вещества, органичния синтез, неорганичните и органични химични
технологии, микробиологията, биотехнологията, ензимологията,
хранителните технологии, ароматичните продукти, математическо
моделиране и управление на технологичните процеси.
Филиалът е в тесни интеграционни връзки със сродни университети
у нас и в чужбина.

Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев”
датира от 1997 г., когато с Постановление на МС № 15 от 27 януари
същата година двете структури Полувисшият педагогически институт
и Полувисшият институт по машиностроене и електротехника със
седалище в Силистра са включени в структурата на университета.
Оттогава до днес Филиал Силистра се налага като единствената в
областта акредитирана образователна структура, която подготвя кадри
с висше образование, осъществявайки връзката между традициите
и модерните тенденции в образованието.
Филиалът в Силистра изпълнява важни образователни, културни
и социални функции – в него се обучават предимно младежи и
девойки от Силистренска област; подготвят се висококвалифицирани
педагогически и технически кадри за региона.

Стремежът на преподавателите и студентите е да бъдат адекватни
към изискванията на съвременните образователни тенденции,
което намира израз в подобряване качеството на подготовката в
съответствие с потребностите на модерното общество; в поддържане
на високо равнище на научноизследователската дейност; в създаване
на международни контакти и международен обмен на преподаватели
и студенти; в осъществяване на тесни връзки с работодателите.

Във Филиала в Силистра функционира Център за продължаващо
обучение, който предлага различни допълнителни възможности за
квалификация и преквалификация; за краткосрочни и дългосрочни
специализации и курсове и пр. Институционализиран е Научен
център „Свети Дазий Доростолски”, който се утвърди сред българската
научна общност като изследователска организация, която поддържа
интензивни контакти с изтъкнати учени от авторитетни университети
в страната и чужбина. Важна страна от дейността му е работата с
младите хора, целяща поддържане на научния интерес и творческия
ентусиазъм в града.
Традиция е вече в навечерието на 24 май във Филиала да се
провеждат Майски научни празници, по време на които се провеждат
и Национална научна конференция, Студентска научна конференция,
Дни на специалността, Дни на отворените врати и други мероприятия,
даващи възможност да се популяризират постиженията на преподаватели
и студенти, да се активизира сътрудничеството с местните държавни,
областни и общински образователни и културни институции.
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ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Бр. 32, април, 1962 г.
Вечер на чуждите езици
На 31 март Културният клуб при Института проведе вечер на
чуждите езици. В програмата бяха застъпени произведения на руски,
френски, немски и английски автори… Бурно бяха аплоадирани
изпълненията на Антоанета Горидова, Стефка Раева и др. След
програмата до късно през нощта студентите танцуваха и се веселиха.
Бр. 204, май, 1985 г.
Празник на дружбата
…След сърдечните приветствия от страна на гостите Резика
Карим, студентка от Ирак, благодари от името на чуждестранните
студенти. В заключение тя каза: „Ние, майките, обещаваме нашите
деца, родени в България, никога да не забравят българския език”.
Посрещнати с аплодисменти, тези думи дадоха израз на топлите
чувства на признателност към страната, която много от чуждестранните
студенти наричат своя втора родина.
В края на тържественото събрание Върбан Илиев обяви наградите
на факултета от вузовския Фестивал на художествената самодейност,
а участниците във фестивала представиха своите изпълнения.
На следващия ден празникът продължи със спартакиада.
Юлия Попова

Бр. 290, септември, 1991 г.
С дипломата на ТУ–Русе
За първи път бе връчена „Почетната награда на Кмета на града
на чуждестранен студент с най-висок успех от следването”. Нейн
носител е етиопският гражданин Тесфайе Легесе Чала. Той заедно с
още десет свои колеги от Етиопия, Лаос, Ливан, Мадагаскар, Нигерия,
Сирия, Турция и Уганда успешно се дипломира във Висше техническо
училище – Русе.
Бр. 378, септември, 2013 г.
Чуждестранните студенти с отличия
…Русенският университет награди чуждестранните студенти с
отличен успех по повод 24 май. Проф. Христо Белоев връчи грамоти
и награди на три пълни отличнички и на още четиридесет и един
чуждестранни граждани за отлични и много добри учебни постижения…
Сред близо 500-те чуждестранни студенти и докторанти, обучавани
във висшето училище, броят на отличниците и тези с много добър
успех през 2013 г. е рекорден – 44-ма, от които 13 са с успех над 5.50.
В предходни години, по данни на Дирекцията, награждаваните за
учебните си постижения чужденци са били средно между 30 и 40
души, но никога не е имало толкова много отличници. В момента в
чуждестранната студентска общност на университета има албанци,
гърци, виетнамци, иракчани, йеменци, македонци, молдованци, руснаци,
сърби, турци и украинци.

Бр. 380, февруари, 2014 г.
За образованието, мечтите и успехите
…Четирима студенти от Гърция, Албания, Украйна и Молдова
споделиха своите впечатления от университета, академичните взаимоотношения и образователната ни система.
Александра Химонас, Гърция, I курс, МИО – България е прекрасна
страна. Това беше една от причините, заради която избрах да уча тук,
но не и единствената… Преподавателите ме приеха като всички останали студенти – без никаква разлика… Най-ценното в българската
образователна система според мен е, че се учат само предмети, свързани със специалността…
Лаерт Нина, Албания, V курс, Право – Аз съм с български произход и вкъщи говорим на стар български език… Избрах България, защото като предимство отчитам факта, че тя е държава членка на Европейския съюз. За мен най-стойностното в българската образователна система са преподавателите: техният метод на преподаване, отношението към студентите – винаги готови да отговорят на нашите
въпроси и да ни подготвят по най-добрия начин.
Игор Анатолиевич Шелудко, докторант по Икономика и управление към катедра Мениджмънт и бизнес развитие – Харесвам Русенския университет. Той може да даде достатъчно за формиране на
един специалист. Например преподавателите никога не са ми отказ-

вали допълнителна помощ. Искрено харесвам Русе и усещам взаимност. Дори да съм в другия край на света: „На спомените брулещият
вятър… във Русе ще ни връща пак и пак!” (Из Химна на Русенския
университет).
Сергей Игорев Калинков, Молдова, магистър по Право, асистент по
Международно частно и Вещно право в Русенския университет – За
мен България е втора родина, защото ако се завърнем назад към историята, град Твърдица в Република Молдова, където е моят дом, е бил
основан от българи, дошли от Твърдица, Сливенско.

Най-много бях впечатлен от Фестивала на чуждестранните студенти, по традиция провеждан всяка година в Русенския университет, в който с удоволствие участвах и продължавам да участвам. На
този фестивал всеки има възможност да прояви както своите артистични, така и музикалните си дарования.
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ПЪРВИТЕ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Бр. 7/22.10.1958 г., бр. 198/09.1984 г., бр. 308/04.05.1993 г.,
бр. сигнален/18.09.1995
◉ Първият учебен ден от първата учебна година е 6 октомври 1954 г.
◉ Първият студент е Стойко Николов Стойков с факултетен №
1 от 1954 г.
◉ Първият ректор на Висшето техническо училище в Русе е Карл
Славомиров – 1947 г. Първият ректор на ВИМЕСС е Кръстю Василев
Петров от 1954 г. до 1958 г.
◉ Първата защита на кандидатска дисертация (днес докторска
дисертация) е на инж. Стефан Иванов Станев на 15 октомври 1961 г.
◉ Първият доктор на науките е Димитър Динев Янчев, доктор на
икономическите науки, 12 януари 1978 г.
◉ Отбелязването на първия Ден на дипломанта е на 19 май 1962 г.
◉ Излизането на първия том на Научните трудове на ВИММЕСС
е през 1958 г.
◉ Първите лекции в Централен корпус са проведени през октомври
1957 г.
◉ Първото радиопредане с първата в страната студентска любителска
радиостанция LZ2KIM е през 1958 г.
◉ Първият студентски поход е през февруари 1969 г., с маршрут
вр. Ботев – вр. Шипка.
◉ Първият общовузовски фестивал на художествената самодейност
„Моя, бяла пролет” е на 19–21 март 1970 г.
◉ Излизането на първия брой на в. „Студентска искра” е на 5
февруари 1958 г.
◉ Първият редактор на в. „Студентска искра” е Иван Неделчев
Неделчев.
◉ Първите „Доктор хонорис кауза” са Марко Марков Тодоров и
Иван Николов Георгиев, избрани с решение на Академичен съвет
през 1994 г.
◉ Първата студентска музикална вечер, посветена на симфоничната
музика, е проведена в зала 407 на Централен корпус на 9.10.1958 г.
◉ Първата проява на русенското студентско планинарство извън
България е покоряване на кавказки върхове през септември 1981 г.
◉ Най-старата книга-учебник във фондовете на университета е
„Курс по технология” от М. Буден, на френски език, издадена във
Франция през 1873 г.

Бр. 376, февруари, 2012 г.
Изобретател на годината ‘12

С подкрепата на Съюза
на изобретателите у нас на
18.10.2012 г. Българското
и Европейското патентно
ведомства връчи за първи
път наградите „Изобретател
на годината” и „Иновативна
фирма”… Престижът, който
Русенският университет
гради както в академичните
кръгове, така и в цялата научна
общност, успя за пореден път
с устойчива последователност
да потвърди новаторската
визия в дейността на неговите преподаватели. Първото място в категорията
„Машиностроене и строителство” бе отредено на проф. д-р Огнян Алипиев,
гл. ас. Ивайло Николаев, доц. д-р Генчо Попов и доц. д-р Димитър Зафиров
от Аграрно-индустриалния факултет на Русенския университет.
Бр. 378, септември, 2013 г.
Университетът с бестселър
Международното издателство за научна литература World Scientific,
Сингапур, обяви второто издание на книгата „Частни диференциални
уравнения. Въведение с Mathematica и Maple” от 2004 г. на проф. Степан
Терзиян и проф. Йоанис Ставролакис за бестселър за 2013 г. Първото
издание от 1999 г. също е бестселър за 2001 г. Книгата се използва в
обучението на студенти и докторанти в университети в САЩ, Дания,
Испания.
Бр. 378, септември, 2013 г.
Награди за наука Питагор – 2013
Ректорът на Русенския университет проф. дтн Христо Белоев бе удостоен на 21 май 2013 г. с Голямата награда за наука „Питагор” в категорията
„Успешен ръководител на международни проекти”. Той получи и специалния приз „Мениджър в науката” на Министерството на образованието,
младежта и науката и Фонд „Научни изследвания”.
Бр. 384, февруари, 2015 г.
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.

В. „Студентска искра”, брой 100, 08.12.1971 г.
В бр. 173 от 1992 г. редакторът към в. „Студентска искра” инж.
Атанас Колев в статията си „Вашето мнение за музей на ВТУ „Ангел
Кънчев” поставя отново на дневен ред необходимостта от създаването
на музей на науката и техниката във ВТУ. Той дори предлага два варианта за осъществяване на тази идея, като изтъква образователната
роля на музея в обучението на студентите.
На 12 ноември 2015 г. – 44 години след първоначалната идея,
музеят, отразяващ историята на Русенския университет, е открит.

Бр. 384, февруари, 2015 г.
Сграда на годината 2014 Канев Център Русенски университет
На 10 декември
2014 г. 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. Г-н Игнат Канев получи „Почетна грамота за дарителство”.
Бр. 377, май, 2013 г.
Да носиш гордо „Кубратов меч – 2013“
Русенският университет стана носител на голямата награда на
Индустриален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ) – „Кубратов меч – 2013”,
за цялостен принос в електрическата мобилност на Р България.
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МНЕНИЯ И АНКЕТИ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
През последните пет години затруднение за всички университети е
набирането на кандидат-студенти, което е тревожен факт за академичните
общества. Екипът на в. „Студентска искра” потърси отзвука на този
проблем по страниците си в годините, за да изясни част от причините.
Въпрос, задаван на първокурсници от университета преди 25 години, бе
зададен и на студенти от първи курс през 2015 г., обучавани в различни
специалности. Ето отговорите им, разделени по години:
Защо избрах да кандидатствам във Висшето техническо училище
– Русе?
Септември 1990 г.
Д. К. от гр. Бяла: „Избрах този ВУЗ, защото съм завършил
механотехникум, специалност „Топла обработка”, а тук я има същата.
А и Бяла е близо до Русе”.
С. В. от гр. Чирпан: „Преди всичко ме привлякоха новите специалности,
които във времето на пазарна икономика биха намерили място във
всяка фирма”.
К. И. от гр. Бургас: „В този институт са учили баща ми и сестра ми,
а аз, така да се каже, продължавам семейната традиция”.
П. М. от гр. Плевен: „Вече ми писна цяла година да стоя без работа.
Затова реших, че е крайно време да седна да уча…”
Ст. Т. от с. Ряхово: „Само в този университет има селскостопански
специалности, а аз имам намерение, ако завърша, да работя в собствената
ни ферма”.
Защо избрах да кандидатствам в Русенския университет „Ангел
Кънчев”?
Септември 2015 г.
В. Т. от гр. Разград: „Защото чух, че Русенският университет има
големи постижения във всички нива. Близо е до моя град. Самият
университет предлага много възможности за реализация в бъдеще”.
Р. М. от гр. Мартен: „Защото кандидатстудентският изпит беше
под формата на тест”.
Б. В. от гр. Русе: „Поради финансови и географски причини. Живея
близо до университета”.
Ф. А. от Кубрат: „Аз избрах да уча в него заради условията и
базата, която предлага”.
А. А. от гр. Бяла: „Защото мисля, че Русенският университет ще
ми даде добра подготовка и големи шансове за реализация в бъдеще”.
И. И. от гр. София: „Исках да пробвам друг вариант на обучение,
различен от този в град София, защото всички искат да идат там. Русе
ми харесва повече. Русенският университет има традиция в обучението”.
А. М. от гр. Русе: „Защото живея
в града и не мисля, че има смисъл да
натоварвам семейния бюджет с излишни
разходи за квартири, общежития и
прочие…”.
Д. Б. от гр. Видин: „Защото е с
висококвалифицирани кадри и е на
едно от първите места в класацията за
най-добър университет в България”.
Бр. 373, май, 2012 г.
Младите хора харесват Русенския
университет
В Деня на отворените врати бе
проведена и анкета сред кандидатстудентите. Въпросите бяха свързани
с репутацията, с която се ползва
Русенският университет сред младите хора, с тяхното отношение към
висшето образование, с предпочитанията им към специалностите,
предлагани от ВУЗ-а, и с очакванията им за успешна реализация след
завършване.
По-голямата част от кандидат-студентите знаеха за Деня на отворените врати от директорите на своите училища и от срещите на
представители на университета с тях. Резултатите убедително разкриха,
че кандидат-висшистите с радост биха учили в Русенския университет,

През 1983 г., т.е. преди 32 години, репортерите на в. „Студентска
искра” са организирали анкета, за да отчетат отношението на студентите
към учебния процес и техните препоръки към преподавателите. Три
от въпросите бяха зададени и на студенти в началото на учебната
2015–2016 г. Ето и обобщените резултати:
Декември 1983 г.
Преподавателят поддържа ли вашето внимание през определените
два часа за лекция?
Да – 25,7%;
Това е невъзможно – 41,6 %;
Зависи само от преподавателя – 32,7 %.
Необходим ли е текущ контрол по всички дисциплини?
Необходим е – 18 %;
Няма полза от текущ контрол – 75 %;
Необходим е само в някои случаи – 7 %.
Имате ли въпроси или препоръки към ръководството на ВТУ „Ангел
Кънчев”?
(Публикуват се тези от въпросите, на които не бе даден отговор,
като се очаква това да сторят компетентните лица).
◉ Защо не бяхме запознати с новата система за текущ контрол порано преди нейното приложение?
◉ Защо се държи така стриктно на присъствието – това не е ли
крайност?
◉ Не мисли ли ръководството, че по този начин се отнема възможността
за участие в разработване на теми по ТНТМ и НИС?
Септември 2015 г.
Преподавателят поддържа ли вашето внимание през определените
два часа за лекция?
Да – 22,2 % от анкетираните;
Това е невъзможно – 7,4 % от анкетираните;
Зависи само от преподавателя- 70,4 % от анкетираните.
Необходим ли е текущ контрол по всички дисциплини?
Необходим е – 55,6 % от анкетираните;
Няма полза от текущ контрол – 11,1 %;
Необходим е само в някои случаи – 33,3 % от анкетираните;
Имате ли въпроси или препоръки към ръководството на Русенския
университет?
◉ Да се премахне звънецът.
◉ Учебните часове да започват от 10:00 часа.
◉ Да има повече паркоместа.
◉ Да има повече практически
упражнения. Твърде много теория и
твърде малко практика по дисциплините.
◉ По-сериозно отношение на
преподавателите към студентите –
спазване на графика на учебния процес.
Прав е Левски, като е казал: „Ние
сме във времето и времето е в нас”.
Материалът е подготвен
от проф. д-р Димитрина Цонева
защото им харесва богатото разнообразие на специалности, добрата
материална и учебна база, както и
предоставените възможности за
допълнително развитие и работа.
Бр. 377, май, 2013 г.
Анкета „Ден за размисъл”
Репортерите от в. „Студентска искра” проведоха анкетно проучване
сред кандидат-студентите. Над 90% от запитаните са категорични, че
ще кандидатстват в университета, а останалите са в процес на размисъл. За кандидат-студентите дипломата е важна, за да успеят да се
реализират на пазара на труда, за по-добро бъдеще и възможности.
Всички са доволни и намират посещението в Русенския университет
за ползотворно. Висшето образование би могло да бъде средство за
постигане на кариерен просперитет и интелектуално израстване.
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ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Бр. 381, май, 2014 г.
Сред академичната общност се открояват хора с разностранни таланти. Техните авторски изложби са гордост за Русенския университет.
Експозицията
„Интарзии” на проф.
Юлиан Младенов
представи портрети, митични герои,
пейзажи, зодиакални знаци, цветя, абстрактни композиции, изпълнени с техниката на интарзията – изработени върху дърво с
апликирани фурнирни елементи.
Над 30 творби,
рисувани с акварелни,
темперни и пастелни
бои, и върху стъкло,
показа в авторската
си изложба ст. експерт
Диана Георгиева
от Международно
сътрудничество.

Бр. 381, май, 2014 г.
Академично остроумие
Честването на Деня на
хумора в университета
е утвърдена традиция.
Нищо неподозиращите
преподаватели
и студенти бяха
посрещнати на входа
на Ректората от клоуна
Дундолино.

Бр. 372, ноември, 2012 г.
Неуморният творчески дух на Тодор Делев винаги е търсил
нови хоризонти.
То й о б о г а т я в а
културната дейност
на университета
през годините с
основаването на
студентско студио
по живопис „Илия
Бешков”, получило
авторитет и признание
чрез изявите на
нашите студенти
творци в значими
пр о ф е сиона лни
области. Самият той, изявен русенски художник, член на СБХ, отдава
своите усилия за естетизацията на нашата академична околна среда.

Китай; и много други.

В Русенския университет
„Ангел Кънчев”, в катедра
Промишлен дизайн от 2000
г. работи и твори Десислав
Гечев, завършил специалност
„Графика”. От 1998 г. участва
в международни изложби,
свързани с графиката, в
Испания, Италия, Турция,
Македония, Египет, Гърция,
Полша, Белгия, Китай, като
печели навсякъде престижни
награди и отличия: 2008 г. –
2. място на Международния
конкурс за екслибрис в Бодио
Ломнаго, Италия; 2012 г.
– Носител на Гран При от
Първия международен
екслибрис конкурс, Скопие,
Македония; 2012 г. –2. място
от Третия международен
конкурс за екслибрис, Пекин,

Поезия

Мой институт

Д. Генов, бр. 80, 29.10.1969 г.
Аз идвам всеки ден и си отивам
под твоите колони мълчалив
и винаги се питам непринудено
открих ли себе си сред твойте дни.
Аз пак ще идвам и ще си отивам,
пред твоята фасада ще стоя
и радост от сърцето ми ще блика,
защото в тебе себе си открих.

Сън

Елисавета Радева, бр. 128, 19.08.1976 г.
Засмяхме се.
Ръцете сами простиха си във този миг.
Очите сляха свойта светлина
и това беше най-голямата красота,
която с теб сме имали,
та макар да беше всичко сън.

Орис

Срещу вятъра есенен

Когато гласа на нощта пресипне
и страстта в очите на изгрева кипне.
По плажа блести любовната слюда,
а морската пяна танцува с възбуда.

Всеки път е така –
аз оставам смутен,
стиснал твойта ръка.
Ти поглеждаш към мен
и потъвам в морето
на очите прекрасни.

Людмила Стоянова, Европеистика и публична
администрация

Русалка излиза да срещне съдбата,
а той я издърпва със мрежи от вятър.
Целува я бавно, от нежност трепери,
ръцете й малки копнял да намери…
Сега го лекуват и носят му мирпотъва във нея и в морската шир.
Да плува не може, да люби умее,
но как без любов с крила да живее?
Но как да лети, когато сърцето
мечтае за нея –дълбоко в морето.
Затуй се потапя и въздуха спира,
целувки да дири, макар да умира.

А. Колев, спец. Право

Всеки път… Но в сърцето
лумват пламъци страстни
и запалват пожара
на омая безкрайна –
както в приказка стара
за любов – днес незнайна.
Всеки път е така –
аз съм сякаш понесен
върху птичи крила.
И се втурвам със песен
срещу вятъра есенен…
Срещу вятъра есенен…
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СТУДЕНТСКИ КЛУБОВЕ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Студентски театър „Пирон”
В брой 213, месец май 1986 г., Анатолий Коничев отразява XIV
Общостудентски фестивал на театралното изкуство и художественото слово в статията си „Успех за нашите актьори”. Специалната
награда на журито е присъдена на спектакъла „Ти, който си в мен”
на ВТУ „Ангел Кънчев”, Русе, и съставът получава признанието, че е
един от най-добрите студентски състави в България.

На 17.09.1992 г. в брой 301 в. „Студентска искра” публикува статията
„Възвърнатият живот на Студентския театър” с автор Крум Гергицов.
Понятието „студент” през последните години се променя непрекъснато.
„И съврем забравихме, че българският студент има и други лица.
Едното от тях е да създава изяви, които може и да скандализират. В
миналото Студентският театър към ВТУ не оставаше назад от общата
атмосфера на провокативното творчество… И ето, след известно
затишие, спектакълът „Едмънд” възвръща позабравената атмосфера
на студентското театрално творчество… Актьорът Венци Петков,
който от 1990 г. ръководи състава, е намерил пътя към истинската
студентска себеизява.”
И до днес, 2015 г., Венци Петков и неговите актьори продължават
да следва избрания път на успеха:
◉ Първа награда на фестивала на камерните форми, Свищов, 2005 г.
◉ Голяма награда на кмета на Свищов на фестивала на камерните
форми, Свищов, 2006 г.
◉ Втора награда за младежки формации на Международния
театрален фестивал, Каварна, 2008 г.
◉ Първа награда на Международния театрален фестивал, Каварна,
2010 г.
◉ Награда „Русе” , 2012 г.
◉ Трета награда на Международния театрален фестивал, Каварна,
2013 г.
◉ Юбилейна статуетка на Международния театрален фестивал
„Време” , Враца, 2015 г.

Танцов състав „Хармония”
Бр. 384, февруари, 2015 г.
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. 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. През март клуб „Хармония” отпразнува

своя 45-и рожден ден.
Танцов състав „Хармония” върви към своя половинвековен
юбилей с постигнатите успехи:
◉ Плакет на Русенския университет и парична награда, 2010 г.
◉ Грамота и плакет, Полша, 2010 г.
◉ Грамота и плакет, Ризе, Турция, 2011 г.
◉ Грамота и награда на публиката, Анталия, 2012 г.
◉ Грамота и плакет, Зонгулдак, Турция, 2013 г.
◉ Грамота и плакет, Тимишоара, Румъния, 2014 г.
◉ Първо място на фолклорен фестивал „Жива вода” , България
◉ Присъждане на звание „Представителен ансамбъл” , ЦИОФФ,
официален партньор на ЮНЕСКО, 2015 г.
Музикален клуб „Афект”
Бр. 382, септември, 2014 г.

Клуб „Палитра”
Бр. 376, февруари, 2013 г.
Клуб „Палитра” към Русенския университет функционира от

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

началото на 2009 г. под ръководството на ас. Валентина Радева.
Участниците в Клуба се занимават с изработка на различни изделия, с
усъвършенстване и съчетаване на разнообразни техники от изящните
и приложните изкуства, както и с обогатяване на познанията си за
различните жанрове на изобразителното изкуство.

Клуб „Млад журналист”
През 2012 г. под ръководството на гл. ас. д-р Мира Душкова се
създава клуб „Млад журналист”, чиито изяви през годините могат да
се открият на страниците на вестник „Студентска искра”. Младите
репортери с ентусиазъм и любов отразяват събитията в университета,
студентския живот и вижданията си за бъдещето и реализацията си.
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СТУДЕНТСКИ КЛУБОВЕ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Из записките на засл. проф. Иван Неделчев за живота на Студентския културен клуб на ВИММЕСС, ВТУ до 1990 г.
Висшият институт по механизация и електрификация на селското
стопанство (ВИМЕСС) започва съществуването си в Русе на 6 октомври
1954 г. (първи учебен ден) с 337 студенти – 26 в четвърти курс, 54 – в
трети, и останалите до 337 – в първи и втори. При това студентите от
четвърти и трети курсове са прехвърлени от Държавната политехника
в София.
Първоначално в Русе Съветът на Културния клуб представлява щаб,
който организира забави на студентите. Наскоро след създаването му
започва изграждането на състави към клуба. Най-напред се появява
драматичнен състав, после джазов, танцов, хоров и т.н. Тези състави
изнасят литературно-музикалната част при различни чествания. А те не са
малко: за 7 ноември, 8 декември, 8 март, 24 май, вечер на първокурсника
(заешка вечер) и много други. Не е лесна подготовката и представянето.

Имената на председателите на Студентския културен клуб са: Владимир Витлеемов – първият председател, Райчин Пръмов, Александър
Боков, Богомил Антонов, Борислав Банков, Недко Недев, Гатю Гатев,
Донка Грънчарова, Николай Райков, Кольо Минков, Марин Ковачев,
Христо Куюмджиев, Ясен Дочев, Веселин Заяков, Цанко Узунов, Георги Вълчев, Васил Пенчев. Всеки един от председателите е продължил
творческата си кариера в университета като асистент, повечето от тях
стават доценти и професори и заемат длъжности до зам.-ректори.
През последните години, т.е. по времето на последните изброени
председатели, Студентският културен клуб (СКК) започна да се нарича Студентски клуб за естетическо възпитание (СКЕВ). По-късно е
организиран Факултет за обществено политическа дейност (ФОПД),
към който е прехвърлена и художествената самодейност на студентите.
След 10 ноември 1989 г. художествената самодейност на студентите
започва постепенно да замира, за да се възроди с нова сила в началото
на 2000 г. с много нови културни клубове и дейности. Разбира се, найстарият състав е танцовият състав, който всяка година печели престижни
награди от международни и национални фестивали.
Из записките на Гатю Гатев, един от председателите на Културния
клуб, за живота на студентските клубове
Културният клуб е нещо родено и растящо в наши условия и се ползва
с обичта и уважението на колектива ни. Такова бе отношението към него
и през 1955 г., при създаването му от група ентусиасти. Без материална
база, без художествени ръководители, но с желание за по-интересен
живот. Сигурно първият председател на Културния клуб доц. Владимир
Витлеемов (тогава студент) си спомня как с единствения музикален
инструмент – разстроен акордеон, и неговите постоянни спътници
Пеев и Сариев, започват програми и импровизирани танцови забави.
През 1956 г. председател на Културния клуб е Александър Боков.
Тогава започват работа още няколко състава. Със закупените два
кларинета, саксофон и саморъчно направен барабан е сложено началото на известния тогава джаз състав „Академик”. Освен изброените
инструменти, има и тромпет, няколко цигулки. Незабравима ще остане
премиерата на състава на 8 март 1957 г. Всички, от ректора до студентите,
са във възторг, а художественият му ръководител и аранжьор проф.

Христо Куюмджиев (тогава студент) приема овациите. Позволявам си
да пиша повече за този състав не като бивш участник в него, а защото
той става материалната основа за поддържането на останалите състави
и развива най-активна дейност. Почти всяка неделя в института се
организират забави, като приходът отива в касата на клуба. Така, със
събраните средства се закупуват необходимите за дейността на клуба
материали и инструменти.
Драматичният състав поставя всяка година нова пиеса, която се
представя по няколко пъти в сградата на театъра. Мъжкият състав от
около 100–120 души само за няколко години става първокласен хор и
е отличен на окръжен преглед на художествената самодейност.
През този период се поставя началото на вузовския Фестивал на
художествената самодейност, който се утвърждава като добра традиция.
След един период на относителен застой от около една година, през
1961 г. дейността на Културния клуб отново се възобновява. Създадена
е танцова трупа, засилва се дейността на литературния кръжок „Пеньо
Пенев”, на драмсъстава, създава се камерен оркестър.
Проследявайки цялата история на Културния клуб се вижда, че
това е период, в който и качествено, и количествено са постигнати
значителни успехи.
На втория републикански фестивал на художествената самодейност
естрадният оркестър е награден с медал, а танцовата трупа, трупата
за народни песни и хорът – отличени с грамоти. В подготовката на
фестивала са изнесени концерти пред студентската публика в Свищов,
Велико Търново и Варна. Незабравим ще остане успехът във Варна,
когато след концерта, овациите на варненските студенти предизвикват
изнасянето на още пет концерта пред студенти и ученици.
В този период с дейността на Културния клуб се свързват имената
на такива ентусиазирани и талантливи участници като Андон Добрев,
Недко Недев, Христо Владимиров, Владимир Етърски, Борис Томов, П.
Върбичков, Т. Кръстев, Стефан Милошов, М. Кръстев и други.
Голямото старание и желание на участниците в клуба обуславят
безспорно качествените програми. Ето защо дейността на клуба винаги
е уважавана и ценена както от ръководството на института, така и от
публиката.
Бр. 382, септември, 2014 г.
Мажоретен състав
Те са нещо повече от модерно явление в спортните среди. Изключително въздействащото им присъствие, рожба на старателно отработени мимики, жестове, положително излъчване, пластика и завидна
техническа вещина, ги е
превърнало в неизменен
акробатично-творчески
почерк на отборите на
университета 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.
Създадени в подкрепа на спорта красивите мажоретки участват и в
много от университетските тържества, за да вдъхнат още по-тържествен
дух на събитията. Така танцуващите момичета са белег за добрия дух
и са усмихната визитка на всяко тържество.
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ВЕСЕЛА ИСКРА
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
За своите 70 години Русенският университет „Ангел Кънчев” е
представял живота и битието си на страниците на в. „Студентска
искра” чрез различни форми – слово, проза, поезия, хумор и сатира.
Един от най-изявените творци на сатирата е бил гл. ас. инж. Христо
Грозев (1951–2006 г.), преподавател в катедра Машинни елементи.
Неговите послания с четка и слово, рисувани в периода 1980–2004
г., са актуални и живи и днес.
Карикатурите са непубликувани творби на Христо Грозев.

Преработено издание

Tака е било – така е и сега

Справочник на студента
Бр. 53, ноември 1965 г.
ВИММЕС – Винаги Изискани, Млади, Мъжествени, Елегантни
и Симпатични Студенти;
ИЗПИТНА ЗАЛА – полигон за изпробване на безшумни оръжия;
ВЕЧЕР НА ПЪРВОКУРСНИКА – тържествено разпределяне на
новите студентки.
Бр. 115, май 1974 г.
ЛЕКЦИЯ – инцидентна среща с преподавателя;
СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ – разпятие;
ИЗПИТНА СЕСИЯ – време, когато се разбира колко ще бъдат
пилците наесен;
СТУДЕНТСКА КНИЖКА – свидетелство за душевните преживявания
на студента;
ПРОЕКТ – ходене по мъките.
Бр. 191, декември 1983 г.
ВЪПРОСНИК – кратък конспект на великомъченическия път
през есента;
ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА – абстрактно философско
понятие, изразяващо необозрима безкрайност;
ТЕКУЩ КОНТРОЛ – процес на недопускане студентите до изпит;
СЕСИЯ – форма за съкращаване броя на специалистите с висше
образование;
СКЪСАН – студент, принуден да ревизира възгледите си по
дадена дисциплина;
ИЗКАРАЛ – щастливец, спечелил пет диоптъра очила.
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ИЗПИТ – виж в друг ВУЗ!
ОБЯВИ
8 декември 1973 г.
Скъпи студенти,
Ръководството на Студентски столове непрекъснато „мисли” за
вас. Храната е лоша, но затова пък е малко.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тези, които смятат удоволствията за „солта
на живота” и не четат за изпити, трябва да знаят, че това може да им
излезе твърде солено.

Знаете ли, че…

Бр. 184, май 1983 г.
Валери Александров
Без думи

21 май 1977 г.
…За едно денонощие се изразходва средно по 85 киловатчаса
електроенергия.
…За един ден в сладкарницата на ВИММЕСС се изяждат средно
680 сандвича и се изпиват 1310 бутилки „Швепс”.
…Около 40% от студентите във ВИММЕСС ходят с дънки.
…Към 17% от колегите не псуват гласно.
38 години по-късно, 2015 г.
…Стократно повече енергия се изразходва.
…Сега в Русенския университет учат тройно повече студенти,
в „Рубин” се изяждат максимум 200 сандвича на ден и студентите
продължават да пият „Швепс”.
…Около 90% от студентите в Русенския университет ходят с дънки.
…Към 34% от колегите не псуват гласно.

Изпитни хитринки, 1989 г.

Днес ще имаме контролно.
– А калкулатори ще може ли да ползваме?
– Да.
– А транспортири?
– Също може… Така, а сега пишете тема на контролното: „България
през управлението на Цар Калоян”.
Материалите са предостваени от проф. д-р Димитрина
Цонева, доц. д-р Йордан Дойчинов и доц. д-р Таня Грозева
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60 ГОДИНИ АКАДЕМИЧЕН СПОРТ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
През есента на 1955 г. се полага началото на организираното студентско
спортно движение в Русенски университет (тогава ВИМЕСС) и е основан
студентският спортен клуб „Академик” с председател Петър Златарев.
Първият преподавател по физическо възпитание е Йосиф Ганев, който
е и първият ръководител на новоизградената катедра „Физическо
възпитание и спорт” от 1962 г.
В началните години се организират предимно вътрешновузовски
турнири, като най-атрактивен и желан от студентите е турнирът
по футбол. Първоначално турнирът е между отбори на факултета,
впоследствие се предхожда от вътрешнофакултетни първенства. Това
продължава през годините и до наши дни. В този период ссе изграждат и
първите няколко спортни секции – по футбол, лека атлетика, волейбол,
баскетбол, шахмат.

В края на петдесетте и началото на шестдесетте години преподавателите
Кръстьо Златев, Христо Костов и Йордан Златков укрепват спортните
секции. Не закъсняват и успехите на републиканско равнище – на
Общостудентските спортни игри, най-висшия ежегоден студентски
спортен форум. Първият републикански студентски шампион е
Кольо Ненов, състезател по лека атлетика – скок височина. До 2015 г.
включително студентските шампиони на Русенския университет в
различните спортове нараснаха на 234 души. Медалистите са повече от
800 души. Последни студентски шампиони за Русенския университет от
Националната универсиада 2014 г. в София са джудистите Айсун Рефан,
Валери Великов, Благовест Тунчев, Денислав Тодоров и каратистът Тодор
Събев. Русенският университет е нееднократно отличаван за спортни
успехи от Асоциацията за университетски спорт „Академик” и се нарежда
сред челниците в страната, редом до Национална спортна академия
– София, Технически университет – София, Софийски университет.
Сред възпитаниците на университета са редица изявени спортисти
не само на Русе и на русенския спорт, но и успешно са защитавали
спортната чест на България на редица международни прояви:
Петър Стойчев – плуване, многократен шампион на България,
първият наш възпитаник, спечелил кръг от Световна купа през 1998 г.,
единадесет пъти победител в Световната купа по плувен маратон, участник
на три Олимпиади: Сидни – 2000 г., Атина – 2004 г., Пекин – 2008 г. Той
е първият и единствен българин, поканен и приет в Международната
зала на плувната слава в САЩ. Министър е на спорта през 2013 г.;
Йордан Вълчев – академично гребане, участник на три олимпиади, с
най-добро постижение 4. място на Олимпиадата в Мексико през1968 г.;
Петко Петков и Димитър Русанов – спортна акробатика с
втори места на състезания от световната купа и световно първенство;
четирикратни студентски шампиони;
Васил Касов – лека атлетика 400 м, балкански и многократен
републикански шампион и рекордьор на страната; четирикратен
студентски шампион – 1976, 1977, 1978, 1979 г.;
Иван Ханджиев – лидер на русенския волейбол; трикратен студентски
шампион;

Дмитрий Гончаров – баскетбол, лидер на русенския баскетбол;
Христо Мойсев – лека атлетика, трикратен студентски шампион;
Огнян Чингов – джудо, борба – републикански и балкански медалист,
студентски шампион;
Арсен Симонян – водни ски, многократен републикански шампион;
Детелин Неделчев – фехтовка, носител на купата на България,

четирикратен студентски шампион;
Тодорка Каменарова – спортно ориентиране, участничка на четири
световни първенства и една Универсиада, многократен шампион на
страната, трикратен студентски шампион;
Траян Желев – плуване, многократен шампион и призьор на страната,
деветкратен студентски шампион;
Георги Белчев – вдигане тежести, четирикратен студентски шампион;
Соня Нанкова – тенис на маса, двукратна студентска шампионка;
Красимир Чотов – лека атлетика, трикратен студентски шампион;
Никола Христов – футбол, национален състезател;
Ивайло Игнатов – лека атлетика,
републикански шампион на България
по кросово бягане, четирикратен
студентски шампион;
Весела Георгиева – тенис на маса,
двукратен студентски шампион и
двукратен студентски вицешампион;
участничка на две Световни студентски
първенства през 2007 г. в Тайланд и
2009 г. в Сърбия;
Таня Стоянова – лека атлетика,
трикратен студентски шампион,
балкански шампион, републикански
призъор;
Станислав Костадинов – лека
атлетика, републикански и балкански
младежки шампион, студентски
шампион, Студент на годината на Русе;
Мария Чулева – карате, двукратен
студентски шампион;
Тодор Събев – карате; студентски,
републикански и балкански шампион; медалист от европейски и
световни първенства;
Петър Николов – кик бокс, двукратен студентски шампион;
Искра Бонева – ушу, три златни, четири сребърни и два бронзови
медала от държавни първенства;
Ивайло Каменаров – спортно ориентиране и кросово бягане, студентски
шампион, многократен републикански и балкански шампион, Световни
студентски първенства през 2010 г. и 2012 г. с постигнато 9. място от
101 участници. Национален състезател на световни първенства от 2009
г. до 2015 г.;
Пламен Димитров – канадска борба, многократен републикански
и балкански шампион и призьор от световни и европейски първенства.
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ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ

60 ГОДИНИ АКАДЕМИЧЕН СПОРТ
Спортната слава на Русенския университет
през годините са извоювали и отборите:

Отбор по футбол – двукратен студентски
шампион и четири пъти бронзови медалисти от
Националните универсиади;
Отбор по волейбол – четирикратни студентски
шампиони и три пъти шампиони в Националната
студентска група;
Отбор по баскетбол – двукратни студентски
шампиони във формат 3х3;
Отбор по спортно ориентиране – седемкратен
студентски първенец;
Отбор по хандбал – шампион в Националната
студентска група;

Първи открит студентски шампионат по
спортен бридж – 1981 г.;
Първи международен
т урнир по хандбал на
територията на град Русе
с участието на студентски
отбори от Полша,
Чехословакия и Унгария –
1984 г.;

център
2008 г. – Академичният съвет приема Стратегия
за развитието на спортната база
2015 г. – Обновен е спортният комплекс с
изкуствени игрища
Председатели на Спортен клуб „Академик”
1955–1962 г. доц. Петър Златарев
1962–1964 г. проф. Цветан Цветанов

Първи републикански
студентски шампионат по
парашутизъм – 1986 г.;
Първи международен
студентски турнир по дамски
футбол – 2011 г.

Отбор по лека атлетика – многократен
студентски призьор;
Отбор по джудо – многократен студентски
призьор;
Отбор тенис на маса – многократен студентски
призьор;
Равносметката от Общостудентските спортни
игри за изминалите 60 години университетски
спорт е 234 златни медалисти и над 800 призьори.

През всички години от
своето развитие в основата на студентския спорт
са стояли и стоят масовите спортни прояви,
турнири и празници. Провеждат се спартакиади
на чуждестранните студенти, спартакиади на
общежитията, на факултетите,
лекоатлетически щафети.
Ежегодни са първенствата по
различните видове спортове –
футбол, волейбол, баскетбол,
тенис на маса, спортно
ориентиране, шахмат. В чест
на студентския празник Осми
декември е и ежегодният
блок от спортни прояви
със състезания по тенис на
маса, волейбол, баскетбол,
по вдигане на щанга,
канадска борба, спортно
ориентиране, спортен бридж,
шахмат, бадминтон. Не са
прекъсвали провеждането
си пролетните и есенните
студентски спортни дни.
Бъдещите дръзновения на студентите от
Русенски университет в спорта няма да прекъснат.
И през следващите десетилетия, както традицията
го изисква, под ръководството на умели треньори,
в обновената спортна база на университета,
бъдещите поколения ще спортуват и печелят
слава с името на университета и ще завоюват
нови върхови постижения!
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Вестник „Студентска искра” е носител на
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Хронология по години
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1962 г. – Основана е катедра „Физическо
възпитание и спорт”
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