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Русе става Дунавската
академична столица на България
На 3 май 2017 г. Министерският съвет прие
постановление за откриване на Филиал Видин
в структурата на Русенския университет. „С
разкриването на филиал във Видин вече имаме
и нашия значим институционален принос за
развитието на Дунавския регион. Русенският
университет изгради българската Дунавска ос за
висше образование и наука Силистра–Русе–Видин,
с разширение Русе–Разград, която покрива широк
спектър от професионални направления. Така
Русе става Дунавската академична столица на
България, утвърждавайки своето извечно място
на голямата река като европейски път на култура,
ценности и духовно извисяване”, каза ректорът
проф. Велизара Пенчева.
Също така бе заявено, че позиционирането на
Русенския университет като водеща образователна
и научноизследователска институция в Дунавския
регион е стратегическа задача и е въпрос на национален
интерес да има академична структура в град, който
е на границата на две държави – Румъния и Сърбия.
Идеята за създаване на филиал на Русенския
университет във Видин датира от 2012 г., когато
с решение на Академичния съвет са определени
професионалните направления, в които ще се

обучават студенти – Педагогика на обучението по
двойка специалности, Информатика и компютърни
науки, Машинно инженерство, Електротехника,
електроника и автоматика, Комуникационна и
компютърна техника, Транспорт, корабоплаване
и авиация и Общо инженерство. Специалностите,
по които започва обучение от новата академична
година, са „Земеделска техника и технологии”,
„Машинно инженерство”, „Електроника”, „Технология
и управление на транспорта”, „Индустриален
мениджмънт” и „Компютърни науки”. Сериозен
интерес има и към дистанционната форма на
обучение в специалност „Бизнес мениджмънт”.
Председателят на Общото събрание на Русенския
университет чл.-кор. проф. Христо Белоев заяви,
че откриването на филиал във Видин не е самоцел,
а резултат от задълбочени проучвания. Регионът
има голям потенциал, който може да бъде развит –
от една страна завършващите ученици, които за
2017 г. са около 700, от друга – младежите до 35
години, които нямат висше образование, и не на
последно място – чуждестранните студенти, които
биха избрали Видин заради местоположението му
на границата на България със Сърбия и Румъния.
Капацитетът на филиала е 600 студенти.

XIX Русенско изложение и
II Иновативно младежко експо

От 11 до 13 май 2017 г. в Русенския университет
се проведе XIX Русенско изложение на техника,
технологии, стоки и услуги и II Иновативно
младежко ЕКСПО. В рамките на три дена

много фирми и учащи си представиха своите
разработки пред академичната общност и
русенската общественост.
Четете на 2 и 3 страници.

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.
Скъпи читатели,
Преди 60 години група ентусиазирани
преподаватели създават вестник, който устоява
на времето, на промените, на различните
гледни точки, за да бъде днес най-старият
университетски вестник в България. Кои са
носителите на словото? Това са хората, които
усещат журналистиката като призвание,
като кауза. Kауза да информираш, кауза да
успяваш да правиш разлика между добро и
недобро, кауза да насърчаваш другите, кауза да
помагаш и да променяш света към по-добро...
Но какво е нужно днес, за да си журналист?
Точност, любопитство, комуникативни умения,
способност за анализ, добра езикова и културна
грамотност, компютърни умения... И най-вече
любов и уважение към работата и екипа, с
който работиш. Да отвориш сърце и душа за
хората и тяхната новина.
На страница 17 анонсираме конкурси,
посветени на 60-ата годишнина на нашата
Искра. Очакваме проектите Ви!
Ще се радваме да отразяваме постиженията Ви
и проявите на Вашите колективи на страниците
на в. „Студентска искра”.
Изпращайте материалите си на електронния
адрес на редакцията: vestiskra@uni-ruse.bg.
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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XIX Русенско изложение

Официални гости на XIX Русенско изложение на техника, технологии,
стоки и услуги, проведено от 11 до 13 май 2017 г. в Русенския университет,
бяха Областният управител на Област Русе доц. Стефко Бурджиев и неговият
заместник Емил Кирилов, зам.-кметовете на Община Русе Иван Григоров и
Наталия Кръстева, зам.-областният управител на Област Силистра Младен
Минчев и ръководителят на Регионалното управление по образованието
Димитър Райнов.

Много фирми от областта на земеделската и транспортната техника
представиха своите най-нови продукти. Организатори на изданието за 2017 г.
са инженерните факултети на Русенския университет със
съдействието на Министерството на земеделието и храните,
Областна администрация – Русе, Община – Русе, и Съюзът
на учените – Русе.
Специализираното Русенско изложение на земеделска,
автомобилна, индустриална и електронна техника е единствено
по рода си в Северен централен район и е третото по големина в
България. Провежда се ежегодно през месец май на територията
на Русенския университет „Ангел Кънчев”, където се намира
и единственият в страната ни факултет за подготовка на
инженерни кадри по Земеделска техника и технологии.
„Русенското изложение е уникално за България, защото
то се провежда на територията на академична структура. В
него преподавателите, студентите и академичната общност
се свързват с представителите на бизнеса и организациите,
обменят своите идеи и създават нови партньорства”, каза в
приветствието си ректорът проф. Велизара Пенчева.
В парка на университета бяха изложени обработваща
техника за земеделието, прикачен инвентар, средства за

растителна защита, градинска техника, напоителни системи и други стоки
и услуги за селскостопанското производство. Участваха производители на
прикачен и навесен инвентар, машини за семепочистване и обеззаразяване,
торове и препарати за растителна защита, градинска техника. Дистрибутори
на автомобили показаха най-новите модели, които предлагат на пазара.
Сред експонатите, които привлякоха вниманието на гостите, бе
електрически скутер, разработен от възпитаник на Русенския университет.
Десислава Николова е завършила специалност „Индустриален
мениджмънт” през 2009 г. и няколко години е работила в
Китай. Обмисля идеята за екологично превозно средство и
за две години разработва продукта. Електрическият скутер
вече е преминал всички тестове и е получил необходимите
сертификати. Мощността на двигателя му е 1500 вата, а с
едно шестчасово зареждане на батерията могат да се изминат
60 километра с максимална скорост 45 км/час. Стилният му
външен вид и ниският му разход (100 километра за 1 лев) го
правят изключително атрактивен за градски условия, разказа
Десислава Николова.
На изложението бяха представени най-новите сортове,
разработени от Института по земеделие и семезнание „Образцов
чифлик”. Отделни щандове представят филиалите и катедрите
на Русенския университет, а студентите от клуб „Палитра”
показаха изработени от тях произведения.
Специален гост на събитието бе маркетинг директорът на
световната компания Massey Ferguson Кембъл Скот. Той изнесе
публична лекция на тема „Технологиите при земеделската техника
и тяхната роля за осигуряване на системното изхранване на
растящото световно население”. Massey Ferguson е сред топбрандовете в сферата на земеделската техника, представян в
България от фирма ВАРЕКС.
Mатериалите за страници 2 и 3 са предоставени от ДВОР.
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Второ иновативно младежко експо в Русенския университет
33 участници – университети, средни училища, институти на Българската
академия на науките и научни лаборатории, представиха свои иновативни
разработки. Иновативно младежко ЕКСПО II е инициатива на Академичното
ръководство и Студентския съвет на Русенския университет, с подкрепата
на Националното представителство на студентските съвети в България и
Министерството на образованието и науката. Събитието откри ректорът проф.
Велизара Пенчева, а официални гости бяха изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта Драгомир Николов, директорът на Общинска фондация „Русе – град
на свободния дух” Елена Минкова, ръководителят на Регионалното управление
по образование – Русе
Димитър Райнов, общинският
съветник Галин Григоров, зам.председателят на Националното
предс тавителс тво на
студентските съвети Габриела
Наскова и др.

от разработките на младите математици е насочена към хора със зрителни
увреждания и представлява светещ бял бастун. Целта му е както да подпомага
придвижването на незрящия, така и да предупреждава останалите участници
в движението.

Пред Канев център бяха
показани двата болида, с
които Русенският университет
ще участва в състезанието
за енергийноефективни
автомобили Shell eco-marathon
през 2017 г.
Футуристични облекла с вградени LED светлини представи Гимназията по
облекло „Недка Иван Лазарова”. Сред експонатите се отличаваха моделите от
серията „Космос”, чиито материи бяха с имплантирано в тъканите осветление
и наподобяваха нощно небе.

Клубът „MicroBio Art” на Филиал Разград представи пред публика найновите си картини, рисувани с посявки на микроби, а студенти от Филиал

Младежкият колектив „Адванс”, съставен от ученици в Профилираната
английска гимназия „Гео Милев”, показа своя идея за предпазване на
пешеходците, пресичащи
необезопасени пешеходни
пътеки. Ус т ройс твото
има сензор, който засича
приближаващия към пътеката
човек и подава сигнал на
идващия шофьор на автомобил.
Водачът на превозното средство
спира, а пешеходецът има
достатъчно време да стигне до
другия тротоар. Практическата
реализация на устройството
става факт със съдействието и техническата подкрепа на докторанти и
преподаватели от катедра „Електроника” и катедра „Транспорт” на Русенския
университет.
Екипът на университетския клуб по роботика показа дрон, който с
подвижна „ръка” събира отпадъци от труднодостъпни места. Математическата
гимназия участва в Иновативното експо с няколко ученически отбора. Част
от тях демонстрираха функциите на създадените от тях лего роботи. Една

Силистра демонстрираха иновативни дидактически модели и електронни
образователни ресурси.
Младежкият форум „Бариери и стимули пред младежката предприемчивост”
събра заедно представители на ученическите формации, студентските клубове,
научноизследователските институти, работодатели и стартиращи фирми.
Директорът на общинската фондация „Русе – град на свободния дух” Елена
Минкова представи примери за подкрепа на младежките инициативи в града
и програмите, по които може да се кандидатства с проектни предложения. В
заключителната част на експото участниците бяха поздравени от художествените
клубни състави на Русенски университет и бе изтеглена томбола с награди
за регистриралите се посетители и участници.
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Конференции

Конференция на Европейската университетска асоциация
От 5 до 7 април 2017 г. в Берген, Норвегия,
се проведе годишната конференция на Европейската университетска асоциация (EUA).
EUA е най-представителната организация на
университетите в 46 европейски страни, играе
решаваща роля и оказва влияние върху политиката на Европейския съюз по въпросите на
висшето образование, научните изследвания
и иновациите.
Темата за 2017 г., събрала университетски
лидери, политици и други заинтересовани страни,
бе „Автономия и свобода: бъдещата устойчивост
на университетите”. Русенският университет бе
представен от ректора проф. Велизара Пенчева,
председателя на Общото събрание чл.-кор. проф.
Христо Белоев и зам.-ректора по международно
сътрудничество проф. Юлиана Попова.
По време на конференцията се дебатира
значението на автономията на университетите,
поради забелязващата се нарастваща тенденция
на намеса на националните правителства в университетската автономия и академична свобода.
Те са от решаващо значение за функционирането
на университетите и са два стълба, които са от
съществено значение за бъдещата устойчивост
на системите за висше образование в Европа.
Участниците се обединиха около становището,
че е необходим широк диалог и глобален поглед
върху състоянието на автономията в цяла Европа,
както и изграждането на общоевропейска база

данни от сравнима информация за различни
аспекти на управлението и автономията на
университетите.
Участниците в конференцията изразиха
безпокойството си по отношение на законодателство в Унгария, засягащо функционирането на Централно-европейския университет,
дългогодишен член на EUA. Коментирани са и
тревожните доклади за правителствена намеса
във вътрешните университетски работи в Турция
след опита за преврат през юли 2016 г.
Подчертано е, че EUA ще работи за възможно
най-тясно сътрудничество между университетите в Европейския съюз и Великобритания
след Brexit за работата по рамковите програми
за изследвания и „Еразъм+”. Великобритания
остава пълноправен член на Европейския съюз
до края на преговорите, вероятно в началото на
2019 г., и британските университети ще имат
пълен достъп до „Хоризонт 2020” и „Еразъм+”
през това време.
Делегатите са се запознали и със съдържанието на Нов Европейски кодекс за почтеност
при научните изследвания (New European Code
for Research Integrity), публикуван на 24 март
2017 г., който е стъпка напред от предходната
рамка и има за цел по-ясна формулировка на
институционалните отговорности за научни
изследвания в нейната цялост и обучението на
млади изследователи и докторантско образование.

Трета годишна конференция
на Балканската университетска асоциация
На 24 и 25 март 2017 г. в Софийския
университет „Св. Климент Охридски” се състоя
Третата годишна конференция на Балканската
университетска асоциация, на която Русенският
университет е член и съучредител от 2014 г. Във
форума се регистрираха повече от 70 участници
от около 40 университета от балканските
страни.
В конференцията взеха участие ректорът
на Русенския университет проф. д-р Велизара
Пенчева и зам.-ректорът по международно сътрудничество проф. д-р Юлиана Попова. Русенският университет демонстрира своята активна позиция в работата на конференцията чрез
презентация на тема „Перспективи за усилване
влиянието на Балканската университетска асо-

циация в Дунавския регион”, като бяха изтъкнати лидерските позиции на университета в дунавското пространство за висше образование
и неговото дългогодишно успешно членство в
Дунавската конференция на ректорите, и опитът, който дава основание на университета да
се ангажира с посредническа роля в сътрудничеството между двете международни организации и развитието на съвместни инициативи.
Председателството на Балканската университетска асоциация, което се осъществява на
ротационен принцип, бе поето от ректора на
Университета в Тетово, Македония, проф.
Вулнет Амети.

Събития
На 19 април 2017 г. в Канев център на Русенския университет
се проведе Национална работна среща за запознаване с целите и
задачите на проект „Повишаване на институционалния капацитет
в корабоплаването по река Дунав чрез стимулиране на съвместни
транснационални компетенции и умения в областта на образованието
и развитието на обществените услуги” (Danube SKILLS). Акцентът бе
предложението за нова Директива на Европейския парламент и на
Съвета относно признаването на професионалните квалификации във
вътрешното корабоплаване и за отмяната на Директива 96/50 / ЕО и
Директива 91/672 / ЕИО.

Успешни срещи
в Армения
На 11 май 2017 г., в деня на Светите братя
Кирил и Методий, председателят на Общото
събрание на Русенския университет чл.-кор. проф.
Христо Белоев бе удостоен с почетното звание
Доктор хонорис кауза на Гаварския държавен
университет, гр. Гавар, Армения. Отличието е
заради приноса към науката на чл.-кор. проф.
Христо Белоев и за десетгодишната му дейност
за развитие на контактите между Русенския
университет и Гаварския държавен университет
в рамките на Европейските програми „Темпус”,
„Еразмус Мундос”, „Еразъм+”.
През месец май 2017 г. срещи, ползотворни
разговори и лекции пред академичната общност
в три арменски университета проведоха
председателят на Общото събрание на Русенския
университет чл.-кор. проф. Христо Белоев и
ръководителят на Центъра за иновационни
образователни технологии проф. Ангел
Смрикаров. С Националния аграрен университет
на Армения, гр. Ереван, бе подписано споразумение
за сътрудничество. По време на разговорите
с ректора на университета проф. Аршалуйс
Тарвердян, ръководителя на международния
отдел доц. Гарегин Хампарцумян и с членове
от неговия екип са обсъждани възможностите
за разширяване на сътрудничеството между
двата университета, стъпвайки на досегашния
обмен в рамките на програма „Еразъм”.
Освен срещите с академичната общност
в град Гавар, русенските представители
са разговаряли със зам.-кмета г-н Григор
Бошиян и с председателя на Общинския съвет
проф. Самвел Амирханян, който е и декан на
Икономическия факултет.
Проведени са срещи и в Руско-арменския
университет в град Ереван, с който Русенския
университет контактува от три години. „Срещата
със зам.-ректора проф. Гагик Саркисян и
ръководителя на международния отдел Сузанна
Шамаркян бе ползотворна и набелязахме
няколко направления, в които можем да си
сътрудничим. Договорихме се да подготвим
Споразумение за сътрудничество, което да
подпишем в рамките на един месец”, сподели
чл.-кор. Белоев.
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Посещения в Русенския университет
Делегация от Република Турция
награди с кристален приз Ректора на Университета в гр. Амасия, проф. д-р
Метин Орбей, като знак на уважение за утвърждаването на политиката за
сътрудничество между българските и турските висши учебни заведения.
на посещение в университета
„Нека да погледнем към нашите културни традиции и да начертаем
успешно бъдеще за нашите студенти”, с тези думи зам.-ректорът по учебната
работа на Русенския университет проф. Пламен Кангалов приветства
делегацията от 45 преподаватели и студенти от Педагогическия факултет на
Университета в гр. Амасия, Турция, ръководена
от проф. Тунджай Демирташ.
Гостите бяха посрещнати от зам.-ректорите
проф. Пламен Даскалов и проф. Диана Антонова,
главния секретар на Русенския университет доц.
Таня Грозева, декана на Факултет Природни
науки и образование доц. Десислава Атанасова,
директора на Дирекция „Чуждестранни студенти”
доц. Красимир Мартев, ръководителя на катедра
„Педагогика, психология и история” доц. Ася
Велева, членове на катедрата и факултета.
Тази среща постави началото на изпълнението
на договора между двата университета за съвместна
културна и научна дейност. От двете страни
беше заявено желание за обмен на студенти и
преподаватели, разработване на общи научни
и образователни проекти, участия в научните
конференции и в студентските и докторантски
научни сесии в областите образование и роботика.
Основните моменти в развитието на Русенския университет и постигнатите
успехи за 72 години от създаването му бяха представени от главния секретар
доц. д-р Таня Грозева. Академичното ръководство на Русенския университет

Споделен опит

На 6 април 2017 г. представителна група преподаватели от факултет
„Комуникационни системи” на Националния военен университет„Васил
Левски”, Шумен, посети Русенския университет за обмен на добри
практики. Гостите бяха посрещнати от зам.-ректора по учебната работа
проф. Пламен Кангалов. Главният секретар доц. Таня Грозева запозна
колегите с историята, настоящето и бъдещите планове на университета.

В една от залите с интерактивна презентационна система проф.
Ангел Смрикаров представи на гостите презентация на тема „Как
да направим лекцията по-интересна за студентите от дигиталното
поколение”. Участниците в делегацията бяха особено впечатлени от
постоянните изложби в университета.
Гостите бяха възхитени от макета на новия автомобил, задвижван
от водородна клетка, разработван от студенти и преподаватели от пет
факултета на Русенския университет в добре оборудвана лаборатория
на катедра „Транспорт”. Деканът на факултета по комуникационни
системи в Националния военен университет „Васил Левски”
полк. проф. Сашо Евлогиев направи сполучлива аналогия между
лабораторията на младежкия екип и мястото, на което Стив Джобс
създава световноизвестния персонален компютър Apple.
Материалът е предоставен от ДВОР.

Проф. Нурсет Касап представи Университета в гр. Амасия пред повече
от 200 студенти от различни специалности на факултет „Природни науки и
образование”, преподаватели, чуждестранни и Еразъм студенти и гости от
Русе. Турският университет е създаден преди 11 години, а педагогическият
му факултет обучава 5000 студенти.
Материалът е предоставен от доц. д-р Емилия Великова.

На 10 май 2017 г. Ректорът на Русенския университет проф. Велизара
Пенчева награди със златна значка най-новия Почетен гражданин на Русе
професор Румяна Ценкова за приноса й в утвърждаването на авторитета
на университета в международен
план и в създаването на задълбочени
и ползотворни интеркултурни и
професионални връзки между учените
от България и Япония.
Проф. Румяна Ценкова завършва
Русенския университет и след това
започва да преподава в него. През 1990
г. заминава за Япония със стипендия
на министерството на образованието.
От 1996 г. досега работи в Университета
в Кобе, но продължава да се връща в
Русе и да споделя своя опит.
***
На 18 май 2017 г. създателят и първи
декан на Факултета по обществено
здраве при Медицински университет –
София, проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, представи книгата си „10-те
принципа на медика и мениджъра” пред русенци. По време на срещата
с русенската публика проф. Воденичаров получи Кристалния знак на
Русенския университет за изключителните му заслуги в развитието на
медицинската наука и в утвърждаването на факултетите по обществено
здраве в българската система за висше образование. Ректорът проф. Велизара
Пенчева отбеляза приноса
на проф. Воденичаров за
създаването на факултет
„Обществено здраве
и здравни грижи” и
възможността в Русе
отново да се обучават
медицински сестри и
акушерки. Акцент бе
създаването на звено по
медицинска етика, което
да обогатява знанията
на студентите и гради
ценностни и морални
възгледи в лекарската и
медицинската практика.
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Празници в Русенския университет
15 години обучение по хуманитарни
науки в Русенския университет
Вечер на специалността „Български език и история” събра в зала „Сименс”
преподаватели, представители на институции, потребители на кадри,
бивши и настоящи студенти, които заедно отбелязаха 15 години обучение
по хуманитарни науки в Русенския университет. Приветствие от името на
академичното ръководство отправи зам.-ректорът по научноизследователската
дейност проф. Диана Антонова, а деканът на факултет „Природни науки и
образование” доц. Десислава Атанасова награди отличниците на випуска.
Ръководителят на катедра „Български език,
литература и изкуство” доц. Яна Пометкова
направи
езиковедското наследство на писателя Йордан Вълчев и
сподели плановете, които са си поставили участниците в нея.
Възпитаници на
специалността разказаха за

ретроспекция и припомни
първите стъпки в създаването
на специалността „Български език и история”. Спомени от
първите уроци пред черната дъска и постепенното навлизане на новите
технологии, снимки от научни конференции и студентски празници
припомниха 15-годишната история на обучение по хуманитарни науки в
университета.
Гости на празника бяха директорът на Регионалния исторически музей
в Русе проф. Николай Ненов и началникът на Държавен архив Русе Стефка
Маринова, директори на училища, кандидат-студенти и ученици от Молдова,
които са на езиков курс в Русенския университет.
Доц. Руси Русев представи работата на лабораторията, която изследва

Ден на франкофонията
На 20 март 2017 г. Русенският университет
отбеляза Деня на франкофонията с награждаване
на победителите в конкурса за есе „Je suis
francophone”. Габриела Стойнова
и Симона Георгиева от 12.
клас, Снежина Стойчева от 9.
клас и Цветелина Илиева от
11. клас на Средното училище
за европейски езици, Русе, са
класирани на първите четири
места и получиха предметни
награди и грамоти.
Денят на франкофонията
се отбелязва за пръв път в
Русенския университет, като
от тази година университетът
е член на Университетската
агенция на франкофонията.
В Агенцията членуват над 800
висши училища от цял свят, като българските
франкофонски университети са общо 10. В
приветствието си към участниците в събитието
ректорът проф. Велизара Пенчева представи
изминатите стъпки преди приемането на
университета в Асоциацията и отбеляза, че
200 милиона души в света говорят френски

професионалния път, който са изминали след
напускането на студентската скамейка и бяха
категорични, че обучението в специалност
„Български език и история” дава шанс за широка професионална реализация
– учители, експерти в музеите, експерти по връзки с обществеността,
университетски преподаватели.
Материалът е предоставен от доц. д-р Емилия Недкова.

език. От своя страна председателят на Общото
събрание чл.-кор. проф. Христо Белоев сподели,
че участието в Университетската агенция на
франкофонията дава възможности за нови
партньорства и съвместни дейности.
Стихове на френски, прочетени от студенти,

и пиеса на Клод Дебюси, изпълнена от д-р Петя
Стефанова, бяха част от програмата на Деня
на франкофонията. Представена бе изложба
от Френския културен институт, в която
гостите видяха факсимилета от български и
френски вестници от края на 80-те години на
миналия век.

Майски празници

Повече от 100 изявени студенти от Факултет
„Електротехника, електроника и автоматика”
получиха грамоти и награди по време на Вечерта
на специалностите на 10 май 2017 г. Всички те
са постигнали отличен успех, първенци са в
проведените конкурси и студентската научна
сесия. Общо 36 доклада бяха представени на
студентската научна сесия пред аудиторията,
включваща преподаватели и представители
на бизнеса. Освен бакалаври и магистри от
Русенския университет, в конференцията
участваха и представители от Университета
по хранителни технологии в Пловдив и
факултет „Техника и технологии”, Ямбол,
както и от Националния военен университет
„Васил Левски”.
Президентът на „Мусала Софт” Елена
Маринова и ръководителят на ЕСО – Мрежови
експлоатационен район Русе, Емил Костадинов
произнесоха мотивационни речи пред
аудиторията. За доброто настроение се
погрижиха: рок група „Непокист”; Габриела
Йорданова, която представи България на
Детската Евровизия през 2015 г.; и мажоретният
състав на град Русе.
Материалът е предоставен
от доц. Милко Маринов.
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Ден на отворените врати в Русенския университет
„Триизмерни скенери, които позволяват заснемането на обекти от
всички страни, и 3D принтери за прецизна изработка на детайли бяха
сред устройствата, показани на Деня на отворените врати на Русенския
университет на 23 март 2017 г. Студенти от различните факултети обясняваха
на бъдещите си колеги предимствата да учат в съответните специалности.
В Канев център със свои щандове се представиха осемте факултета и
двата филиала на университета, а студенти разясняваха на своите бъдещи
колеги какво ще учат и какво ги очаква, ако изберат Русенския университет.
Екипи от различни катедри демонстрираха свои разработки и показваха
как теорията се използва в реалния живот.
По време на официалната част ректорът проф. Велизара Пенчева
представи ръководния екип на университета. Бяха обявени и победителите
в конкурса за есе, проведен в навечерието на Деня на отворените врати.
Голямата награда, фаблет, заслужи Александрина Найденова от ПГПЧЕ
„Петър Богдан”, Монтана, с есето си „Образованието като свобода да избираш
и смелост да мечтаеш”. На второ и трето място журито класира Пламена
Томова и Стефани Тангълова, които получиха сертификати и предметни
награди. По време на концерта на културните клубове бе разиграна томбола
с повече от 40 награди.
Дронове, които могат да носят 10-килограмова камера, и стабилизатор на
изображението, събираха публика пред щанда на факултет „Електротехника,
електроника и автоматика”. С помощта на системата могат да се заснимат
различни обекти, а след това да се „печата” тяхно копие в триизмерен
формат. Посетителите можеха да видят макет на крепостта Дуросторум
в Силистра, заснета и изработена с помощта на дрона. Миниатюрен бюст
на Алберт Айнщайн, лешникотрошачка и копия на римски колони, също
изработени с 3D-принтера, бяха показани на щанда.
За пръв път бе показан и разработен от преподаватели в Русенския
университет учебник с добавена реалност. Специални маркери на страниците
му позволяват визуализация на съответните машини и детайли. Медицински
сестри и акушерки мериха кръвното налягане на посетителите на щанда на
факултета по обществено здраве и здравни грижи. Факултет „Природни науки
и образование” показа пъстротата на специалностите си, като студентите

привличаха бъдещите си колеги с атрактивни костюми и презентации.
Млади преподаватели от Машинно-технологичния факултет демонстрираха
с каква техника се обучават студентите в специалностите на факултета, а

Среща на първокурсници
и бъдещи работодатели

трудовия пазар и да задават интересуващи ги въпроси.
Зам.-ректорът по развитие, координация и продължаващо обучение
проф. Пламен Даскалов представи извънаудиторните форми, които дават
възможност за развитие на знания, умения и таланти на студентите в
Русенския университет. Ръководителят на Центъра за кариерно развитие
проф. Иван Евстатиев запозна студентите с дейността му и с възможностите
да се ориентират на пазара на труда, а проф. Юлиана Попова, зам.-ректор по
евроинтеграция и международно сътрудничество, разясни как студентите
могат да се включат в програмите за мобилност.
В края на събитието ректорът проф. Велизара Пенчева награди 66
първокурсници за постигнати високи резултати в обучението от първия
семестър. Първенците по успех получиха грамоти и предметни награди, а
дарители осигуриха и парични премии за някои от тях. Пълните отличници
сред първокурсниците са 16, а 25 от наградените са постигнали успех над
5.50 по време на първата си сесия.
Материалите на стр. 7 са предоставени от ДВОР.

На 22 март 2017 г. първокурсници от Русенския университет се срещнаха с
бъдещите си работодатели, като 66 от тях получиха грамоти за отличен успех.
Денят на кариерното ориентиране на първокурсника събра за трета
поредна година в Канев център студенти от различните факултети и филиали
на Русенския университет и работодатели от региона. Събитието бе част
от форума „Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот”.
Целта е младежите, които са в началото на следването си в университета,
да се срещнат с фирмите участници в Националните дни на кариерата и
да придобият представа какви ще бъдат очакванията на работодателите
към тях след няколко години. Студентите имаха възможност да направят
консултации със специалисти за подготовка на CV, да се ориентират на

от Юридическия факултет подаряваха Конституцията на посетителите.
Възможностите пред завършващите Аграрно-индустриалния факултет
бяха „овкусени” с купа сочни ябълки, а студенти от факултета „Бизнес и
мениджмънт” споделяха с ученици предимствата да учиш в Русенския
университет. Електромобилът за превоз на пощенски пратки, болидът,
участник в Шел еко маратон, тестовият автомобил, с който студентите
и преподавателите правят своите изследвания, бяха сред експонатите,
представени от Транспортния факултет. Филиалите от Разград и Силистра
също имаха презентации на щандовете си. Специално място бе отделено на
спортните успехи на русенските студенти, а клуб „Роботика” показа найновите си модели, спечелили призови места на състезания.
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Програма „Еразъм”
Четвърта международна академична
с отварянето на програма „Еразъм” към целия свят. Разширяването на
програмата носи добавена стойност както за университетите от програмседмица по програма „Еразъм”
ните страни, така и за техните колеги от партньорските страни, тъй като

От 15 до 19 май Русенският университет организира Международна
академична седмица по програма „Еразъм”. В продължение на пет дни
19 представители на партньорски университети от Армения, Германия,
Грузия, Естония, Китай, Латвия и Русия обмениха опит и добри практики,
постигнати по различните форми на програма „Еразъм”.
В годината, когато програма „Еразъм” отбелязва 30-годишнината от
своето стартиране в Европа, е важно да бъдат откроени всички нейни
значими приноси за развитието на междууниверситетското сътрудни-

насърчава взаимното опознаване и разбиране, сближава академичните
системи, обогатява традициите и внася иновативни елементи в образователните практики.
Специален акцент в програмата на Еразъм седмицата е обсъждането
на опит и добри практики за насърчаване участието на млади хора в неравностойно положение в програмата.
Освен дискусиите и презентациите, организирани в залите на Русенския
университет, преподавателите и студентите представиха своите традиции

чество, интернационализацията на образователните системи, обменът на
добри практики и стимулирането на интереса на милиони млади хора към
мобилност с цел личностно усъвършенстване и развитие.
Русенският университет посвети тематиката на своята Четвърта Еразъм
седмица именно на тази забележителна годишнина, но в същото време
предостави на своите партньори форум за обмен на мнения във връзка

и култура, показаха песни, танци и ястия, характерни за техните държави.
По време на интеркултурния обяд те демонстрираха специфични храни
от седемте държави, които се включиха в Еразъм седмицата в Русенския
университет.
Материалът е предоставен от проф. Юлиана Попова.

Студенти споделиха пред в. „Студентска искра” своите впечатления
за Русенския университет и България. Интервютата са проведени със
съдействието на Диана Георгиева от ЕИМС и са преведени и адаптирани
от доц. Анелия Манукова.
ТОНИ ПОЛОНИО, учи в университета в Риека, Хърватия, спец. „Компютърни науки”. „Когато прочетох списъка с университети, предлагани от
моя университет, бях най-заинтригуван от България, Македония и Унгария,
защото стандартът за живот е същият като в Хърватия. Дойдох в България,
където бяха предложени университетът в Русе и университетът във Велико
Търново. Избрах Русенския университет, защото Русе е голям град и от
прочетеното открих, че прилича много на Риека.
От научния и културния живот в България очаквах да намеря нещо
близко до Хърватия. Това е моята първа, но определено не и последна,
Еразъм мобилност и аз наистина очаквах да се забавлявам освен учебния
процес. Учебната програма в моя университет е почти същата като тази в
Русенския университет, но тук има повече специализации за компютърни
науки, добавят се нови предмети. Свободното си време прекарвам с приятели, слушам музика и се опитвам здраво да науча българския език, докато
съм тук, и се справям добре. Също така пътувам – посетих няколко града в
България, посетих и Турция.
Полето на знание, което ме интересува най-много, е „Естествена езикова
обработка”, особено в машинния превод, тъй като проявявам интерес както

към чуждите езици, така и към компютърните науки.
Определено ще се върна в България, всъщност планирам да работя в
София през лятото. След това бих желал да уча в други държави, но съм
препоръчал България на мои приятели и определено ще се върна за празниците, до Черноморието и до Русе.
След 10 години се виждам да работя, но нямам конкретен план къде точно.
Може би бих искал да отида в чужбина да специализирам, но определено
планирам да се върна в Хърватия.”
***
КЕТЕВАН АРЗДЗЕНАДЗЕ, Държавен университет Батуни Шота
Руставели, Грузия. По „Еразъм” се обучава във факултет „Природни науки
и образование” при Русенския университет. „Винаги съм искал да знам
какво предоставя програмата „Еразъм” и какви ползи има. Сега съм много
щастлив, че имах възможността и, че съм част от семейството „Еразъм”.
Относно България и Русенския университет съм чувал много добри неща
от моите приятели и от лекторите в университета ми преди да дойда тук.
Един мой преподавател ми каза „Това ще е нова страница в твоя живот.”, и
наистина си оказа прав. Мисля, че живеейки и учейки в Русе, България ми
помогна повеч, еотколкото предполагах. Открих много нови приятели тук
и имам отлични учители. Натрупах много опит, който ми помогна да стана
по-независим отпреди.
Продължава на стр. 10.
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Този, който не пътува, не знае стойността на хората

Студенти от 15 държави показаха красотата на родината си пред свои
колеги в Русенския университет на 11 април 2017 г. на традиционния
Фестивал на чуждестранните студенти в Русенския университет. Уникалното
бе, че се събраха младежи от три континента. В
продължение на два часа публиката пропътува
разстоянията между държавите, като се запозна с
характерни особености на всяка страна. Посрещане
по „гръцки”, грузински танци и немски хумор
предизвикваха бурните овации на младежите.
Фестивалът премина под наслова „Този, който
не пътува, не знае стойността на хората” и бе воден
от „пилота” Усман от Индия и „стюардесата” Валя
от Молдова. Водещите отвориха сърцата си към
публика с думите „Нека да пътуваме, да опознаем
света и хората в него. Нека да заявим – ние сме
светът, ние сме тези, които можем да го променим.
Нека направим първата стъпка и в различията си
да намерим еднаквите неща. Нека с усмивка да
По случай 24 май – Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост,
доц. Анелия Манукова със съдействието на
Дирекция „Чуждестранни студенти” проведе
интервю с изявени чуждестранни студенти с
отличен успех.
Зададени им бяха следните седем въпроса:
1. Какво Ви мотивира да кандидатсвате в
България и по-точно в Русенския университет?
2. Какво открихте в научния, културния и социалния живот в Русенския унивеситет и България?
3. С какво ще допринесе образованието Ви в
университета и България за Вашата реализация?
4. Какво специфично ще отнесете от България
и ще го прилагате в работата и живота си?
5. Как организирате свободното си време?
Имате ли хоби?
6. В каква сфера желаете да се реализирате и
как се виждате след 10 години?
7. Имате ли желание да се върнете отново в
България за обучение, специализация или работа?
***
УСМАН ГАНИ КХАН, Индия, 2 курс, спец.
„Компютърни науки”, бакалавърска степен, ФПНО.
1. Бях ръководен от желанието да се развия

започваме приятелства и заедно да направим света едно по-добро място”.
В началото виртуално обръщение към чуждестранните студенти отправи
ректорът проф. Велизара Пенчева, а председателят на Общото събрание
чл.-кор. проф. Христо Белоев и директорът
на дирекция „Чуждестранни студенти” проф.
Красимир Мартев поздравиха младежите на
живо от сцената на Канев център. Субтитри на
английски помагаха на тези, които не владеят все
още български език, да се ориентират в събитието.
В програмата участваха и студентите, които
в момента се обучават в Русенския университет
по програма „Еразъм”. Те бяха изключително
емоционални и ентусиазирано аплодираха
колегите си.
Празникът завърши с български народни танци
и традиционната пита с хляб и сол, поднесени
на чуждестранните студенти от танцьорите от
ансамбъл „Хармония” към Русенския университет.

многостранно – намирайки нови начини на учебна
подготовка, нови хоризонти, друг език, да опозная
страната, хората и манталитета им.
България ме заинтригува и поради факта, че
има изградени взаимоотношения с Индия в много
аспекти – търговски, партньорски и културни,
както и възможността да участвам в програмата
„Еразъм”.
Русенският университет беше избран в случая
поради факта: оказа се един от най-добрите университети в страната с дългогодишни традиции
и опит, което научих от мои близки български
приятели, русенци, както и отзивите, които прочетох в интернет.
2. Открих, че университетът разполага с много
добра база за нашата подготовка, богата библиотека, която дава перспектива за развитие. Има
възможност както за учене, така и за спорт. Открих
и възможността за допълнителни, безплатни лекции
по моята специалност, което допринася съществено
за бързото усвояване и разширение на познанията.
Много интересен намирам и кръжока за роботика.
Програмата е богата на културни мероприятия, които разширяват кръгозора и позволяват
на чуждестранините студенти да научат повече за

страната, за нейната история и настояще.
Културният живот влияе на социалния, спомагайки за интеграцията и сближаването на чуждестранните студенти в университета, изгражда една
добра атмосфера на съжителство, сътрудничество
и другарска взаимопомощ.
3. Смятам, че възможността да усвоя още един
език, освен английския и другите национални
езици в Индия, ми дава един вид предимство в
избора и кандидатстването за работно място.
Мога да допринеса с нещо ново в професионален
аспект, давайки моя принос за напредъка на моя
бъдещ работодател.
4. На първо място ще отнеса богатството и
колорита на българския език, спомена от семплата,
но вкусна кухня! Ще отнеса спомена за хората,
които ме приеха с отворение обятия, изключително радушно.
Ще отнеса с мен съветите на преподавателите и
усмивките на моите приятели. Ще приложа всичко,
което съм научил и усъвършенствал в Русенския
университет, стараейки се да докажа качеството
на структурата, в която съм израснал и изучил.
Продължава на стр.10.
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Продължение от стр. 9.
5. Свободното ми време е твърде малко, но
изпитвам определено влечение към роботиката и
ако времето ми го позволи, тя ще се превърне в мое
хоби. Обичам да чета и следя новите технологии.
6. Имам желание да се реализирам в Информатиката и да направя, след време, мой собствен
бизнес, но преди всичко, бих искал да завърша
магистратура.
7. Определено бих казал, че моите намерения
са да остана в България, както за специализация,
така и за работа.
***
ФУНГ ТРУНГ ФОНГ, Виетнам, 1 курс, спец.
„Заваряване и нормативна база”, магистърска
степен, МТФ
1. Когато завърших бакалавърското
си обучение във Виетнам, имах желание да уча магистърска степен. Имах
преподавател, който е бил в България
и е завършил в Русенския университет.
Той ме посъветва да кандидатствам
в Русенския университет. После аз
разгледах сайта на университета и бях
изненадан от предлаганото обучение за
чуждестранни студенти. Затова реших да
кандидатствам в Русенския университет.
2. След две години обучение в университета мога да кажа, че той е идеално
място за обучение на чуждестранни
студенти. Учебната практика, която са ми водили
ще ми е от полза, когато си замина. По време на
учебната практика имах възможност да се запозная нагледно с процесите на заваряване, леене,
струговане, пробиване и др.
3. Образованието си е образование! Aз смятам,
че не е от значение къде се обучават хората, важно
е да знаят какво искат да научат и да имат цел. Аз
имах желание да придобия магистърска степен
и повече знания, защото имам цели. Относно
въпроса какво ще допринесе образованието за
моята реализация, на този етап не мога да отговоря.
4. Благодарение на фирмата, в която ме приеха
да се обучавам и да проведа учебния стаж, успях
да разбера с какво в действителност ще се занимавам професионално. От голяма полза ми бе да
работя като технолог и нещата, които научих, ще
ми помогнат много в работата във Виетнам.
5. През свободното си време се забавлявам с
приятели, излизайки да се наслаждавам на красотите на града. Хобито ми е да се занимавам с
музика, още във Виетнам свирех на китара и тук
също го правя.
6. Искам да се занимавам с инженерство и да
продължавам да се развивам в тази сфера.
7. Две години обучение бяха достатъчни за мен.
В България не знам дали бих се върнал.
***
ХРИСТИНА КАЙРЯК, Украйна, 2 курс, спец.
„Международни икономически отношения”, ФБМ.
1. Мотивира ме европейската диплома, която
ще получа, по-големите възможности за развитие
и кариера и не на последно място – срещата с
нови хора.
2. В Университета и града се провеждат различни мероприятия, които включват и ангажират
и чуждестранните студенти, като различни срещи
с академичното ръководство на университета,
организират се фестивали и екскурзии.
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3. Мисля да остана в България, за да работя и
живея тук. Получаването на диплома от български
университет е не само престижно, но ще ми даде
квалификация, необходима за пазара на труда не
само в България, но и в Европа.
4. Искам да запазя топлината и гостоприемството
на българите и тяхната готовност да помагат на
хората в нужда.
5. В свободното си време излизаме с приятели, спортуваме, ходим на кино, организираме
екскурзии из града или страната, за да опознаем
света около нас.
6. Искам да създам собствена фирма за счетоводни услуги, която да има успех и висок рейтинг
на пазара на труда.
7. Както споменах, искам да остана в България,
защото тук мога да се развивам както научно, така

и творчески.
МИНЕЛ ДЕРИДЖИОГЛУ, Турция, подготвителен курс по езикова и специализираща
подготовка, ще изучава спец. „Кинезитерапия” в
Русенския университет.
1. Проявявах интерес към България, исках да
видя друга култура, да се запозная с различни хора.
А като цяло исках да уча точно тази специалност.
2. За България открих, че има друга система
на обучение, което ме накара да дойда точно тук,
а българската култура не е толкова далечна и различна от нашата. Много ми харесват българските
народни песни.
3. Поради това, че Турция не е членка на Европейския съюз, не бих могла да отида и да работя
никъде в Европа. Но с българската диплома, мисля,
че имам този шанс. Мога да се реализирам, в която
и да е страна от Европейския съюз.
4. На първо място това е дисциплината. Научих
се на това, а в професионалната реализация и в
работата, според мен най-важна е дисциплината.
5. Тук съм за първа година. Все още се опитвам
да се приспособя и да свикна. През свободното си
време превеждам текстове на български песни и
това много ми помага в научаването на нови думи.
Посещавам различни интересни забележителности
в България и в същото време, общувайки с хората
тук, развивам познанията си по български език.
6. Много искам да открия собствен рехабилитационен център. Разбира се, трябва да работя
много, за да постигна това. Но ще се постарая да
осъществя това в рамките на 10 години.
7. Бих се върнала и предпочела България за
обучение, защото тук трябва да знаеш, за да преминеш по даден предмет. От тази гледна точка
бих предпочела обучение в България. Но не бих
предпочела да работя тук. Смятам, че заплащането
е сравнително малко за работата, която се върши
по моята специалност.

Еразъм седмица...

Продължение от стр. 8.
Участието в научните, културните и социалните дейности на университета е важно за
живота на студентите. Знам, че моят Еразъм
живот ще бъде много активен и интересен,
но не можех да си представя, че ще бъде толкова приятен и авантюристичен. Опитвам
се да участвам в много различни дейности,
подготвяйки презентации с другите студенти,
подготвяйки теми за научни конференции и т.н.
Учебната система е доста различна с тази в моя
университет в Грузия. Като пример: Ние учим
всеки предмет през целия семестър, а тук всеки
предмет си има продължителност. Също така,
студентите са изпитвани след всеки семинар.
И това е важно, те трябва да представят това,
което са подготвили за семинара.
Натрупал съм доста знания, не само общи, но
и в моята област на обучение, аз съм бакалавър,
но ще уча за магистър по лингвистика. Мисля,
че всички предмети, които съм избрал тук, са
много полезни, защото те ще ми дадат много
знания, и конкретно по лингвистика.
В свободното ми време, моите грузински
приятели и аз се срещаме с други Еразъм студенти. Ние прекарваме време заедно, играем игри,
отиваме да хапнем или пийнем нещо. Харесва
ми да бъда с тях, много е приятно, защото те
са от други страни и комуникирането с тях е
доста интересно. В повечето време говорим
на английски, но се опитваме да се учим на
родните езици.
Искам да работя като преподавател. Мисля,
че това е много ценна професия. Обичам децата
и комуникирам с удоволствие с тях. Надявам
се, че в бъдеще ще бъда много добър учител.
Надявам се, че като преподавам на другите, ще
чувствам удоволствие.
Ще уча за магистър, но не съм решил къде.
Харесва ми образователната система в Русенския университет и го обмислям като вариант.
Мисля, че ще бъде хубаво, ако уча за магистър
тук, защото вече ще познавам преподавателите.
Трудно е да се каже какво ще се случи или
какво ще правим в бъдеще, защото всичко е
много променливо. Но знам, че след десет години ще придобия много повече опит и знания
в езикознанието. Ще работя като учител или
като преподавател в университета. Мисля, че
преподаването е основна цел на живота ми”.
***
АЙМАН ДАРАГХМАН, Палестина, 4 курс,
спец. „Компютърни науки”, Университет Бирзеит.
„България беше единствената опция, която имат
за „Еразъм” и не бях много мотивиран, но след
като попитах моя професор и приятели, които са
посещавали България, се развълнувах. Открих,
че Русенският университет има специализирано
оборудване в моята специалност. Що се отнася
до културния и обществен живот, студентите
са добри, помагат на чуждестранни студенти,
прекарах доста време с тях и покрих очакванията
си за универститета. Не открих много разлики
в програмата на специалността тук, но има
различие в начина на обучение.
Натрупаният опит е богат, срещнах много
приятели от много страни, говорихме много,
споделихме знания, мисли и култура, които ще
допринесат за бъдещата ми реализация”.
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Иновативни прояви в Русенския университет
Дни на кариерата
във факултет
„Бизнес и мениджмънт”
Факултет „Бизнес и мениджмънт” на
Русенски университет „Ангел Кънчев” проведе
традиционните Дни на кариерата 2017 за своите
завършващи студенти. Инициативата включи
няколко събития, насочени към професионалната
ориентация и успешната трудова реализация на
бакалаврите и магистрите от факултета.
На 25 април 2017 г. се проведе тренинг за
професионална ориентация „Ориентиране в
тъмното”, в което чрез интерактивни занимания
студентите усъвършенстваха знанията и уменията
си за кандидатстване за работа – попълване на
автобиография, разработване на мотивационно
писмо и поведение при интервю. Модератори
на тренинга бяха експерти от практиката,
мениджъри, експерти по подбор на човешки
ресурси и преподаватели от Катедра „Мениджмънт
и бизнес развитие”.
Във втория ден, 26 април, се състоя
традиционната среща на студентите с работодатели.
Събитието откри деканът на факултет „Бизнес
и мениджмънт” доц. Александър Петков, а д-р
Даниела Йорданова представи специалностите,
по които се извършва обучение във факултета.

XXIX Републиканска
студентска олимпиада
по програмиране
На 12 и 13 май 2017 г. Русенският университет
бе домакин на XXIX Републиканска студентска
олимпиада по програмиране, в която участваха
28 отбора от 12 български
висши у чилища.
Над 100 студенти от
Благоевград, Бургас,
Варна, Велико Търново,
Габрово, Русе, София и
Шумен програмираха
едновременно дадените
им състезателни задачи.
Русенският
университет участва с
четири отбора, в които
са включени 12 студенти,
селектирани въз основа
н а д в а в ът р е ш н и
к р ъг а , п р ов е ден и
според регламента
на републиканската
олимпиада.
Отборът на университета, в състав Слави
Георгиев, Павел Златаров и Мирослав Маринов, се
класира на четвърто място. Първо място заслужи
отборът на Софийския университет, следван
от тимовете на Американския университет
в Благоевград и Нов български университет.
Сред участниците имаше и един ученически
отбор, който въпреки възрастта си, се представи

Екипът на факултета предостави специално
разработената анкета за работодатели, която
прочува мнението им за търсенето на кадри,
и оценява компетенциите на обучаваните в
Русенския университет. Всички представители
на фирми и институции получиха Алманаха
на завършващите през 2017 г. студенти. Целта
на изданието е да помогне на абсолвентите да
намерят своите работодатели, а предприемачите
изключително достойно и заслужи овациите на
журито и останалите състезатели.
Следващата година юбилейната XXX
Републиканска студентска олимпиада по
програмиране ще се проведе в София, като
домакин ще бъде Нов български университет.
Тазгодишното издание стана възможно
благодарение на академичното ръководство
на Русенския университет и председателя на
Организационния комитет ректора проф.

Велизара Пенчева и подкрепата на Община Русе,
Студентския съвет на Русенския университет,
Мусала Софт, Еконт, Сирма Груп Холдинг,
КОМСОФТ, РУСЕ АГРО, АЛЕКС КОНСУЛТ
и Стемо.
Материалът е предоставен
от доц. д-р Пламенка Христова.

и хората от публичния сектор – да открият найподходящите служители за своите организации.
Присъстващите представители на фирми
направиха презентации на дейността си и
се включиха в дискусия за професионалната
реализация на младежите.
Материалът е предоставен
от гл. ас. д-р Даниела Йорданова.

Делови игри

На 7 април 2017 г. студенти от факултет „Бизнес
и мениджмънт” на Русенския университет участваха
в „Делови игри”, водени от чуждестранните
преподаватели проф. Олга Шиндор и проф.
Анна Свирина от Казанския национален
изследователски технически университет „А. Н.
Туполев”. В момента те са част от академичната
общност на университета, благодарение на
програма „Еразъм+”.
Проф. Олга Шиндор представи лекция на
тема „Lean simulations” пред четвъртокурсници
от специалност „Бизнес мениджмънт”, които се
включиха в делова игра, чрез която придобиват
управленски знания и организационни умения.
Проф. Анна Свирина проведе казусно обучение
със студенти от специалност „Индустриален
мениджмънт” относно опита в руско индустриално
предприятие „БЕТАР” и запозна обучаемите с
проблеми на реална организация и как се вземат
управленски решения.

Събитието е част от дейностите по проект
от фонд „Научни изследвания” 2017-ФБМ-01.
Материалът е предоставен
от доц. д-р Людмила Михайлова.
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Иновативни прояви в Русенския университет
International Space Apps Challenge 2017

Седем отбора с общо 26 участници приеха предизвикателството на найголемия хакатон в света – International Space Apps Challenge 2017, организиран
под егидата на NASA, и се включиха в състезанието в Русе. Събитието се
проведе на 29 и 30 април 2017 г. едновременно в 187 града в 69 държави,
като в него се включиха близо 25 000 ентусиасти. В България състезанието
се осъществи в 4 града – София, Пловдив, Бургас и Русе.
Русенският университет бе домакин на първото издание на форума в
нашия град. В рамките на два дни участниците представиха иновативните
си идеи и решения на предизвикателствата, обявени от NASA. За 2017 г. те
бяха свързани със Земята – подобряване на живота на планетата, опазване
на околната среда, изучаване на климата, анализ и мониторинг на природни
бедствия и др. Проектите се оценяваха от петчленно жури в състав: Илия
Горанов – ръководител на отдел „Уеб технологии” в „Информационно
обслужване” АД, преподавател в Нов български университет и докторант
в БАН; Ивайло Трифонов – Бизнес анализатор в Мобилтел; д-р Емил
Стоянов – ИТ предприемач, управител и собственик на софтуерна фирма
Forschung–Direkt GmbH; и двама членове на Организационния комитет от
страна на Русенския университет – доц. д-р Ирена Вълова, зам.-ръководител
на катедра „Компютърни системи и технологии”, и д-р Йордан Калмуков,
преподавател в същата катедра.
Общо три проекта от Русе продължават към следващия етап на състезанието.
Два от тях са избрани от журито, един от публиката. Отборите, номинирани
от местното жури във всички градове, ще се състезават помежду си, като ще
бъдат оценявани от глобално жури, включващо учени от NASA. Победителят
измежду отборите, избрани от публиката, отново ще бъде определен от
хората чрез глобално онлайн гласуване, което започва на 8 май 2017 г. и ще

Семинар „Транспорт”
На 28 април 2017 г. в Русенския университет
се проведе семинар с участието на фирма СИКО
ТРАНС АД и катедра „Транспорт”, на който бяха
представени възможностите за стаж, работа
и кариерно развитие на студентите, както и
бъдещи съвместни проекти с активно участие
на спедиторския бранш в обучението.
Студентите от специалностите „Технология и
управление на транспорта”, „Транспортна техника и
технологии”, „Експлоатация и управление на флота
и пристанищата” се срещнаха с изпълнителния
директор на СИКО ТРАНС АД Кольо Дойнов
и мениджъра на отдел „Човешки ресурси и
администрация” във фирмата Цветелина Кирилова,

се проведе в сайта на събитието https://2017.spaceappschallenge.org/
Проектите, които журито класира (по азбучен ред), са:
„Degradable plant containers” на отбор SuperProteins – Гергана Маркова
и Росица Радоевa, преподаватели във Великотърновски университет „Св.
св. Кирил и Методий”, факултет „Математика и информатика”, предлага
решение, което проследява пълния цикъл на отглеждане на растения,
богати на протеини.
„FREC 2020 (Flying Robo Earth Cleaner)” на отбор iRobotics – студенти
от клуб „Роботика” при Русенския университет: Инан Лювманов, Виктор
Иванов, Ваньо Вълчанов, 4 курс, спец. „Компютърни системи и технологии”,
и Сергей Решетинский, спец. „Индустриално инженерство”, с ръководител
Чавдар Костадинов, предлага начин за автоматизирано почистване на
бреговете на големи водни басейни чрез автоматизирана система от роботи –
дрон и робот майка.
Симпатиите на публиката спечели идеята на отбор Quasar „Smart vehicle
software for reducing pollution” – Ивайло Рашков, Никола Рашков, Цветомир
Горанов и Павел Косев, 4 курс, спец. „Компютърни системи и технологии”,
Русенски университет. Целта на проекта е да се намалят вредните емисии в
градовете, отделяни от хибридните автомобили чрез софтуерно регулиране
активността на електрическия двигател, спрямо ДВГ, посредством GPS и
комуникация със сървър.
Всички участници получиха подаръци от спонсорите – „Информационно
обслужване АД”, vmware България, MakSoft, Софтуерния университет,
TelebidPro, Евроком, NetWorx и Tumba solutions, а победителите – много
награди.
Материалът е предоставен от д-р Йордан Калмуков.

които представиха профила на компанията
и отговориха на въпроси за спецификите на
дейността, изискванията към персонала и
кандидатите за различни позиции.
Двама бивши възпитаници на специалност
„Технология и управление на транспорта”, сега
работещи в СИКО ТРАНС АД, разказаха за
кариерното си развитие. Инж. Преслав Петков,
мениджър транспорт в компанията, и инж.
Веселин Христов, тим-лидер в компанията,
споделиха стъпките на професионалния си път,
както и интересни казуси, които са решили с
помощта на знанията и уменията, придобити
в университета.
Част от участниците в срещата получиха и
първите си предложения за работа.
От фирмата изказаха готовност за осигуряване

на работа и стаж на 30 възпитаници на Русенския
университет.
Материалът е предоставен
от доц. д-р Асен Асенов.

Събития
На 25 март 2017 г. Русенският университет
бе домакин на Иновационен лагер за ученици
по повод Световната седмица на парите.
Иновационният лагер е съвместна инициатива
на ПМГ „Баба Тонка”, Русенския университет
„Ангел Кънчев”, Startup Factory и Джуниър
Ачийвмънт България. Темата му за 2017 г. бе
„Учи. Спестявай. Печели.”
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Иновативни прояви в Русенския университет
Добрите образователни и професионални практики
в областта на социалните дейности

На 28 април 2017 г. семинар за добри образователни и професионални
практики събра в Русенския университет над 100 участници – доставчици на
социални услуги, студенти, потребители на социални услуги и представители
на Община Русе. Събитието бе организирано от представителствата на
Националния алианс за социална работа (НАСО) в Русе и Клуба на социалния
работник при Русенски университет, който е асоцииран член на НАСО.
Георги Георгиев, председател на Алианса, откри форума, а приветствие
от името на академичното ръководство направи проф. Пламен Даскалов
– зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение.
Поздравления се получиха от директора на Дирекция „Здравни грижи
и социални дейности” в Община Русе – Мариела Личева, и от народния

представител Светлана Ангелова чрез поздравителен адрес.
Споделен бе опит в образователните и професионалните практики от
различни звена и институции – университети, центрове за обществена подкрепа,
центрове за социална рехабилитация и интеграция, кризисни центрове
и др. Опитът, натрупан при обучението на студентите в професионално
направление „Социални дейности”, бе представен от ръководителя му доц.
Сашо Нунев, а началникът отдел „Социални дейности” при Община Русе
Катя Петрова разказа моменти от преддипломния стаж на студенти в отдела.
На събитието бяха споделени не само добри практики, но бяха засегнати
конкретни проблеми по всяка една от темите.

Съвместни инициативи с Русенската митрополия

На 25 април 2017 г. шестима студенти
от специалностите „Социални дейности”
и „Ерготерапия” получиха сертификати за
преминато обучение в писане на проекти
по съвместна програма между Русенската
митрополия и Русенския университет. Младежите
имаха възможност да направят първи стъпки в
осъществяването на своите идеи чрез разработване
на проектни предложения.
На среща с Негово Високопресвещенство
Русенския митрополит Наум в присъствието на
зам.-ректора проф. Юлиана Попова и доц. Сашо
Нунев, ръководител на професионално направление

„Социални дейности”,
студентите Десислава
Димитрова, Милена
Тодорова, Елиз Артунова
и Елис Мехмедова от
втори курс „Социални
дейности”, заедно с
Мариела Генова и Мартин
Тодоров – второкурсници
в специалност
„Ерготерапия”, споделиха
положителните
си впечатления
от преминатото
обучение и преставиха
с в ои т е п р о ек т и –
здравно училище за
кардиологично болни
и тех н и те бл изк и,
изследване на предразсъдъците по отношение на
осиновяването сред потребители на социалните
мрежи, информационна кампания за трафик
на хора в малко населено място, превенция на
хранителните разстройства сред деца, обучение
на детегледачи за деца със специални потребности
и създаването на приятелства между здрави
младежи и деца с увреждания са темите, по
които са писали шестимата студенти.
Материалите на страница 13
са предоставени от доц. д-р Сашо Нунев.

Събития
На 22 март 2017 г. Русенският университет
отбеляза Световния ден на водата чрез
организиран с подкрепата на РИОСВ – Русе,
и ВиК ООД – Русе, ученически конкурс за
изработка на мултимедийна презентация на
тема „Пречистване на отпадъчни води”. Бяха
наградени 17 разработки от 136 отговарящи
на изискванията. Участниците бяха от цяла
България.
***
От 23 до 25 март 2017 г. в Русенския
университет се проведе Университетската
зелена инициатива 2017, като русенски студенти
започнаха засаждането на млади широколистни
фиданки – червен дъб, липа и ясен, дарени
от Държавно горско стопанство – Разград.
Инициативата се проведе със съдействието
на Спортно туристическо и природозащитно
дружество „Академик”, Студентския съвет и
направление „Екология” в катедра „Топлотехника,
хидравлика и екология” на Русенския университет,
под патронажа на ректора проф. д-р Велизара
Пенчева.
На 25 март в Инициативата се включиха
и студентският клуб „Пешеходен туризъм” и
ученици, членове на морския скаутски клуб
„Приста скаут” – Русе, с клубен водач Теодор
Пеев. В района на село Ряхово те извършиха
залесяване на тополови дръвчета с любезното
съдействие на Държавно ловно стопанство
„Дунав” – Русе.
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Студентски клуб „Роботика”

Форум „Аз, инженерът”
На 6 април 2017 г. на форума „Аз, инженерът”,
провел се в Интер Експо център в София, русенските
студенти отново станаха първи на състезание по
роботика. Любителите на роботиката отново имаха
възможност да покажат уменията си. Робо Лига
България организира състезание по сглобяване
и борба с роботи за ученици от 8-и клас до 12-и
клас, както и за студенти, което се проведе в два
етапа – сглобяване и програмиране на роботи в
отбори по двойки и състезание с тези роботи.
Участниците получиха комплект от части, от
които трябваше в рамките на три часа да сглобят
различни видове роботи. Петнадесет студентски и
пет ученически отбора от цялата страна отговориха
на предизвикателството. Русенският университет
даде силна заявка още в началото с четирите
си отбора, съставени от по четирима студенти.
Капитани на русенските отбори бяха Михаил
Маркопулос, Инан Лювманов, Деян Иванов и
Атанас Корабов.
Състезанието се проведе в дисциплина
„Движение в тунел”. За възможно най-кратко
време роботът трябва да премине през тунел, без

Четвърти рожден ден
На 3 април 2017 г., на тържество по случай
четвъртия рожден ден на клуб „Роботика” при
Русенския университет, студентите представиха
своите роботи-шампиони и направиха демонстрации
с част от тях. Гостите на празника видяха спечелените
23 медала през изминалата година, както и 6 от
купите, завоювани от младите инженери.
В кратката си история клубът се доказа като
един от най-добрите в България и още с първото
си участие на състезание през пролетта на 2013 г.
русенските студенти завоюваха призовите места.
Над 50 младежи от различни специалности
са преминали през клуба, а най-изявените от
тях – Атанас Корабов, Теодор Донев, Джанер
Халилов, Михаил Маркопулос и Инан Лювманов,
получиха грамоти и предметни награди, осигурени

да опира стените му, а когато стигне края му, да
се обърне и да се върне на стартовата позиция.
Задачата се оказа трудна за повечето отбори и
само 7 от стартиралите приключиха състезанието.
Сред тях бяха всички русенски отбори.
Студентите от Русенския университет спечелиха
първо място в крайното класиране, записвайки
трите най-добри времена в състезанието. Роботът
на отбора с капитан Михаил Маркопулос постигна
време 8,53 секунди, а сглобеният робот от тима,
воден от Инан Лювманов – 8,66 секунди. Другите
две русенски разработки – на отбора на Деян
Иванов и на Атанас Корабов – финишираха
съответно за 11,24 и 28,14 секунди.
Освен Русенския университет на състезанието
участваха отбори от Техническия университет в
София и неговия филиал в Пловдив, и Техническите
университети във Варна и Габрово, а за пръв път
на състезанието дебютира тим на Софийския
университет. Ученическите отбори бяха от Плевен,
Панагюрище и софийските училища – Софийска
професионална гимназия по електроника „Джон
Атанасов”, Технологично училище „Електронни
системи” и Професионалната гимназия по
електротехника и автоматика.
от Студентски съвет. Ректорът проф. Велизара
Пенчева награди инж. Чавдар Костадинов и доц.
Иванка Пеева за работата им като методически
ръководители на клуба.
Клуб „Роботика” в Русенския университет е
създаден на 1 април 2013 г. от студенти ентусиасти
на Машинно-технологичния факултет и факултет
„Електротехника, електроника и автоматика”.
Участниците конструират роботи за следене на
линия със сензори за разпознаване на черен и бял
цвят, както и лего роботи и летателни апарати.
От 2016 г. членовете на клуба имат 3D принтер,
чрез който създават детайлите за своите роботи.
Празникът на студентите бе уважен от цялото
академично ръководство на Русенския университет.
Директорът на дирекция „Култура и образование”
Ирена Петрова поднесе поздравителен адрес от
името на кмета на Община Русе.

Материалите на стр. 14
са предоставени от клуб „Роботика”.
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Професионален клуб „Микробио арт”
Сениха Масуркова, 4 курс, спец. Право
Един от най-активните клубове на Русенския университет е „Микробио
арт”, който наскоро навърши две години от създаването си. Той действа
към Филиал Разград на университета и е първият по рода си клуб в
България, който създава произведения на изкуството по доста необичаен
начин – чрез микроорганизми. Най-важните
дейности на клуба през изминалите две години са
свързани с изработването на ефектни мартеници
с микроорганизми и оформяне на табло по случай
1-ви март; участие в Иновативното младежко
експо в рамките на Русенско изложение на
Русенски университет; изложба в Регионална
библиотека „Проф. Боян Пенев” – гр. Разград, с
наслов „Изкуството на науката микробиология”
и още много други. Клуб „Микробио арт” може
да се похвали и с изработването на собствен
годишен календар с фотоси на уникалните
микробни рисунки.
Благодарение на създаваните от тях
произведения, младите учени помагат на науката
да комуникира с обществеността, показвайки
колко невероятни са бактериите. Студентите
превръщат микробите в ярки цветни бои, с които
осветяват невидимия свят на микроорганизмите
и го правят достъпен за останалите.
За да научим повече за симбиозата между
науката и изкуството, Славина Петкова, 3 курс,
специалност Технология на храните, и Мариян
Боянов, 3 курс, специалност Технология на
храните, ни разказаха по-подробно за това по
какъв начин се създават рисунките пред репортера
на в. „Студентска искра” Сениха Масуркова.
Кой е ръководителят на клуба?
Славина: Нашият ръководител е доцент
Севдалина Тодорова. Тя ни помага много със
самия процес на рисуване, дава ни съвети как
да се изработи, идеи. Не е нужно да ни мотивира, тъй като на мен и на
останалите членове на клуба ни е много интересно и забавно да сътворяваме
изкуство от микроорганизми.
Какво ви мотивира да се присъедините към клуб „Микробио арт”?
Славина: Решението за присъединяването ми в клуба „Микробио арт”
дойде по време на занятията ни по микробиология. Това е начин да съчетая
науката с умението ми да рисувам. За да се рисува с микроорганизми е
важно да си изучавал микробиология. Затова и членовете на клуба са от
специалност „Технология на храните” и „Биотехнологии”.
Мариян: Присъствах на първата изложба на клуба и ми стана много
интересно, как така може да се рисува с живи микроорганизми. Беше ми
много любопитно дали ще мога и аз да се справя с това. Това беше нещо
ново за мен, но ме грабна още щом ги видях. Попитах ръководителката на
клуба как мога да стана част от него. И тя ми отговори, че първо трябва да
изуча дисциплината микробиология, да се запозная с различните видове
микроорганизми и т.н. С нетърпение дочаках да стана втори курс и да
изучавам микробиология.
Какво нарисувахте за първи път и какво ви вдъхнови?
Мариян: Първата ми рисунка беше логото на ПФК „Лудогорец” –
Разград. Вдъхнови ме това че, по същото време те бяха станали за пети
пореден път шампиони на България.

HydRU R1

Русенци имаха възможност да видят HydRU
R1 за пръв път по време на второто издание
на Иновативно младежко ЕКСПО на 12 май
2017 г. Автомобилът е създаден от студенти и
преподаватели от Русенския университет и ще
участва в състезанието за енергийно ефективни
превозни средства Shell Eco-marathon 2017.
Амбицията на 30-членния екип е HydRU R1

Славина: За първи път нарисувах пеперуда върху цвете. След като
прораснаха микроорганизмите, ги оцветихме с различни цветове.
Вдъхнових се от снимки в интернет и тогава ми дойде идеята. Хубавото,
е че в клуба не е задължително да можеш да рисуваш. В моя случай обаче,
аз мога да рисувам и се занимавам с това.
Какви техники се използват при рисуването
с микроорганизми?
Славина: Техниката при рисуването, е че с
помощта на иозе или бактериологична игла се
вземат живите микроорганизми от съответната
епруветка и се нанасят върху петриево блюдо,
запълнено с хранителна среда агар агар. Тя може
да бъде различна и според това микроорганизмите,
с които рисуваме, са различни. От това зависи и
тяхното прорастване. Рисуването се нарича още
контролирано посяване на микроорганизми.
След като се нарисува, картината не се вижда.
Видими стават след като се сложат в термостат
при определена температура за 24 или 48
часа. Едва след това се виждат прорасналите
микроорганизми. Те са живи и се хранят в
хранителна среда. Когато тя свърши, и те
умират. Най-често използваме Saccharomyces
cerevisiae, Candida, E.coli и др. бактерии. След
като прораснат някои придобиват жълт, червен
и др. цвят, а други си остават в бял.
Колко време Ви отнема, за да направите
една рисунка? Колко е голяма?
Славина: Времето за направа на рисунка е
между 24 и 48 часа, тъй като микроорганизмите
трябва да прораснат. Когато се изработва, това
задължително се прави със спиртна лампа, за
да е стерилна средата. Рисунката не е много
голяма, има форма на малка кутийка с кръгла
форма, до 10 сантиметра.
Какво обединява науката (микробиологията)
и изкуството?
Мариян: Микробиологията и изкуството ги обединява това, че знанието
можеш да го превърнеш в произведение на изкуството.
Рисунките, които правите, носят ли някакво скрито послание?
Мариян: Рисунките, които правим, винаги носят послание. Искаме да
покажем на хората, че бактериите не са само вредни, както повечето хора
смятат, но могат да бъдат естетическа наслада за очите. А и рисунките,
които правим, са винаги свързани с някой празник или повод.
Хората проявяват ли интерес към вашата работа? Получавате
ли подкрепа?
Мариян: Хората проявяват голям интерес към нашата работа. Любопитни
са как се рисува, с какво, колко време издържат рисунките, те могат ли
да рисуват също и много други.
Ние им обясняваме, а понякога им правим и демонстрации на място.
Получаваме подкрепа от много хора. Миналата година подредихме
изложба в Регионалната библиотека в Разград, в НЧ „Напредък”, където
бяха посетени от много училища и граждани на Разград.
Гордея се с това, че съм част от клуб „Микробио арт”, който е първият
професионален клуб в България, който рисува с микроорганизми.

да се състезава в клас „Градски прототипи”,
задвижвани с водород. Първото участие ще
бъде в Shell Eco-marathon Challenger Event
през месец септември 2017 г.
Шасито на 100-килограмовия автомобил
е изцяло алуминиево, а външният му корпус
е изработен от стъклен плат и епоксидна
смола. Паралелно с купето, екипът работи и
по водородната клетка, с която автомобилът
ще се задвижва. За първи пилот е определена

Кристина Нивелинова.
HydRU R1 става факт с подкрепата на
академичното ръководство на Русенския
университет, фондация „Русе – град на
свободния дух”, Студентския съвет на Русенския
университет и фирмите: Фибран България,
BSN, Ирис детайл, Аква нова NRJ Soft, Дунав
авто, Дартек, Бестимекс.
Материалът е
предоставен от д-р Иван Белоев.
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Опознай България и я съхрани

От Русе до Дойран
От 14 до 17 април 2017 г. студентите от два клуба на Русенския университет
„Различни и равни” и Клуб по пешеходен туризъм с ръководители съответно
доц. д-р Юлия Дончева и гл. ас. д-р Павел Петров, съвместно с чуждестранни
студенти с ръководител Радина Русева – президент на Erasmus Student
Network, под егидата на проф. Велизара Пенчева, осъществиха учебнорехабилитационното мероприятие по маршрут: Русе – София – Община
Сандански (Рупите, Петрич) – Хижа „Извора” – село Голешево – град

Струмица и Дойран (Дойранското езеро), Република Македония – Златолист
(Преподобна Стойна) – София – Русе. Участниците, общо 40 студенти, се
запознаха с българските и македонските обичаи, посетиха исторически
места, свързани с историята на България и усетиха духа на българщината.

Впечатляващо е, че дори и незрящите видяха красотата на българските
земи, поеха глътка от свежестта на природата и се заредиха с енергията
на планината.
Ето и какво споделиха двама от участниците в учебното мероприятие
за пътуването.
Денис Сами, 2 курс, спец. Електроника: „Всички бяхме въодушевени за
пътуването към непознат за нас край, но пълен с история. Моите приятели
имаха различни усмивки, но това, което ни правеше еднакви, бе радостта.
Първото ни посещение беше в Рупите. Имахме възможност да видим къщата
на баба Ванга – велика личност, оставила следа след себе си.
Местността бе невероятно красива, въздухът чист, цветята ухаеха
омайващо и усетихме заряда, който носи това свято място. След
това посетихме Мелник – старинни къщи, пътища покрити с
камъни, а красиви мостчета водеха хората от двете страни на
реката. Близо до хижа „Извора” ни посрещна със своята история
запазената Хаджисимеонова плевня и ни пренесе във времето с
разказа как поетът революционер Пейо Яворов с група четници
е водел продължително сражение с турския аскер. Един от найинтересните моменти бе боядисването на яйца за Великден
със своите тайнственост и ритуали. В Македония посетихме
Дойран, място с богата история, и Струмица – градче с красив
център и вкусна храна. Чувствахме се, сякаш сме у дома си”.
Веселина Христова, 3 курс, спец. „Социални дейности”:
„Времето бе променливо: имаше дъжд, слънце и вятър, но
чудесно – пролетна разходка. В Македония посетихме град
Дойран, разходихме се около езерото, след това на една поляна
отпразнувахме Великден. В гр. Струмица и се насладихме на
щедростта на македонците. В последния ден от нашата екскурзия,
имахме възможност да посетим църквата „Свети Георги” в село
Златолист и Преподобна Стойна. Казват, че вътре има много
силна енергия. Усетих я и се почувствах силна.
Искам да благодаря на Ректорското ръководство, на Студентски съвет
и на доц. Дончева за това, че ни подпомогнаха да опознаем света около нас.”
Материалите са предоставени от клуб „Различни и равни”.

Българските обичаи в Европа

На 5 април 2017 г. в село Ряхово, Община Сливо поле, бе пресъздаден
християнският празник Благовещение – първото от многото планирани
събития по проект „Отворени врати на дунавските страни за всички”
на Центъра за обучение на възрастни хора към Русенския университет
„Ангел Кънчев”. Проектът е финансиран от Министерството на образованието на провинция Баден-Вюртемберг, Германия, с координатор
Кармен Щаделхофер.
„Българските обичаи и традиции са общи европейски ценности, които
ни дават възможност да общуваме, без да знаем чужд език”, подчерта
Валентин Атанасов, кмет на Община Сливо поле и патрон на празника.
Организатори на събитието бяха Община Сливо поле, Общинският
съвет на Съюза на пенсионерите 2004 – Сливо поле, петте клуба на пенсионерите и народното читалище „Познай себе си” в с. Ряхово и Центърът
за обучение на възрастни хора към Русенския университет. Водещ на
празника бе Веска Узунова, председател на Съюза на пенсионерите от
Община Сливо поле.
Сред гостите на събитието бяха зам.-областният управител на
Област Русе – г-н Емил Кирилов, кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов, главният координатор на проекта за България и
член на борда на Европейската асоциация Дунавска мрежа за Европа,
както и преподавател в Русенския университет – доц. Емилия Великова,
свещеник Станимир, председателят на Областния съвет на Съюза на
пенсионерите 2004, Русе, инж. Йордан Казаков, Областният съвет и
общинските председатели на СП от Област Русе, ръководствата на 19-те
клуба на пенсионерите и на народните читалища към Община Сливо
поле, зам.-кметът на Община Сливо поле Михаил Чиликов, ученици,
много жители на Община Сливо поле.
Християнският празник Благовещение/Благовец във вид, изпълняван през миналия век, бе пресъздаден от самодейци от петте клуба на
пенсионерите и народното читалище на с. Ряхово в прекрасната градина
на Гинка Корнилова, многогодишен победител във фотоконкурса „Гра-

дината в моя дом”. Бе изпълнен водосвет за здраве и берекет. Разказаха се
поверия за този ден, изпълнени бяха няколко семейни сцени – посещение
на черква, помитане на къщата, среща със съседката, подготовката на
агънцата за лятото, раздаване на парички и хляб, засяване на дърво и
семена, прескачане на огън, хоро и песни.
Празникът Благовещение стана символ на отварянето на нашата
култура и идентичност към Европа, на стремежа да премахнем стереотипите, предразсъдъците и страховете от непознатите култури, като
представяме нашия свят и като изучаваме и разбираме света на другите.
Основната цел на проект „Отворени врати на дунавските страни за
всички” е създаване на информационни материали (възпроизвеждане и
заснимане на обичаи, песни, танци, разкази, вицове, клипове; създаване
на картички, дипляни и др.), свързани с различни места в дунавските
страни, които могат да бъдат посещавани и опознавани с помощта на
тези материали, без да се знае чужд език.
Материалът е предоставен от доц. Емилия Великова.

17

МАЙ 2017

Конкурси и анонс към 60-ата годишнина на в. „Студентска искра”
Като използваме мъдро опита, който придобихме досега, осъзнаваме,
че не само многото натрупани години, прекарани в атмосферата на
академичен дух, ни прави ценени и полезни, но многото живот в това
академично време ни превръща в медия – огледало на всяка академична
проява на свободолюбиво и модерно мислене, на всяко по-различно и
идейно движение в университетския живот.
И тъй като искаме да поддържаме младостта си, а младостта настоява
за кипеж, вълнение и нови посоки, търсим пътищата, които ще ни отведат
до по-интересна различност – за да се отзовем на вашите непрестанно
провокиращи новости умове и желания. Искаме да бъдем постоянни, но
и променящи се, търсещи и специални. От това се нуждаете вие, младите,
за това са позналите вече отговорността на годините по-възрастни
представители на академичната среда.
И тъй като полагаме немалко сили да поддържаме любопитството
си към всяко движение в университетските пластове, имаме нужда и от
вашата свежа намеса в нашето съществуване като вестник на русенската
академична общност. Ще се радваме да участвате в следващите анонсирани
конкурсни начинания, за да изглежда вестник „Студентска искра” поинтересен и по-характерен в юбилейния брой на изданието, което предстои
да излезе през февруари 2018 г., когато навършваме 60 години.
Конкурс за празнична визия на вестника
Очакваме вашите предложения за празнична визия на университетската
„Искра” с анонс към нейните 60 години. Разчитаме на ведрите и жизнени
проекти – цялостни или частични: лого; заглавна страница, оформление на
колонцифрите и рубриките, стил на каретата, цветове, фон на текстовете,
уводни карета (уводен абзац в отделно каре със или без сянка), специфично
изписване на числото 60 в стила на главата на вестника и други, посветени
на годишнината.
Конкурс за литературна творба, тематично насочена към годишнината
на вестника.
Предизвикваме виталното ви мислене, което да подреди в красив
„порой” от думи разказ, есе или поезия на тема по избор:
. Искрата в моето студентско ежедневие
. Творящата мисъл като основа на живота
. Огънят и импулсът поддържат живота във всяко начинание
. Всяка творческа искра привежда в движение устрема на духа

. Знанието – огън, роден от искрата да искаме да растем
Конкурс за художествено-творческа творба
Ако имате талант да рисувате с четка, бои или молив, или чрез компютър,
то с нетърпение очакаме вашите цветни или черно-бели картини и образи,
претворяващи пъстрото ви и обагрено с енергията на младостта битие на
академична общност на Русенския университет.

Участници в конкурсите сте всички вие, студенти –
настоящи, бивши и бъдещи, служители и преподаватели,
както и представители на русенската общност. Очакваме с
вълнение да подавате своите „искрящи” идеи, проекти и
мнения в периода 1 юни – 30 ноември 2017 г. на електронен
адрес vestiskra@uni-ruse.bg или на пощенски адрес 7017
Русе, ул. „Студентска” № 8, за в. „Студентска искра”.
Изпращайте материалите си в PDF формат за художествено-творческите
материали и в MS Word за литературните творби.
Осланяме се на вашата фантазия и жива мисъл да бъдем изненадани
с неочаквано бодри предложения за:
– оригинални и ярки теми и въпроси, които да заложим за обсъждане,
анализ и разгръщане на страниците на „Студентска искра”;
– вълнуващи сфери на познание, които да допринесат за обогатяване
и разширяване на кръга от интереси, които ви вълнуват и тревожат;
– проблеми и неизвестности, чието разнищване ще отвори нови
перспективи пред незаспиващите ви мечти;
– ваши лудешки спомени и „искрящи” преживявания като студенти,
чието споделяне ще замисли едни и ще развесели други;
– поетични откровения.
Искаме да отделим специално място и за вашето лично мнение по
актуални обществени въпроси.
Компетентни специалисти ще оценят конкурсните творби и резултатите
ще бъдат публикувани в брой 397 през месец декември 2017 г., а победителите
в отделните категории ще намерят място в празничния брой през месец
февруари 2018 г. Очакват Ви и специални награди.
Материалът е подготвен от екипа на вестник „Студентска искра”
и облечен в думи от Мая Сапунджиева.

Забравеният
Константин Мутафов
През януари 2017 г. Издателският център на
Русенския университет „Ангел Кънчев” отпечата
книгата „Константин Мутафов. Животоописание.
Творчество” с автори д-р Велислава Донева –
преподавател в катедра „Български език, литература
и изкуство” (БЕЛИ), д-р Веселина Антонова –
експерт в Държавен архив – Русе, и доц. Стефан
Вичев – преподавател от катедра „Технология на
машиностроенето и металорежещи машини”. В
подготвителните работи се включиха студенти
от специалност „Български език и история”.
Книгата е част от научноизследователски проект
„Литературният живот в Русе”, иницииран от
катедра БЕЛИ. Основната му задача е да се проучват
и подготвят творчески портрети на български
интелектуалци, живели или творили в Русенския
край, които са оставили следа в българската
култура и литература.
Книгата е посветена на откриването преди 110
години на сградата на Български народен театър в
София, чиито приемник е Народният театър „Иван
Вазов”. В него Константин Мутафов е работил повече
от 20 сезона (1901– 1922) като артист, библиотекар,
драматург, преводач, рецензент, член на артистичния
комитет и артистичен секретар. Там са играни
пиесите му „Иуда”, „Дядо Климе”, „Пленникът
от Трикери”, „Омуртаг хан” и „Завистливият
побратим”, детска, с участието на най-големите за

времето български артисти. Поставяни са и негови
преводни пиеси от италиански, френски и руски.
Появата на книгата съвпадна с 95-годишнината на
дъщерята Стоянка Мутафова – едно забележително
българско театрално присъствие.
На 27 март 2017 г. – Ден на театъра, книгата бе
представена в Канев център пред литературни и

театрални специалисти, библиотечни и музейни
работници, университетски преподаватели,
студенти, ученици и читатели. Водеща беше доц.
д-р Мира Душкова от катедра БЕЛИ, автор на
рецензията „Константин Мутафов – идеалист и
съзидател”. Драматургът Крум Гергицов – съставител
на Летописа на Русенския театър „Сава Огнянов”,
представи писателя като човек и творец. Авторите
разказаха за детските и юношески години на К.
Мутафов в Русе. След като завършва Русенската
мъжка гимназия, той следва с царска стипендия
„Драматическо изкуство и литература” в Италия.
После отива в София, но при всеки възможен случай
посещава многобройните си роднини и приятели
в дунавския град, който приема като роден. От
тук са сюжетите за едни от най-хубавите му и
неостаряващи разкази: „Ех, ти Дунав”, „Гроздобер
в Русе”, „Велики заговезни” и романът „Невеста
неневестная”. В своите спомени писателят Змей
Горянин, с когото Мутафов споделя последните
години от живота си, пише: „[…] За него всичко
на 10 км от Русе беше чужбина […]”.
Константин Мутафов е работил 20 години
в Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий” – София, като един от основателите на
Архивния отдел. Тук, на 19 април 2017 г. книгата
бе представена за втори път пред почитатели на
литературата и театралното изкуство.
Материалът е предоставен
от гл. ас. д-р Велислава Донева и
доц. д-р Стефан Вичев.
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Поетична глътка въздух
Завет от поколение на поколение

***
Чувал съм, че хората я поглъщат цяла с очи,
затова да остана няколко дни в града ú аз бих опитал.
Чувал съм, че проявява съчувствие към нещастните,
за да ме забележи – да се унищожа аз бих опитал.
Чувал съм, че очите ú са жадни за болка,
да премина нейното търпение аз бих опитал.
Чувал съм, че се интересува от поезия,
да открия магията на моя талант, аз бих опитал.
Чувал съм, че разпръсква цветя чрез думите си,
да я открия за разговор аз бих опитал.
Чувал съм, че луната се взира в нея през нощта,
звездите падат на терасата – да я видят биха опитали.
Чувал съм, че очите ú са като на кошута,
елените от цялата гора да я видят биха опитали.
Чувал съм, че през деня пеперудите играят с нея,
светулките през нощта да я видят биха опитали.
Чувал съм, че плитките ú са по-тъмни от нощта,
тъмните сенки преминават – да ú подхождат биха опитали.
Чувал съм, че очите ú са като деня на Страшния съд,
да ги забележи продавачите биха опитали.
Чувал съм, че розите завиждат на устните ú,
да подражават на цъфтящото ú изящество биха опитали.
Чувал съм, че челото ú блести като огледало,
да проверяват грима си простодушните биха опитали.
Чувал съм, че щом прегърнат шията ú (аз бих опитал).
самочувствието на рубините и скъпоценните камъни насраства.
Чувал съм от скулптори, дълбочината на изкуството опитали,
че повърхността на леглото измерва фóрмата на тялото ú.
Чувал съм, че извивките на тялото ú са тъй симетрични,
както цветята да подредят цветовете си биха опитали.
Тя е висока като цъфтящо пролетно дърво,
цъфтящата ú гръд да прилича на пролетта би опитала.
Тя грабва сърцата на множеството с един поглед,
да бъда пътник, който я дебне, аз бих опитал.
Чувал съм, че раят и спалнята ú се намират един до друг,
от рая да надзъртат във великолепният ú свят биха опитали.
Времето се върти около нея, докато тя стои неподвижно.
когато тя се движи, всичко и всички да замръзнат биха опитали.
Щастие е да бъде зърната гола,
да имат късмет стените и вратите биха опитали.
Дали тя е измислица на моята фантазия или образът ú е преувеличен?
Ако тя е сън, нека се превърне в реалност.
Дали да остана в града или да си тръгна?
Фараз няма да реши това, нека звездите да опитат.
Ахмед Фараз
Превод от урду и английски език:
Усман Гани Кхан, 2 курс, спец. „Компютърни науки”

Прекрасна сутрин. Слънцето бавно се показва, усмихва се преродено, за
да посрещне новия ден.
Днес милиони хора ще оцелеят. Едни ще бъдат безкрайно щастливи,
други – тъжни, разочаровани, смутени, изморени, трети пък ще мечтаят
и ще бъдат влюбени… Но това е животът! Всеки един от нас има различно
ежедневие, род, съдба и история.
Историята, която ще ви разкажа днес, няма да прочетете в някой учебник,
вестник или списание, няма да я видите по новините, няма да срещнете в
Интернет, защото е една съвсем малка, но уникална, показателна и истинска
история за мен и моя род.
С умиление си спомням как, когато бях дете, дядо ми разказваше найразлични истории. Сядах на едно малко столче до него и гледайки навън през
прозореца, историите винаги оживяваха. Дядо умееше да разказва истории.
Когато заговореше, ме омайваше със своите думи. Ставаше ми толкова интересно и приятно, че не исках разказът да свършва. Дядо обичаше да разказва
всякакви истории, но най-много от всичко обичаше да разказва за своя баща.
През далечната 1922 година се ражда моят прадядо Киро. Израснал в
крайдунавския град Тутуркай (после именуван Тутракан) в семейството
на строител и шивачка, той е закърмен с неистова любов към родния край.
Научен е да гледа на морала като на най-висша човешка ценност.
На външен вид бил висок, снажен момък, с катраненочерна коса, високо
чело и бистри кафяви очи. Излъчвал едновременно сила, борбеност, увереност, харизма и чар. Винаги бил весел, не отказвал услуга никому. И сякаш
подарък от Господа е неговата среща с любовта на живота му – Калина. Едва
20-годишен юноша, лудо влюбен и мечтаещ, бил повикан на фронта. А времето там минавало много бавно.
Един ден, при ожесточени бойни действия, дядо Киро спасява живота на
ранен унгарски офицер. В знак на благодарност спасеният му подарява своя
джобен часовник. Там, на фронта, прадядо ми с големи усилия и мъка, успява
да оцелее. Войната свършва и той се прибира при своята любима Калина,
която го очаква. Такъв съкровен и красив момент е трудно да се опише с думи!
Малко по-късно двамата се женят и скоро се ражда първото им дете – моят
любим дядо. А часовникът?! Той се предава от поколение на поколение в моя
род. Днес той е у мен. И сега ще кажете „Какво пък толкова?! Един часовник!”.
Не! За мен това е нещо повече от един обикновен предмет. За мен е семейна
реликва, символ на признанието, прекрачило граници и националности.
Съчетава в себе си разказ за война, болка, смърт, смелост, любов и доброта.
Повярвай ми, на пръв поглед не е нищо особено – стар джобен часовник, но
докоснеш ли се до него, мигновено те връща назад във времето, разказвайки
ти своята история.
Този малък предмет е символ на добротата, на моралното у самия българин, символ на тутраканската смелост, символ на моя род!
Днес аз съм горда да се нарека българка, потомка на велики предци! Дядо
също казваше така. Казваше още, че където и да ходя по света, винаги ще се
връщам в родния си Тутракан, защото именно тук са моите корени. И подобно
на дърво, човек без своите корени, без своя роден край не може да живее!
Днес дядо го няма. И макар да няма кой да ми разказва историята за
любимия ми часовник, духът на дядо е жив! Жива е любовта към родния
край! У мен, у теб, у всеки един. Защото градът е във всички нас и с радост
го носим в сърцата си!
Случва се понякога да се почувствам слаба, неуверена, разколебана. Щом
зърна семейната реликва, щом подържа в ръцете си съкровения за мен дар,
се пренасям далече назад във времето на моя прадядо. Спомням си за моите
смели предци. Мигновено започвам да се гордея, че именно това е моят род и
именно Тутракан е моят роден град! Замислям се дали на прадядо му е било
по-лесно на бойното поле, когато е защитавал честта и достойнството си на
българин? В такива мигове у мен прелива частица от неговия силен дух и
това ми стига да се мобилизирам, да се усмихна на деня и да го изживея така,
че моят дядо да одобри делата ми. Аз зная, че неговият дух е безсмъртен!
Доживот ще запомня заветните слова от моя дядо, предавани от поколение
на поколение: „Помниш ли, българино... Любовта към Отечеството си... Живота
на брата си, де проля кръвта си за България? Помни, българино, помни..., за да
се помни нашата Майка България във вечните светове и Вселени... завинаги!”
Радостина Красимирова Пейчева,
1 курс, спец. „Български език и история”
Страницата е подготвена със съдействието на доц. Мира Душкова.
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Тодор Делев – 75 години и 20-а юбилейна изложба
Надникнал във времето, проходил в пространството, Тодор Делев събра
на 16 май 2017 г. в емблематичната изложбена зала на „Борисова” 6 в Русе

нието и утехата, лъхащи от Роженския манастир, Перущица. Стоплящите
сетивата извивки на Струма и Места, Арда и Русенски Лом. Неповторимостта на природата при Балчик, Тюленово, Сребърна. Оживяваща представа за
един свят в хармония и в единство, от който произтича продължаващият
живот. Това внушение е и от цикъла „Мелник”, в който характерното не е
императив, нито самоцел. Мелник не е само пясъчници, Мелник е плодородна земя и чиста вода. Мелник е не само виното, Мелник е живият живот.
Дунав също е неотменна част от посвещението на русенските художници. Тодор Делев не прави изключение от общото преклонение. При него
той не е само и непременно „тих, бял, вълнуващ се”. Поетиката в платната
му е някак по-овладяна, по-втъкана в бита на хората около реката. С излъчването на особеното, лично усещане от Тутракан.
В познатия като философия на художника израз, кротко и ненатрапчиво се вписват сгушени в топли котловинни пазви малки села, кротки
рекички, не толкова срещаните в наше време стада и табуни. Съпроводени от енигматично човешко присъствие, отклик на естествената зависимост от природата!
В цикъла „Перперикон” по своеобразен начин Делев представя пластовете на времето с впечатляваща тоналност. И отново във вековечната
застиналост на времето се мяркат и днешни измерения.
Нещо, което наблюдаваме и при посвещението на Червен. Да, там е
твърдината българска, нашепваща за българска устойчивост. Актуалният
изказ е посветен на устойчивостта на мирните
На Тодор Делев
хора там, днес и утре – на вековечното им съпо случай 75-годишния му юбилей
ществуване. Дори и в атомния век.
Има няколко платна, които изглеждат някак
Картини подредил е Тодор Делев:
предизвикателно в салона. Това е целта – преидилии от китно нашe село;
дизвикателството. Колкото да е дълбоко личен
притихнала вълна –
за художника мотивът му, не може да не ни довъв морско синьо;
косне опитът за надникване в други измерения
и утринна роса по детелини;
и проникновения на човешката душа.
и речно огледало – с облак в него;
Изложбата на Тодор Делев, съкровено замии строен бор, незнаещ EGO;
слена и съкровено подредена, ще бъде обект на
и мамещи цветя със разношарие...
различно внимание и възприемане. Съществуват
...
твърдения, че целта на изкуството е да създава
магическо време и пространство – извън реалноО, всъщност той
стите. Тодор Делев съумява да го прави.
представя ни
Вратата и душата му са отворени, в тази изБългария!
ложба, с внимание и посвещение на Ближния.
Пожелавам му да намери ответ на добротата, с
Живодар ДУШКОВ
която е сътворил днешното събитие!”, завърши

семейство, приятели и съмишленици, любители
и ценители на пластичното изкуство, да отпразнуват заедно 75-годишния му юбилей, както и
20-ата юбилейна изложба. Ангажиращият израз на внимание на академичното ръководство
и колегите на Т. Делев от Русенския университет
„Ангел Кънчев” – ректорът проф. Велизара Пенчева, председателят на Общото събрание на университета и на Общинския съвет чл.-кор. Христо
Белоев, проф. Борислав Ангелов – председател
на Университетския спортен център, и много
преподаватели, показа обичта и признанието им
към личността на Т. Делев и неговото творчество.
Александър Недков представи на аудиторията творческия път на художника и облече в слова
представените картини на изложбата. Той започна
с думите „В условно паралелната част от събитието откриваме художника Тодор Делев. Първата му
изява в Първата национална младежка изложба
през 1974 г. в София; участие в международен пленер в Троян, представяне в десет учителски национални изложби; присъствието му с негови работи от времето на изложбите на северобългарските художници, стигащо
до общите художествени изложби и салони в Русе. Член на Дружеството
на художниците в Русе. Идеята и активността на Тодор Делев при създаването на Студиото за изобразително изкуство „Илия Бешков” в Русенския
университет „Ангел Кънчев”. Дейността на формацията не престава през
десетилетията. Днешни инженери, с нагласата на художници, продължават да излагат свои платна, включително като обща изява – все под егидата
на Русенския университет. Трима от тях са вече с авторитета на членове на
Дружеството на художниците в Русе.
Градските му мотиви от Русе пресъздавани от много изкусни творци,
отново откривани. При Тодор Делев тези състояния са населени с ежедневието, проследявани през различни сезони на времето. С импресивно и
експресивно звучене, събуждащо реални копнежи. Не само и непременно
изобилие от багри и кипяща зеленина, мащаби или енигматични силуети
– просто нашият Русе. Един от постулатите в изобразителното изкуство е
свързан с разместването на реалните пропорции върху платното. В тази
изложба той е изпълняван дискретно, без драматични внушения. Макар
че, като даденост, небето при Делев винаги е наситено с драматизъм в пластичния му изказ. Този път обобщаването на сюжети в цикъл е избраният
от него подход. Видимо успял с урбанистичното си обобщение.
Амбициозно продължава в друга посока – натюрморта. Почеркът отново е различен. Фонът, структурата, светлосенките, ракурсът са резултат
от търсене на специфичност – запомнящи се.
Тодор Делев се определя предимно като пейзажист. Налице е лесно уловимата и трудно забравяна индивидуална представа. Достолепието, страда-

своето слово А. Недков.
Проф. Велизара Пенчева връчи на Тодор Делев златната значка на Русенския университет за заслугите му към университета.
Материалите за стр. 19 са предоставени от Александър Недков,
Владимир Делев и Пламен Борисов.

20

МАЙ 2017

Университетски спортен център представя...
Девето издание на турнира по силови спортове „Strong Man 2017”
Иван Спиридонов, Председател на Студентската спортна комисия
На 26 април 2017 г. се проведе деветото издание на турнира по силови
спортове „Strong Man 2017”. Организатор на събитието е Спортната комисия
към Студентския съвет на Русенския университет със съдействието на
катедра „Физическо възпитание и спорт” и Университетската спортна
комисия „Академик”. Турнирът се проведе под егидата на ректора на
университета проф. д-р Велизара Пенчева. Специални гости на събитието
бяха председателят на Федерацията по силови спортове – Мирон Йорданов,
и представители на Националното представителство на студентските
съвети в България.
Мариян Мирев и Ростислав Радославов от Техническия университет във
Варна се класираха на първо и второ място. Третото място в надпреварата
спечели Михаел Ганев от Русенския университет. Общо 12 участници
премериха сили в трите кръга на състезанието „Фермерска разходка”,

те бяха дошли подготвени психически и физически за състезанието. А
публиката, многобройна както обикновено, бе въодушевена и тръпнеща
в очакване да се даде знак за началото на състезанието!
Състезателните дисциплини бяха фермерска разходка, която се
прави с две бутилки, всяка една от които тежи по 55 кг, т.е. общо 110 кг;
обръщане на гума, като гумата тежи около 75 кг; и за финал – теглене на

автомобил, тежащ около тон и половина. Състезанието бе оспорвано, но
както е при всички спортове – победителят е само един, и за 2017 г. той е
Мариян Мирев, студент от Технически университет – Варна.
За да се постигнат отлични резултати, се изисква решителност, сила
и много усилия. Участниците показаха, че могат да направят нещо, което
други дори и не смеят да опитат, и точно това ги отличава от останалите!

„Обръщане на гума” и „Теглене на автомобил”.
Купите на победителите бяха връчени от председателя на Федерацията
по силови спортове в България Мирон Йорданов, като традиционно с
награди се включи и Иван Тодоров, собственик на фитнес център ТриСет.
По време на турнира бяха отличени победителите в Пролетните
спортни игри по футбол, баскетбол, тенис на маса и бадминтон. Найдобрите отбори и индивидуални състезатели получиха медали и грамоти
от председателя на Студентския съвет към Русенския университет
Станимир Бояджиев.
Във футболната надпревара първи е отборът с име „Интернационал”,
събрал в себе си студенти от няколко националности. В баскетбола найдобри са „Гестс”. Най-добрата състезателка по тенис на маса е Моника
Цанева, а при мъжете Гюнай Али. В бадминтона на първо място се класира
Деница Тодорова, а в мъжкото съревнование – Владимир Минчев. Със
специална награда бе отличен и най-титулуваният състезател в Strong
Man на Русенския университет – Момчил Мицов.
По време на състезанието публиката видя как се тегли камион от
членове на Федерацията по силови спортове.
На 24 април русенски състезатели взеха участие в сходен турнир в
морската столица Варна, където Георги Христов завоюва второ място в
категорията до 80 кг.
***

Да си силен и духом, и тялом
Валдемар Борисов, 1 курс, спец. КУА
От древни времена спортните дисциплини са били приветствани с
много почести и голям любителски интерес от страна на млади и стари.
Турнирът Strong Man също не е изключение!
Участниците в тазгодишнота надпревара за най-силен мъж на
Русенския университет бяха много позитивно настроени за състезанието.
Някои от тях бяха дошли за победа, други просто за участие, а трети да
сравнят постигнатите лични резултати с тези на конкурентите. Всички

Именно там е тяхната сила – в силния спортсменски дух. А публиката бе
неотлъчно със силните мъже и ги аплодираше и подкрепяше.
Ето какво споделиха някои от участниците за в. „Студентска искра”
на отправените им въпроси от студента репортер Валдемар Борисов
преди състезанието:
Георги Друмев, 4 курс, „Компютърни системи и технологии” – ,,Аз
тренирам за хармонично тяло. Научих за турнира Strong Man от приятели
и реших да видя мога ли да се справя. През 2016 г. за първи път участвах
и се класирах втори”.
Иван Стефанов, 4 курс, спец. „Компютърни науки” – „Гледах
професионалните турнири и се мотивирах. Промених режима и тренировките
си и от два месеца тренирам специално за Стронгмен”.
Гостите на турнира от Технически университет – Варна, Мариян
Мирев, 3 курс, спец. „Електроника”, и Ростислав Галинов, 4 курс, спец.
„Комуникационна техника и технологии”, споделиха, че са любители на
спорта и тренират за удоволствие, да поддържат физическата си форма
и да спазват максимата здраво тяло – здрав дух”.
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Александрия–Зимнич–Свищов–Бяла–Велико Търново–Хаинбоаз–Стара
От Плоещ до Шипка, по пътя на
Загора–Шейново–Шипка с предаване от пост на пост на специално
ушито и извезано за целта умалено копие на Самарското знаме.
Българското опълчение
След „форсирането” на Дунав с 3 гребни лодки, на 13 май 2017 г., се

На 11 май 2017 г. стартира университетската щафета „От Плоещ
до Шипка, по пътя на Българското опълчение”. Тя се провежда под
егидата на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, председател на Общото
събрание на Русенския университет и председател на Общински

съвет Русе. Съорганизатори на проявата са Спортно туристическо и
природозащитно дружество „Академик”, Университетският спортен
център, Студентският съвет при университета и Регионалният клон
„Ангел Кънчев” на Националното дружество „Традиция”.

Проведе се уникално щафетно преминаване с велосипеди, гребни
лодки и атлетично бягане по историческия път на опълчението: Плоещ–

акостира на българския бряг в местността Паметниците край Свищов.
Цветя бяха поднесени
и на мемориала
„Самарско знаме” в
Стара Загора и на
паметника на Шипка,
където на 14 май
щафетата финишира.
В последните
километри преди
Шипка знаме то
се пренасяше от
колоездачи и бегачи
до самия паметник
на върха, където
бе организирано
тържествено
посрещане от
Академичното
ръководство.
С т а зи своя
изява, Русенският
университет отбелязва
по атрактивен начин
140-годишнината от сформирането на първата в новата ни история

българска войска – Българското опълчение и 140 години от освещаването
и предаването на свещеното Самарско знаме на опълченските дружини.
Материалът е предоставен от Стефан Георгиев.
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Дни на баскетбола в Русенския университет 2017

На 24 март 2017 г. Русенският университет отличи своите студенти
баскетболисти с най-голям принос към университетския баскетбол. Проф.
Борислав Ангелов – председател на УСК „Академик”, и Валентин Каменаров
– секретар на клуба, връчиха наградите пред баскетболната общественост на
град Русе преди началото на мача „Дунав 2016” – „Шумен”. Отборът, носител на
7 шампионски купи в национални шампионати и летни университетски игри,
2 пъти вицешампион, класирал се в топ 8 на първото Световно студентско

турнир по баскетбол 3х3 за студенти от Русенския университет, който е част от
традиционната Универсиада Пролет 2017, организирана от Студентската спортна
комисия, със съдействието на Университетския спортен комплекс „Академик”
и катедра „Физическо възпитание и спорт”. Проф. Пенчева поздрави студентите
баскетболисти и гостите – девойките и юношите на „Дунав 2016”, като пожела
турнирът да премине в спортен академичен дух и увери участниците в турнира,
че в Русенския университет спортът и образованието вървят ръка за ръка и
младите състезатели са добре дошли в един от най-елитните университети в
България, за да продължат образованието си. Спортистите получиха подаръчни

първенство и участник в Европейско първенство по Баскетбол 3х3, в състав
Георги Минков с №10, Димитър Янчев с №5, Николай Златков с №9 и Андреан
Атанасов с №6, се събра отново заедно, а всеки от състезателите получи
благодарствен адрес, подписан от ректора проф. Велизара Пенчева и личен
баскетболен екип. Тимът е печелил сребърни и бронзови медали в различни
години. По време на церемонията проф. Ангелов покани подрастващите
баскетболисти да продължат образованието си в Русенския университет.

Новият отбор на Русенския университет, в състав: Валентин Илиев –
капитан, Радостин Колев, Георги Тодоров и Николай Тракийски, се представи
достойно на Националния университетски шампионат в Шумен в началото на
март месец. Радостин Колев направи най-атрактивната забивка в конкурса за
забиване, а Николай Тракийски отбеляза 7 коша (от 9 възможни) в турнира
за стрелба от тройката.
На 28 март 2017 г. ректорът проф. Велизара Пенчева откри вътрешния

пакети, които включваха тениски с логото на университета и кандидатстудентски
справочник, за да се запозная т със специалностите, по които предлага обучение
русенската Алма Матер.
В демонстративните мачове юношите и девойките на „Дунав 2016”, с
треньори Руслан Русев и Юлия Николова, представиха атрактивни баскетболни
умения. Състезателките и състезателите имат постигнати значими успехи през
различните възрастови периоди на своята състезателна дейност. В турнира се
включиха около 30 студенти от Русенския университет. Гостите се насладиха
на оспорвани баскетболни мачове, в които отборите бяха с относително равни
сили и в сериозна конкуренция. Преди финалните срещи се проведоха конкурси
за стрелба от трите точки и атрактивен пробив, в които се включиха студенти,
преподаватели, служители и гости на Русенския университет.
Материалът е предоставен от Искра Илиева и Валентин Каменаров.
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Четвърта национална универсиада 2017
От 8 до 14 май 2017 г. в Стара Загора 1100 студенти от 27 университета
се състезаваха в 13 вида спорт по време на IV Национална универсиада.
Студентите спортисти на Русенския университет завоюваха петнадесет медала –
5 златни, 4 сребърни и 6 бронзови, и се наредиха на четвърто място в крайното
комплексно класиране.

На официалното откриване на най-висшия спортен форум на студентите
спортисти, което се проведе в центъра на Стара Загора, ректорът на Тракийския
университет проф. Иван Въшин получи знамето на универсиадата от проф.
Борислав Ангелов, ръководител на Университетския спортен център на Русенския
университет, с пожелание за успех в голямата спортна проява.
Радостен факт е, че русенските студенти отново се представиха достойно и
защитиха името на университета. Те участваха със спортни отбори в седем от 13те вида спорт. Първото място е за професионалните спортисти от Национална
спортна академия, след тях се нареждат Софийският университет и УНСС –
София. В извънстоличните висши училища Русенският университет се доказва
като „най-спортуващ”.
Ето и представянето на русенските студенти:

Бронзов медал Ивайло Кучмански, втори стил

ЛЕКА АТЛЕТИКА

Бронзов медал Мария Данкова, 400 метра

Щафета мъже 4х100 м – Огнян Борисов, Алекс Маринов, Светослав
Аджамов, Евгени Пенчев, зае седмо място
100 метра мъже във финал „А” Евгени Пенчев зае седмо място

ПЛУВАНЕ

Сребърен медал Боян Боянов, 50 метра

ВОЛЕЙБОЛ

Мъже – пето място
Победа с 3:0 срещу ПУ – Пловдив и 3:1 срещу ВТУ – ВеликоТърново,
и загуби с 0:3 от НСА – София и УНСС – София

ДЖУДО

Класиране:
Златен медал Виктор Иванов, категория „+100 кг”
Златен медал Станимир Стойчев, категория „90 кг”
Златен медал Тугай Кязим, категория „80 кг”

КИК БОКС

Златен медал Иван Печев, категория „79 кг”
Златен медал Пепи Перов, категория „ 69 кг”

Състав на волейболния отбор: Васил Иванов, Християн Цонев,
Михаел Хаджипопов, Стефан Тодоров, Даниел Дахил, Иво Веселинов,
Давид Димитров, Георги Господинов, Марио Герасимов, Гьоккан
Мустафа, Иван Печев, Цветослав Цаков

ТЕНИС НА МАСА

Сребърен медал Димитър Лефтеров, категория „74 кг”
Сребърен медал Михаел Ганев, категория „+94”
Сребърен медал Ивайло Кучкански, категория „84 кг”
Сребърен медал Михаел Ганев, втори стил

Бронзов медал Отборно жени
Отборно мъже – Отборът (Гюнай Али, Селчук Хюсеин, Добромир
Кръстев) зае четвърто място
Бронзов медал индивидуално Моника Цанева
Бронзов медал двойки Моника Цанева и Стелияна Николаева
Материалът е предоставен
от Валентин Каменаров и доц. Младен Петров.

24

МАЙ 2017

Университетски спортен център представя...
Средношколски турнир по футбол

На 17 май 2017 г., от 15:30 часа, на игрищата с изкуствена настилка на Спортния
комплекс на Русенския университет „А. Кънчев” се проведе средношколски
турнир по футбол, посветен на 17 май, Деня на българския спорт, и 24 май,
Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. Турнирът
се провежда под патронажа на ректора на университета проф. д-р Велизара
Пенчева и в него участваха отборите на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, ПГДВА
„Йосиф Вондрак”, ПГМТ „Юрий Гагарин” и СУ „Васил Левски”.
По време на турнира се проведоха демонстративни срещи по футбол и
баскетбол, в които участваха деца, родители, чуждестранни студенти и студенти
от представителните отбори на Русенския университет.
Материалът е предоставен от проф. Б. Ангелов и Валентин Каменаров

Развитие на
велокултурата

На 4 май 2017 г., в Парка на младежта в
Русе, Сдружение „Развитие на социалния
капитал”, в партньорство със Спортно
туристическо и природозащитно дружество
„Академик” при Русенския университет,
официално стартира дейностите по проект
„Развитие на велокултурата – по-малък
трафик, по-чист въздух, по-здравословен и
безопасен начин на живот”. Проектът е едно

от одобрените предложения в проведения
за 2017 г. конкурс по Програма „Знание и
растеж” на Общинска фондация „Русе –
град на свободния дух”.
Основната задача е предоставяне на знания
за рационално използване на наличните
ресурси за облекчаване на трафика и
осигуряване на спокойно и безопасно
движение по пътищата на всички участници
в движението, с акцент върху грижата за
пълноценно детското развитие и превенция
на тяхното здраве и безопасност.
Дейностите включват: кампания за

мотивиране на гражданите за спазване
на правилата на движение по пътищата;
фотоконкурс „Колелото на моето детство;
велообучение по иновативна интерактивна
пътна схема за деца от 7 до 11-годишна
възраст; велопоход.
За малките колоездачи, участващи в
обучението и велопохода, са осигурени
учебни помагала, награди, шапки и тениски
с обозначителни знаци на инициативата и
логото на фондация „Русе – град на свободния
дух” и др. За победителя във фотоконкурса
е предвидена награда – велосипед.

Книжарница „Академи Книга”
Вестник „Студентска искра” продължава рубриката, свързана с представянето на най-новите книги, учебници и помагала в
книжарницата на Русенския университет.
Книжарницата на Русенския университет е спътник и приятел
на студентите и преподавателите през годините,
като докосва търсещите със
събраните знания.
Очакваме ви на място
в Централен корпус на Русенския университет или на
адрес: https://www.facebook.
com/academikniga/.
При нас, освен книги,
учебници и помагала, ще
намерите необходимите
пособия за писане, чертане,
съхранение, класификация.
Вашите нови книги...

Вестник „Студентска искра” е носител
на Орден „Св. св. Кирил и Методий”
II степен с указ № 1517/19.05.1983 г. на ДС
на Р България и е удостоен с Почетния знак
на Русенския университет на 05.02.2013 г.
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