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HEInnovate: Подкрепа на институционалната
промяна във висшето образование
Русенският университет стана учредител на
HEInnovate Университетски консорциум. Ректорът
на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо
Белоев предложи създаването на Асоциация
на предприемаческите университети по време
на международната конференция HEInnovate,
посветена на иновациите във висшето образование.
Форумът, проведен на 14 и 15 юни 2018 г., е част
от събитията на българското председателство на
Съвета на Европейския съюз и събра в Русе повече
от 150 представители на академичната общност от
европейски университети, предприемачи, политици
и екипи от Генерална дирекция „Образование,
младеж, спорт и култура” в Европейската комисия.
Събитието бе организирано от Европейската
комисия в партньорство с Русенския университет
и Министерството на образованието и науката.
Партньорски обучителни семинари в първия
ден дадоха възможност за установяване на контакти
между представители на академичните среди и
стартиращи компании от Европа. Участниците се
фокусираха върху две от измеренията на HEInnovate:
„Подготовка и подкрепа на предприемачите”, с
модератор Емилиян Енев от Startup Factory, и
„Предприемаческото преподаване и учене”, с
модератор д-р Ирина Костадинова от Факултета
по бизнес и мениджмънт.
Избраният формат „бързо партньорство” даде
възможност на презентатори от Полша, Румъния,
Холандия, Хърватия, Ирландия, Унгария, Турция и
България да споделят добри практики, да обменят
идеи и да получат препоръки за бъдещата си
работа от непрекъснато сменящите се участници
на масите за дискусии. Разгорещените дебати по
време на сесиите и новосъздадените контакти
поставиха основата на бъдещи съвместни

начинания.
По време на дебата за регионалната перспектива
на висшето образование в два панела бяха
дискутирани пречките и двигателите, които могат
да превърнат иновациите и предприемачеството
в реалност. В първата част темата бе „Измерване
на влиянието на висшите училища върху
иновациите”, като с доклади участваха Коен
Джонкърс от Съвместния Център за изследвания
към Европейската комисия, д-р Ивана Радонова
от дирекция „Висше образование” в МОН и
проф. Даниел Братанов, декан на Факултета по
обществено здраве в Русенския университет.
Вторият панел бе посветен на въздействието,
което оказва висшето образование върху местното
и регионалното развитие. Модератор бе Джон
Едуардс от Съвместния Център за изследвания,
а панелисти – д-р Свилен Кунев от катедра
„Мениджмънт и бизнес развитие” в Русенския
университет, Агата Филимон от Североизточна
агенция по регионално развитие, Десислава
Колева – отдел „Проекти и икономическо
развитие” в Община Габрово, и д-р Ан Делуис,
University of Orleans, France.
През втория ден на форума се проведе пленарна
сесия в присъствието на зам.-министъра на
образованието и науката Петър Николов, Георги
Димитров – зам.-ръководител на звено Иновации и
ОИТ в Генерална дирекция „Образование, младеж,
спорт и култура” на Европейската комисия, зам.кмета на Община Русе Страхил Карапчански и
доц. Мария Фъртунова от Съвета на ректорите
на висши училища в Република България.
Продължава на страница 2.
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Оценка 9.44 от НАОА

Русенският университет получи оценка
9.44 по десетстепенната скала от Националната
агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за
следващите шест години. Решението е взето на
заседание на 19 юли 2018 г. от Акредитационния
съвет на НАОА. На базата на констатациите от
извършеното оценяване институционалният
капацитет на Русенски университет „Ангел
Кънчев” е съобразен с утвърдените капацитети на
професионалните направления и специалностите
от регулираните професии.
Ректорът на Русенския университет чл.-кор.
проф. Христо Белоев благодари на екипите на
факултетите, катедрите и звената, както и на всички
служители за всеотдайната работа и за приноса им
за постигнатия изключителен резултат с думите
„Много трудно е повишаване на оценката в
скалата след 9.00, но ние заедно го постигнахме”.
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Продължение от страница 1.
В приветствието си при откриването ректорът на
Русенския университет чл.-кор. проф. Христо Белоев
заяви, че академичната общност високо оценява
привилегията да домакинства форума HEInnovate
и да е съорганизатор на конференцията. „Още от

от форума в Русе са изводите за необходимостта
от допълнително задълбочаване и стимулиране
на сътрудничеството между университетите,
предприятията и заобикалящата среда.
Идеята за учредяването на HEInnovate
Университетски консорциум бе приветствана

Депутатът в Европейския парламент и създател
на програмата А.L.E.C.O Андрей Новаков се
включи в дебата за дигиталната трансформация
на университетите. Той коментира, че трябва
да се намали бюрократичната тежест при
финансирането на иновативни проекти и идеи, но

2013 г., когато Русенският университет бе избран
от Министерството на науката и образованието за
един от петте пилотни български университета,
които да се включат в реализацията на проекта
HEInnovate за България, прозряхме, че наша
мисия е да се наредим сред предприемаческите
университети в Европа и да насочим своите усилия
към изграждане на култура на предприемачество
сред своите студенти и преподаватели”, заяви
ректорът. В края на изложението си той анонсира
учредяването на HEInnovate Университетски
консорциум, в който всички университети и
институции, представени на конференцията,
да станат основатели. „Нашата визия е това да
бъде консорциум на институциите за висше
образование, които споделят мисията, ръководните
принципи и ценностите на HEInnovate”, добави
чл.-кор. Белоев.
В обръщението си към аудиторията зам.министър Петър Николов каза, че конференцията
в Русенския университет е заключителното
събитие от българското председателство на
Съвета на ЕС в сферата на образованието. Той
направи отчет на проведените в последните
месеци срещи и обобщи, че ключовите резултати

от Георги Димитров, както и от доц. Фъртунова.
Пленарен доклад изнесе проф. Славица Сингер –
Председател по предприемачество към ЮНЕСКО и

в същото време трябва да се търси баланс между
защитата на средствата на данъкоплатците и
достъпа до финансов ресурс на предприемачите.

преподавател в Университета Щросмаер в Осиек,
Хърватска. Тя представи опита, който има нейният
екип, и подчерта важността на сътрудничеството
между партньорите в HEInnovate.

Останалите участници – Изабел Шюнеман от
Университетския форум по дигитализация,
проф. Андрю Зони от Университета в Торонто,
и Рахул Бансал – зам.-директор Образование,
Climate – KIC, споделиха своя опит и подчертаха,
че компютрите са само средство за решаване
на проблемите, но по-важни са човешкият
фактор и фирмената култура. Проф. Ангел
Смрикаров – директор на Центъра за иновативни
образователни технологии в Русенски университет,
представи Проекта на национална програма за
дигитализиране на образованието, който вече има
широка национална и международна подкрепа.
В края на двудневната конференция бе
обявено осмото, дигиталното, измерение
на инструмента HEInnovate. То ще допълва
съществуващите седем – лидерство и управление;
организационен капацитет; преподаване и учене;
пътеки за предприемачи; сътрудничество между
университетите и бизнеса; интернационализация
на институциите и измерване на въздействието.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Високо равнище за дигитална трансформация

В рамките на международната конференция
HEInnovate на 15 юни 2018 г. се състоя панел,
посветен на високото равнище за дигиталната
трансформация на ВУЗ-овете с модератор Георги
Димитров, зам.-ръководител на звено Иновации и
ОИТ в Генерална дирекция Образование, младеж,
спорт и култура на Европейската комисия.
Всеки от участниците сподели своя опит в
дигиталната трансформация.
Андрей Новаков, депутат в Европейския
парламент от България, създател на програмата
А.L.E.C.O:
„Реших да развия партньорство с успелия
бизнес и така да развия и създам успешни
образователни системи. Стимулирани бяха
млади хора да се обучават в успешни бизнес
райони и да извличат опита от тях.
Днес, чрез създадената платформа за
кандидатстване, стимулирам малкия бизнес
с иновативни идеи. Така се пренасят успешно
новаторските идеи”.
Изабел Шюнеман, Hochschulforum
Digitalisierung:
„Опитът в последните три години е в посока
дигиталната трансформация. Но доколко
дълбоко проникват университетите в процеса
на трансформация? Учениците и студентите
учат в домашни условия по видеолекции, а
впоследствие темите се дискутират в университета
с преподавателите.
Разликата между държавните и частните
училища е в модернизацията и дигитализацията.
Изборът е на младите хора. В държавните получават
диплома и знания. В частните – студентските
платформи развиват знания по компетентност.
Работодателите избират по компетентност.
В Европа се държи все още на дипломата, но
тя не е достатъчна. Търсят се и умения”.
Проф. Андрю Зони, University of Toronto,
Canada:
„Университетите, такива, каквито ги познаваме,
са в банкрут. В Канада университетите имат собствен
бизнес. Така се преподава предприемачество.
В дигиталната сфера няма наръчник. От
100 човека само 10% са имали или имат бизнес.
Задължително е университетите да участват в
бизнеса. Днес се продават услуги, а не софтуер.

Университетът не трябва да образова само,
трябва да обучава и развива личността.
Изкуството е част от процеса на образователната
система. Всички трябва непрекъснато да се
образоват и развиват – и преподаватели, и
предприемачи от бизнеса.
Традиционният начин на преподаване
е история. Развива се дигиталният начин.
Студентите могат да са на 40 или50 години и да
се обучават в новите технологии. Професорите
трябва да работят усилено и да са свързани с
предприятията.
Промяната е необходима. Необходимо е
да се види ролята на културата в бизнеса и
в образованието. Корпоративната култура.
Взаимодействието на лидерството!”
Рахул Бансал, зам.-директор Образование,
Climate –KIC:
„Поздравявам България за успешното
председателство. Университетите винаги са
имали задачата да намерят и създадат качествени
иновативни специалисти за бизнеса.
Необходими са нов тип работни места и
нови компетенции. Следователно е необходима
устойчива цел за развитие на университетите.
Интелигентните хора често напускат
слаборазвитите райони, а това задължава бизнеса
да създаде нови привлекателни работни места,
за да останат младите хора в района.
Не бива дигитализацията да е цел, тя трябва
да е процес на интеграция в университетите.
Но трябва тази дигитализация да е навсякъде.
Пазарът има нужда от това.
Чрез учене през целия живот и дигитализация
ще се постигнат нови знания и компетенции”.
Проф. Ангел Смрикаров, Директор на
Център за иновативни образователни технологии,
Русенски университет, България:
„Човек е голям, колкото са големи мечтите му.
Русенският университет следва свои успешно”.
В последвалите дебати Георги Димитров отправи
конкретни въпроси към всеки от участниците,
свързани с дигиталната трансформация.
Какво послание ще отправите към студентите.
Андрей Новаков: „Нямам отговор за пътя
към успеха. Благодаря на ректора за поредното
доказателство,че Русенският университет е в

центъра на иновативните технологии и че развива
успешни млади хора. Средното поколение никога
не е доволно от постигнатото. Следващото
поколение чрез индустриалната революция стъпи
на по-високо ниво и разви новите технологии.
Дигитализацията не е панацея, та да реши
проблемите на здравеопазване, транспорт и др.
Компютрите на дават отговора. Той е в хората.
Те развиват технологиите, те създават пътя”.
Георги Димитров отправи въпрос към Изабел
Шюнеман да сподели опита на Германия и каква
е политиката на обединение на университетите.
Изабел Шюнеман: „Хората израстват с
интермедиите, но не знаят как да ги създават.
В Амазон пазаруват, имат интернет приятели.
Но нямат търпение да изчакат резултата от
работата си.
В Германия се развиват концепционна програма
и дигитални платформи. Обединяваме ги чрез
HEInnovate. Университетите се учат взаимно и
се финансират според постигнатите резултати.
Развиват се онези идеи, които постигат успехи
от самото начало”.
Георги Димитров отправи въпрос и към Рахул
Бансал как развиват и образоват отделните хора.
Рахул Бансал: „През последните осем
години изваждаме най-доброто от бизнеса и
от университетите. Разработваме платформи
за тренинг. Организираме безплатни курсове
за обучение. Така чрез платформите се
разпространяват знанията от университетите.
Осигуреният онлайн достъп до базите с данни
осигурява достъп до книги и знание на всички”.
Отправен бе и въпрос към проф. Андрю
Зони как малките и средните предприятия се
вписват в дигитализацията. Дигиталната
трансформация е бърз механизъм.
Проф. Андрю Зони: „За мен проблемът е
културен. Не искам да забравяме хартиените
книги.
Чрез дигитализацията се получава бързо
обучение, бърза адаптация в бизнеса, например
чрез намаляване на времето за изпитване на
прототипите.
Но трябва да знаем, че в дигиталната ера трябва
да се разрушат границите между специалностите
и да се осъществи интегриране между тях”.
На проф. Ангел Смрикаров бе зададен
въпрос кои са основните предизвикателства
пред Русенския университет в областта на
дигиталната трансформация.
Проф. Ангел Смрикаров: „Компютрите решават
проблемите на учители и преподаватели, като
разнообразяват учебните часове. Предизвикателства
няма. Русенският университет работи успешно
от 2000 г. по дигиталната трансформация”.
В края на дискусията участниците изказаха
благодарността си към Русенския университет
за отлично организираната конференция.
Материалът е подготвен
от доц. Анелия Манукова.
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Трето иновативно младежко ЕКСПО 2018
лесна и мощна платформа.
Проектът NEVROtech на Университета
в Лисабон свързва виртуалната реалност и
невронауките за лечение на фобии. Иновативният
метод за лечение, заедно с традиционните,

На 14 юни 2018 г. в Русенския университет
се състоя Трето иновативно младежко ЕКСПО.
Форумът е част от международната конференция
„HEInnovate: Подкрепа на институционалната
промяна във висшето образование” (14 – 16
юни 2018 г.), която се провежда под патронажа
на Европейската комисия и Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) към ООН и се координира от МОН.
Иновативното младежко експо бе открито
от ректора на Русенския университет чл.- кор.
проф. Христо Белоев, който припомни историята
му и привличането на все повече участници.
Приветствия към участниците отправиха зам.кметът на Община Русе Страхил Карапчански,
Георги Димитров – заместник-началник
на отдел „Иновации и EIT” в Европейската
комисия, Ангелина Ламбрева – директор
на Дирекция „Висше образование” в МОН,
Росица Георгиева – началник на Регионално
управление на образованието в Русе, и Яна
Вангелова – председател на Националното
представителство на студентските съвети в
България.
Поздрав към участниците в конференцията
„HEInnovate” и „Младежко ЕКСПО III” направиха
учениците от МГ „Баба Тонка”, които представиха
легендата спектакъл „Майки и синове”.
Общо 38 участници – научно-изследователски
екипи, ученически фирми, студентски
професионални клубове и стартиращи компании,
представиха свои разработки, макети и прототипи
по време на Иновативното младежко ЕКСПО.
Животоспасяващ дрон, който предлага
бърза помощ на пациенти със сърдечен арест,
показа екипът на Университета по медицина
и фармация от Клуж Напока, Румъния.
Сред привличащите внимание участници бяха
членовете на „Тренвио”, студенти в дигитална
магистърска програма на Европейския институт
по иновации и технологии, част от „Сорбона
университет”. Те представиха корабоплавателна
компания за групови пътувания, в която
пътуващите закупуват местни, качествени
продукти и ги доставят на клиенти. От една
страна пътниците печелят джобни пари, от друга
клиентите им получават локално недостъпни
стоки. Предоставянето на услугите, както за
пътуващите, така и за клиентите, се гарантира
чрез създаването и управлението на сигурна,

използвани до момента, дава възможност
за оптимизация на терапията. Той съчетава
виртуална реалност и ЕЕГ-сигнали, като и
осигурява обективни показатели за количествено
определяне на терапевтичната ефективност.
Стартиращата компания на Института за
висше образование Сент Мартин от Малта показа
пред публиката в Канев център проекта INTACT,
спечелил европейското предизвикателство на
Джуниър Ачийвмънт за 2017 година в Хелзинки.
Екипът представи технология, повишаваща
безопасността на мотоциклетистите. Сензори за
удар, монтирани в каската на мотоциклетиста,
са свързани с приложение за смартфони, което
автоматично уведомява аварийните служби
и роднините на пострадалия, като посочва
мястото, на което е станал сблъсъкът.
Математическата гимназия в Русе се представи
с три учебни компании – „VICEM”, „Retyres”
и „Mаster Minds”. Единият от ученическите
екипи е разработил биопестицид, който опазва
пчелите, другият е създал технология, с която
от стари автомобилни гуми се произвеждат
автомобилни масла, а третият ученически
отбор работи за по-добрата комуникация
между служителите в институциите и хората
със слухови проблеми, създавайки своеобразен
Call Centre с жестомимични преводачи.
Учениците от СУ „Възраждане” показаха
макет на електрически велосипед със система
за автоматично заключване и възможност за
проследяване чрез мобилно приложение, а
връстниците им от Английската гимназия
– система за пречистване на аквариуми.
Възпитаници на Гимназията по облекло „Недка
Иван Лазарова” показаха трансформиращи
се дрехи от колекцията „България – част от
пъстрия свят на Европа”.
Различни екипи от Русенския университет
представиха своите разработки, като най-много
бяха автомобилите. Клуб „Автомобилист”
показа прототип на електромобил, „Четири
колела” – картинг автомобили с алтернативно
задвижване, а HydRU – прототип на градски
автомобил, задвижван с водородна клетка.
Роботи и модели на самолети, направени
от студенти, технологии за дигитализация
и визуализация на исторически и културни
паметници, прототипи на системи за измерване
на памаретри на околната среда и физиологични
параметри на човешкото тяло бяха част от
разработките, които публиката видя.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Русенският университет посрещна своите първокурсници

На 17 септември 2018 г. на тържествено
откриване на новата учебна година се събраха в
Русенския университет депутати, представители
на управлението на Русе, на духовенството и на
Руското консулство. Най-многобройни, разбира
се, бяха представителите на академичната
общност – ректорското ръководство, деканите на
факултети, преподавателите и студентите. През
2018 г. Русенският университет привлече над 1700

Кметът на Община Русе Пламен Стоилов
заяви че: „Елитен университет означава елитен
град и успехите на Русе се дължат до голяма
степен на Русенския университет”. Той призова
новите студенти да си поставят високи цели и
да бъдат амбициозни
в подготовката си,
защото те са бъдещето
на нашия град. „Бъдете

по съвместни проекти с участието на студенти
и преподаватели.
Зам.-ректорът по учебната работа проф.
Пламен Кангалов огласи научните успехи на
преподавателския състав. През изминалата

студенти, към които специално се обърнаха в
своите приветствия всички официални гости.
Пръв отправи поздравление към присъстващите
ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев, който увери първокурсниците,
че ще имат възможност да реализират идеите
си и да развиват талантите си в една модерно
оборудвана учебна среда.

новите лидери на Русе
и България!”, завърши
словото си Пл. Стоилов.
Към този призив се
присъедини и Валентин
Колев – зам.-областен
управител на Русенския
регион. Той поздрави
първокурсниците с
избора им да учат в
елитното висше училище,
което има богати традиции и висококвалифицирани
преподаватели. Митрополит Наум говори за
просветителската мисия на университета, който
е образователен център не само за Русе, но и за
Северна България. Той припомни, че между
Русенската Света Митрополия и Русенското
висше училище има сключено споразумение
за сътрудничество и двете институции работят

учебна година той се е обогатил с 21 доктори,
13 доценти, трима професори и един доктор на
науките. Това, заяви проф. Кангалов, е гаранция
за качеството на образованието, към което се
стремят нашите студенти и което изискват
бизнесът, държавата и цялото ни общество.
С приветствие към първокурсниците се обърна
председателят на Студентския съвет Станимир
Бояджиев. Той ги предупреди, че няма да им е
леко по пътя към високите знания, но заяви,
че заедно и активно ще се опитат да променят
средата, в която учат и живеят. „Търсете себе си,
учете, слушайте сърцето си, бъдете критични”,
апелира към новото попълнение от студенти С.
Бояджиев. След това талисманът на Русенския
университет РУмен плисна менче с вода и
здравец за успехи и постижения през новата
учебна година.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Русенският университет посрещна своите първокурсници
Филиал Видин

На 14 септември 2018 г. тържествено беше открита академичната година във Филиал Видин на
Русенски университет „Ангел Кънчев”. Празникът
започна с поздрав, поднесен от артистите от Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав”. Водосвет
за здраве отслужи йеромонах Максим.
Ректорът на Русенски университет проф. Христо
Белоев обобщи, че към момента във Филиал Видин
има записани близо 140 първокурсници и с тях общият брой на студентите става над 400 души. „Реализирайки още една година подобен прием, ще
имаме създадена устойчива структура и, надяваме
се, да постигнем целите, които си бяхме поставили в началото – развитие на Видинския край и на
региона; възможности за създаване на специалисти с висше образование; възможности за даване
тласък на икономиката и възможности за младите
хора да остават тук, в този край”, посочи ректорът
и благодари на всички, които са помагали и помагат, за да се развива Филиал Видин. Той продължи с
думите „Откликваме на потребностите на региона

и тази година разкрихме нова специалност – педагогическа, към която има много голям интерес. По
този начин ще се отнасяме и за в бъдеще – Русенският университет има разнообразни специалности и ние ще можем да ги предложим тук, така че
да отговаряме бързо на потребностите на региона.

„Разкриването на Филиала на Русенски университет във Видин е резултат от усилията на всички
тук присъстващи – позволете ми да ви благодаря,
че на този ден сме заедно. Скъпи студенти, на прага
на откриването на новата учебна година аз ви бла-

годаря, че направихте най-верния избор в живота
си – да станете студенти на Филиала на Русенски
университет във Видин”, каза административният
директор Момчил Станков.
Кметът на община Видин Огнян Ценков подчерта,
че създаването и укрепването на Филиал Видин
е резултат от обединените усилия на държавна и
местна власт, бизнеса, гражданското общество и
ръководството на Русенски университет. Кметът
Огнян Ценков отбеляза, че Филиал Видин е найдобре развиващият се филиал на висше училище
в България.
Областният управител на Видин Албена
Георгиева поздрави студентите, избрали да учат
в Русенския университет и решили да останат
да се обучават в своя роден град, ставайки така
част от една мечта на поколения видинчани –
във Видин да има висше учебно заведение.
„Скъпи първокурсници и студенти, следвайте
мечтите си, преодолявайте предизвикателствата
с усмивка и много успех в новото начинание!”
Материалът е от вестник „Ние”, Видин.

Филиал Разград
На 17 септември 2018 г. Филиал Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев” откри новата академична година. По традиция
на този ден 50 випускници получиха своите дипломи. Първенци на
Випуск 2018 са: Мария Ангелова Стефанова от специалност Химични технологии, Мариян Боянов от специалност Технология на храните и Георги Дацев от специалност Биотехнологии. Поздравление
към студенти и преподаватели отправи отличникът на випуска Мария Стефанова. Празникът в Разград бе уважен от зам.-ректорите
проф. Пламен Кангалов и проф. Пламен Даскалов, които взеха участие в церемонията по връчване на дипломите и поздравиха завършващите абсолвенти и гости.
Проф. дн Станка Дамянова приветства всички студенти, преподаватели и гости, като пожела отлична реализация и успешна академична учебна година. Директорът на Филиала обяви работата по нови проекти в тясно сътрудничество с университети и преподаватели
от Хърватска, Македония и Румъния.
Поздравления към присъстващите отправиха народният представител Десислава Атанасова, зам.-областният управител Евгени Драганов. Поздравителен адрес от името на кмета на Разград д-р Валентин
Василев прочете зам.-кметът Ердинч Хасанов. Участници в събити-

Филиал Силистра
На 20 септември 2018 г. в зала „Проф. Славчо
Иванов” на Филиал Силистра при Русенски университет „Ангел Кънчев” бе проведено тържество
за откриване на новата академична учебна година. В него участва областният управител на област Силистра Ивелин Статев, който приветства
дипломираните в бакалавърската и в магистърската степени, както и първокурсниците в 4 от
педагогическите и инженерните специалности.
Послания към всички присъстващи отправиха председателят на ОбС Силистра д-р Мария
Димитрова и Мирослав Тодоров – зам.-кмет на
община Силистра. Приветствия поднесоха първокурсник, абсолвент и студентка от Испания,
която е в Силистра по международна програма.
От името на чл. кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор на Русенския университет, към студентите и преподавателите поздравление подне-

ето бяха още представители на фирми и Професионалната гимназия
по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри” в Разград.
И тази година випускниците засадиха Дърво на випуска (червена
акация) – традиция във филиала от 2012 г.
Накрая младите специалисти проведоха срещи с работодатели от
фирми, с които Филиалът си сътрудничи.
Материалът е подготвен от Надя Цанева, Разград.

се проф. д-р инж. Пламен
Даскалов – зам.-ректор
по развитие, координация и продължаващо
обучение.
Работата на Филиал Силистра представи
неговият директор доц.
д-р Теменужка Богданова. Сред гостите бяха и
двама от нейните предшественици – доц. инж.
Димо Димов и доц. д-р
Илияна Горанова, наскоро избрана за почетен граждан на Силистра.
В своеобразния празник за първия учебен
ден, част от който бе и ритуалът по раздаване на
дипломите на отличници абсолвенти, се включиха и представители на различни институции,

сред които РУО на МОН, Дирекция „Бюро по
труда” Силистра, ОДК Силистра, различни основни и средни училища и др.
Материалът е подготвен
от Йордан Георгиев, Силистра.
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Благотворителна фондация „Игнат Канев”

На 21 септември 2018 г. в Русенския университет се дипломираха 860
бакалаври и магистри. Деветимата пълни отличници от тях получиха
дипломите си лично от дарителя и Доктор хонорис кауза на университета

че сме тук и сега, е пример за това, че упоритостта, усилията и трудът се
възнаграждават. Това, което научихме, е една здрава основа, върху която
можем да изградим своята професионална кариера”, заяви абсолвентът.

Игнат Канев.
Гости на тържеството бяха зам.-областният управител на Област Русе
Валентин Колев, зам.-кметът на Община Русе Наталия Кръстева, Марина
Сергунина, аташе в Генералното консулство на Руската федерация в Русе,
Росица Георгиева – Началник на Районното управление по образованието.
В препълнената с абсолвенти
и техните родители и близки зала
ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев се обърна с поздравление към
завършилите магистри и бакалаври.
„Ние виждаме във вас най-добрите
посланици на Русенския университет.
Затова пазете неговото име чисто и
достойно!”, пожела на абсолвентите
ректорът.
Емоционални и мъдри бяха думите
на дарителя Игнат Канев, който
направи паралел между своята младост
и трудностите, през които е минал,

Седемдесет и двама първенци на специалностите получиха документите
си за завършено висше образование в зала Канев на Русенския университет,
като на деветимата пълни отличници дипломите връчи самият Игнат Канев.
След тържествената церемония празникът продължи по факултети.

за да постигне огромния успех и
признание, и блестящите условия,
в които се обучават младите хора в
Русенския университет днес, както и
подкрепата, която получават от цялото
общество. Той пожела абсолвентите
да бъдат очите и лицето на Русенския
университет.
Бакалавърът Светлозар Илиев от
специалност „Компютърни науки”,
първенец на випуска, приветства
своите колеги с думите „Самият факт,

Също на 21 септември на тържествен академичен съвет Игнат Канев
връчи от името на Благотворителната фондация „Игнат Канев” четири
стипендии на: Ленимир Здравков, Марин Бочев, Боряна Пенчева и Живка
Андреева – студенти на Русенския университет с изключителни постижения
в обучението, иновативната и творческа дейност.
В обръщението си към абсолвентите Игнат Канев пожела да помнят
откъде са тръгнали и да работят за просперитета на Русе. Той оцени работата
на русенските преподаватели с думите „Младежите ни са високо обучени,
нека да творят и прославят името на Русенския университет”.
Председателят на Студентския съвет благодари за подкрепата, която
дарителят оказва на висшето ни училище и неговите студенти. Той връчи на
Игнат Канев приза Будител на годината за 2017, присъден му единодушно
от студентската общност. Почетният доктор на университета получи
дарителско свидетелство от ректора за подкрепата му в развитието на
изявените студенти.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Почетни звания в Русенския университет

На 2 август 2018 г. професорът в Силезийския
технологичен университет в Катовице, Полша,
Александър Сладковски бе удостоен с почетното
звание „DOCTOR HONORIS CAUSA на Русенския
университет „Ангел Кънчев” на тържествено
заседание на Академичния съвет. Проф. Сладковски
е 45-ият носител на Почетното звание. За
отличието той бе номиниран от проф. д-р
Велизара Пенчева – председател на Общото
събрание на Русенския университет, доц. д-р
Васко Добрев – декан на Транспортния факултет,
и проф. дтн Росен Иванов.

Проф. Сладковски получи почетното
звание заради богатата си преподавателска
и научноизследователска дейност, а мотиви
за удостояването му са неговият принос за
развитието на транспортната наука и логистиката в
международен мащаб, за интернационализацията

на образованието и за подпомагане на
научноизследователската дейност и учебния
процес на Русенския университет.
Тържественото заседание на Академичния
съвет бе водено от ректора чл.-кор. проф. Христо
Белоев, а на него присъстваха първият секретар
на посолството на Република Полша Якоб
Плашински и зам.-ректорът на Силезийския
университет проф. Богуслав Лазарас.

След удостояването си с почетното звание
проф. Сладковски произнесе академично слово,
в части на български, полски, английски и руски
език, посветено на сътрудничеството между
учени, университети, региони и държави. Проф.
Сладковски се обърна към младите учени с
препоръката да не се отказват пред трудностите,
които срещат по пътя си, да се стремят към
сътрудничество със свои колеги в чужбина и
да си поставят високи цели. В думите си към
хабилитирания състав на университета той

Диплом „Носител на просвета”
На 3 юли 2018 г. в Народния дворец на
културата председателят на Националното
представителство на студентските съвети
Яна Вангелова връчи дипломи „Носител на
просвета” на 15 студенти и дейци на науката
и културата от цялата страна. От Русенския
университет с това звание бе отличен проф.
д-р Ангел Смрикаров. Той е номиниран от
ръководството на Академичната общност и от
Студентския съвет на Русенския университет.
Пред академичната общност на русенската

Алма матер проф. Смрикаров изрази увереността
си, че тези резултати биха били невъзможни без
творческата атмосфера, създадена в университета
от неговото ръководство и от ректора, чл.кор. проф. дтн Христо Белоев, като подчерта,
че постиженията по проектите са плод на
интензивната работа на всички колеги от Центъра
по образователни иновации и са производни на
европейските тематични мрежи, инициирани
и координирани от висшето училище.
Материалът е предоставен от ДВОР.

посочи, че е много важно да се създават условия
за разпространение на научната информация:
„Научните изследвания в нашите страни не са
по-лоши от изследванията на учени от западните
държави.

И причината не е, че няма добро финансиране.
Главното е в разпространение на актуална научна
информация, която да е достъпна за широк кръг
учени в международен мащаб”.
От 2009 г. проф. Александър Сладковски
работи активно с Транспортния факултет на
Русенския университет за научното развитие на
докторантите и младите учени, в съвместни научни
изследвания и мобилности на преподаватели
и студенти. Той е международен експерт за
оценяване качеството на образованието в редица
агенции в чужбина, като през 2018 г. е избран
за експерт и в НАОА на Република България.
Материалът е предоставен от ДВОР.
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Награди и отличия
Поздравлениe

На 15 август 2018 г. ректорът на Русенския
университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
посрещна в Канев център над 400 гости –
представители на академичната общност в Русе,
Министерството на образованието и науката,
генералния консул на Руската федерация в Русе,
ректори на университети от страната, ръководители
на регионални институции и фирми партньори,
по повод 60-ия си рожден ден.

Проф. Христо Белоев бе отличен от академичното
ръководство с Кристалния знак на Русенския
университет като израз на признателност и
благодарност за изключителните му заслуги за
развитието на университета и успешните му
мандати.
Поздравления към рожденика отправи кметът
Пламен Стоилов, който пожела още повече успехи
в работата за благоденствието на Русе и региона и
връчи статуетка – умалено копие на Паметника на
свободата. Изпълнителният директор на Агенцията

по заетостта Драгомир
Николов също пожела
здраве и успехи, както
и председателят на
Съвета на ректорите
– проф. Любен Тотев,
който изтъкна
ролята на Русенския
университет сред
висшите училища
в България. Зам.областният управител
Валентин Колев връчи
на чл.-кор. Белоев
Плакет на Областния
управител на Област
Русе.
Сред десетките
п о л у ч е н и
поздравителни адреси
бяха тези на Президента Румен Радев, Красимир
Вълчев – министър на образованието и науката,
Министъра на труда и социалната политика
Бисер Петков, Министъра на туризма Николина
Ангелкова, кметове на общини от цяла Северна
България, областни управители, ректори на
университети, носители на почетната титла
„Доктор хонорис кауза на Русенския университет”,
посланиците на Казахстан Темиртай Избастин
и Молдова – Штефан Горда.
***
Канцлерът на Федерална република Германия
Н. Пр. Ангела Меркел, Доктор хонорис кауза на
Русенския университет, изпрати поздравително
писмо до ректора на Русенския университет –
чл.-кор. проф. Христо Белоев по повод неговата
60-годишнина.
В текста се казва: „Най-сърдечно Ви поздравявам
по повод навършването на Вашата 60-а годишнина!
Обичайно е, към хубавите пожелания, отправяни

Успехите на ЦИОТ
През 2018 г. Центърът по иновационни образователни технологии
(ЦИОТ), който е част от УНИКОМП на Русенския университет, навърши
15 години от създаването си.
Пред читателите на в. „Студентска искра” ръководителят на Центъра
проф. Ангел Смрикаров направи равносметката за постигнатото през
този неголям период от време. Основното е, че ЦИОТ създаде и бе
първи в България за:
– Първата платформа за е-обучение, която непрекъснато се
модернизира и се използва до днес;
– Първите уеб-базиран курсове за обучение, към 2018 г. момента
са над 700;
– Първата виртуална лаборатория, в момента те са над 10;
– Първите видео-лекции.
ЦИОТ стана инициатор и координатор на Националната програма
за създаване на виртуално образователна пространство, в която се
включиха всички университети и много институти на БАН. Тази
програма бе изпълнена чрез серия от проекти, подкрепени от съответните
правителства, един от които беше Българският виртуален университет,
който е на сървър на ЦИОТ и досега е функционален;
Също така бе инициирана Оперативната програма за развитие на
електронната форма на дистанционното обучение, която бе финансирана
от държавата с над 30 млн. лв. По проект по същата програма работи и
университетът (за близо 800 хил. лв.) и той бе уникален с това, че в него
участваха всички катедри без изключение, в т.ч. и тези от филиалите.
Разработена бе Концепция за адаптиране на образователната

към юбиляря, да му се пожелава и щастие. Щастието
не може да се представи като една излята в матрица
форма, то се състои от множество „камъчета”,
представящи щастливи моменти, които всеки
човек съхранява в своите спомени от жизнения
си път. Този, който влага истинско изкуство в
направляването на живота си, съумява да събере тези
мозаечни камъчета в една картина, предизвикваща
радост и възхита. Бъдете Вие един майстор в това
изкуство. Аз с удоволствие използвам случая да
Ви изкажа своето признание за постигнатото от
Вас и да Ви пожелая за в бъдеще всичко хубаво
и най-вече щастие, здраве и успехи!”
Това е поредно писмо в кореспонденцията,
започнала през 2008 г., между ректора на Русенския
университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и
канцлера на Федерална република Германия Н.
Пр. DHC Ангела Меркел.
Материалът е подготвен от Г. Илиева.

система към дигиталното поколение, която бе писмено подкрепена от
ректорите на университетите в страната. Също така бе съставен проект
на Национална програма за дигитална трансформация на образованието,
която получи одобрението и на дигиталния еврокомисар.
Ежегодно Центърът по иновационни образователни технологии
инициира провеждането на национални семинари по е-обучение за
популяризиране на образователните технологии, както и провеждането
на международната конференция по e-Learning.
ЦИОТ инициира и работи по проект „Русе – град на иновативните
училища”, в който участват всички училища от Русе и региона, които
са 71 на брой.
Разработена бе Концепция и Програма за новата евроазийска мрежа,
в която участват 4 европейски и 15 централноазиатски университета.
За изминалия петнадесетгодишен период преподавателите,
докторантите и студентите от ЦИОТ са публикували над 100 доклада и
статии, написани са студия, монография и ръководство по иновационни
образователни технологии, изработена бе и първата интерактивна
мултимедийна книжка, както и успешно защитиха седем докторанти
по теми от областта на ИОТ.
Центърът изигра и продължава да играе определена, макар и скромна,
роля в институционален, регионален, национален и международен
мащаб. А Русенският университет е национален лидер в областта на
иновационните образователни технологии.
През 2018 г. Центърът по иновационни образователни технологии
бе отличен с Награда „Русе” в категорията „Образователна институция,
преподавателски или научен екип”.
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Визити в Русенския университет

Генералният консул
на Руската федерация
в Русенския университет
Генералният консул на Руската федерация в
Русе Андрей Громов посети Русенския университет
и се срещна с ректорското ръководство. Ролята на
висшето училище в националното и международното
образователно пространство бе една от обсъжданите
теми по време на разговора.
Ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев представи
университета с неговите факултети и филиали, както
и специалностите, в които се обучават студентите. Той
акцентира върху високата оценка от Националната агенция по оценяване
и акредитация, дадена за следващите 6 години на висшето училище.
Андрей Громов отчете стратегическата роля на висшето училище
в Северна България и бе впечатлен от развитието му в годините. Бяха

обсъдени възможностите за експониране на изложби на руски художници
в университета, както и представяне на стипендиантски програми в руски
висши училища.
Материалът е предоставен от ДВОР.

Проект „Университети за Наука, Информатика
и Технологии в е-обществото (УНИТе)”
С официална церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004
УНИТе – „Университети за Наука, Информатика и Технологии в
е-обществото (УНИТе)”, по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж”. Водеща организация за реализиране на дейностите
е Софийският университет, който ще партнира с още четири висши
училища – академични центрове с дългогодишна история и значими
научни постижения в направления „Информатика” и „Информационни
и комуникационни технологии”. Партньори са Техническият университет
в София, Русенският университет „Ангел Кънчев”, Университетът „Проф.
д-р Асен Златаров” в Бургас и Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски”.
Основната цел на проекта е изграждане и развитие на център за
върхови постижения УНИТе като конкурентен и международно признат
научноизследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна
инфраструктура и високо ниво на научните изследвания. Проектът
цели и повишаване на научната осигуреност на бизнеса в съответните
региони от страната чрез предоставяне на достъп до висококачествена
разпределена научна инфраструктура и специализирани консултации
за бизнеса, особено за малки и средни предприятия.
Домакини на церемонията бяха ректорът на СУ „Св. Климент
Охридски” проф. Анастас Герджиков и координаторът на проекта доц.
Евгения Великова. Обръщения по случай тържествения повод бяха
отправени и от ректора на Техническия университет, София, проф.
Георги Михов, ректора на Университета „Проф. д-р Асен Златаров”,
Бургас, – проф. Магдалена Миткова, декана на факултет „Природни
науки и образование” на Русенския университет доц. Десислава Атанасова

и декана на Факултета по математика и информатика на Шуменския
университет доц. Вежди Хасанов.
Проектът УНИТе получи най-висок брой точки в конкурса и
финансиране за изграждане на Център за върхови постижения в
приоритетна област „Информатика и ИКТ” на ИСИС. Грантът е в размер
на 29 781 882,42 лева, като 75% от средствата са за изграждане на научната
инфраструктура – лабораторни сгради и помещения за инсталиране на
научноизследователска апаратура, разработване на уникален софтуер,
техническо оборудване и специализирани инсталации за лабораторните
комплекси и др. Срокът за изпълнение на проекта е 70 месеца, считано
от датата на сключване на договора 28 февруари 2018 г.
Научната програма на проекта и научноизследователската инфраструктура,
която предстои да бъде изградена, ще подпомогнат навлизането на
„Интернет на нещата”, като се фокусират върху неговия жизнен цикъл –
планиране, внедряване и функциониране. Научните резултати ще
бъдат разпространявани сред изследователи в университети и научни
организации, мениджъри, изследователи и експерти в ИКТ компании,
мениджъри и експерти в компании в други сектори, включително в
производството, органи на централната и общинската власт, граждани
и неправителствени организации, както и сред образователната
общност – преподаватели в университети и в центрове за следдипломна
квалификация и продължаващо обучение, учители в началното и
средното образование, ученици в профилираните гимназии, студенти
в партньорските университети.
Материалът е предоставен
от доц. Десислава Атанасова.

Пета тематична мрежа
за Русенския университет

образователни технологии. Сред основните задачи на проекта са
разработването на Концепция за адаптиране на образователната система
към дигиталното поколение и съставяне на нейна основа на Програма
за дигитална трансформация на образованието. Поради тази причина в
проекта са включени и образователните министерства на партньорските
страни, които ще бъдат представяни от ресорните зам.-министри.
Проектът е на 2-ро място от общо 6 одобрени проекта при няколко
десетки подадени заявки.
Одобряването на този мащабен проект е още едно признание за лидерската
роля на Русенския университет в областта на ИКТ-базираните образователни
иновации, които се развиват и внедряват в него от 2000 г. насам.
Материалът е предоставен от проф. Ангел Смрикаров.

Русенският университет трансферира иновационни образователни
технологии от Европа към Централна Азия.
Брюксел одобри петото предложение на Русенския университет за
създаване на мрежа от университети. Новата мрежа не е чисто европейска,
а евроазиатска, защото в нея са включени по няколко университета от
пет централноазиатски страни – Казахстан, Киргизтан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
Целта на проекта е модернизиране на системите на висшето образование
на тези страни чрез активно и ефективно прилагане на иновационните
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Конференция CompSysTech 2018
На 13 септември 2018 г. в зала „Сименс” на Русенския университет
бе открито 19-ото издание на международната научна конференция
CompSysTech‘18. В началото на форума бе презентиран хуманоиден робот.
По традиция конференцията започна със симфоничен поздрав към гостите
и участниците на конференцията.

Онлайн поздравление към участниците във форума отправи Мария
Габриел, европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество.
Тя благодари на организатори и участници за високото ниво и престиж на
конференцията CompSysTech през всички години и пожела успех. Мария
Габриел завърши с думите „Благодаря за отличната работа и за иницииране
и координиране на серия от европейски тематични мрежи в областта на
компютърните и иновационните образователни технологии”.

В поздравителния си адрес министърът на образованието Красимир
Вълчев каза „Впечатлен съм и от това, че вашият университет и неговата

академична общност по компютинг със своите дейности понастоящем
обединява всички катедри и индустрии в страната, които подготвят толкова
нужните на индустрия 4.0. ИКТ специалисти. Превърнахте Русенския

университет в желан партньор на университети в страната и чужбина”.
Ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев изказа своята признателност
към организаторите
на конференцията
CompSysTech за
постигнатите
резултати и високо
индексирани доклади.
Пленарните
доклади, посветени
на съвременните
ИКТ технологии,
предизвикаха
оживени творчески
дебати в залата.
Докладът на ЕЛЕНА МАРИНОВА, президент на Мусала Софт, даде
отговор на въпроса Интернет на всичко – какво ни очаква? Тя представи
онлайн двата хуманоидни робота в завладяващ диалог и завърши с
думите „Да работим ръка за ръка заедно за повишаване нивото на ИКТ
трансформацията”.
Проф. НИКОЛА
К АС А Б О В ,
Изследователски
институт по знания и
научни изследвания,
Ок ланд, Нов а
Зеландия, изнесе
доклад за изкуствения
интелект, базиран
на дълбоко
самообучение в
невронни мрежи,
базирани на
човешкия мозък.
Никола Касабов е член на IEEE, член на Кралското общество на Нова
Зеландия, на Кралската академия по инженерство, Великобритания, и
шотландската компютърна асоциация. Той е директор на Изследователския
институт по знания и научни изследвания (KEDRI), Окланд, и професор в
Института по инженерство, компютърни и математически науки в Университета
по технологии в Окланд. Касабов е избран за председател на Азиатскотихоокеанската асоциация за невронни мрежи (APNNS). Касабов е магистър и
докторант от Технически университет, София, България. Основните му научни
интереси са в областите невронни мрежи, интелигентни информационни
системи, меки изчисления, биоинформатика, невроинформатика.
Докла дът на
проф. ПЕТЪР
СТАНЧЕВ, САЩ,
б е посве тен на
иновативните и
предприемачески
университети.
Докладът започна
с интересен диалог
с аудиторията за
постиженията на
известни учени и
предприемачи в ИКТ
технологиите и премина в споделения опит на проф. Петър Станчев.
Петър Станчев е професор в университета Кетеринг, Флинт, Мичиган,
САЩ. Има магистърска и докторска степен по математика и компютърни
науки от Софийски университет. Той е и професор в катедра „Софтуерно
инженерство и информационни системи” към Института по математика и
информатика към Българската академия на науките. Той има четиридесет
и пет годишен професионален опит в мултимедийни системи, системи за
бази данни, мултимедийна семантика, образование, отворен достъп до
научна информация и данни и медицински системи. Той е българският
представител в проектите на OpenAIRE на ЕС.
Материалът е подготвен от доц. Анелия Манукова.
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Национален семинар
на франкофонските университети
На 9 и 10 юли 2018 г. Русенският университет бе домакин на Национален
семинар на франкофонските университети в България. Темата на форума
бе „Усъвършенстване на университетските системи за осигуряване на
качество чрез добри практики на интернационализация на образованието”.
Събитието бе организирано от Русенския университет, с финансовата
подкрепа на Университетската агенция на франкофонията. Форумът имаше
за цел да се повиши управленският капацитет на ръководния състав на
университетите – членове на Университетската агенция на франкофонията,
каквито са 10 висши училища в България.
В първия ден на събитието проф. дтн Камен Велев, член на Акредитационния
съвет на НАОА, запозна аудиторията с дейността на агенцията и
критериите за оценяване на висшите училища, а политиката на МОН за
интернационализация на висшето образование представи Ивана Радонова
– държавен експерт в Дирекция „Висше образование” към Министерството
на образованието и науката. Участниците от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
доц. д-р Димитър Димитров – зам.-ректор по вътрешно и международно
сътрудничество, и проф. д-р Ценка Иванова, декан на Филологическия
факултет, представиха ключови аспекти на интернационализацията във
Великотърновския университет.
През втория ден от семинара деканът на Френския факултет към

Техническия университет в София проф. дн Кирил Ангелов запозна
участниците с дългогодишния опит на висшето училище в предлагането
на съвместни програми за обучение на чужд език. Участниците от Нов
български университет проф. дн Антоний Тодоров и проф. д-р Анна Кръстева
споделиха опита на университета за обучение на френски език в областта
на политическите науки. Посоките на интернационализация в Русенския
университет бяха представени от зам.-ректора проф. д-р Юлиана Попова.
В дискусиите взеха участие и представители на Медицински университет,
София, Военна академия „Г. С. Раковски, София, и Университета по
хранителни технологии, Пловдив.
По време на дискусиите ректорът на Русенския университет чл.-кор.
проф. Христо Белоев предложи да се подготви документ за облекчаване на
процедурите по прием на чуждестранни студенти у нас, който да отрази
конкретните идеи на участниците в семинара. По този начин ще се даде
допълнителен тласък на процеса на интернационализация на висшето
образование.
Участниците във форума подчертаха значението на франкофонията за
изграждане на връзки между академичните общества в света и демократичния
принцип на равенство, който е определящ за нея. Над 800 институции за висше
образование са членове на Университетската агенция на франкофонията
(АUF), което я прави най-голямата организация от такъв тип в света.
Материалът е предоставен от ДВОР.

Социални дейности

Европейска нощ на учените 2018

На 30 май 2018 г. Русенският университет бе
домакин на регионален форум с международно
участие под названието „Добри образователни
и професионални практики в областта на
социалните дейности”. Организатори бяха
Русенският университет чрез своя Клуб на
социалния работник, Община Русе, Фондация
„Приятелска подкрепа”, Национален алианс
за социална отговорност и регионалното му
представителство. Форумът има за цел обмен на
добри образователни и професионални практики –
примери за ефективно взаимодействие между
образование и практика по социална работа.
Участниците в събитието обединиха усилията
на академичната и професионалната общности
за утвърждаване на престижа на професията на
социалния работник, а също и се фокусираха
върху подготовката на компетентни специалисти.
Форумът открои съвременните тенденции в
областта на социалните дейности и социалната
политика.
В събитието участваха представители на седем
български и два чуждестранни университета.
Материалът е подготвен
от доц. Сашо Нунев.

НАУКАТА В ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
На 28 септември 2018 г. ще се проведе
Европейската нощ на учените. Това е ежегодно
събитие, провеждано в един и същи ден в цяла
Европа и осъществено с финансовата подкрепа на
Европейската комисия по програма Хоризонт 2020.
В Русенския университет Нощта на учените
се реализира в рамките на проекта Учените в
триъгълника на знанието (K-TRIO 3), който си
поставя като основна цел да засили интереса
и да привлече млади таланти към науката в
университетите и индустрията. В рамките на
стратегия Европа 2020 проектът цели да допринесе
за увеличаване на броя на учените и иноваторите
в Европа и да подкрепи интереса на младите хора
към изследвания и иновации, както и да насърчи
креативния им дух.
Проектът предоставя различни възможности
на българските граждани да общуват с учени и
изследователи, като ги включва в дебати относно
приноса на учените за развитието на икономиките
и обществата в Европа, както и в генерирането
на идеи и иновативни дейности. Дейностите по
проекта К-ТРИО 3 се реализират в пет български

града – София, Русе, Пловдив, Стара Загора, Варна,
където чрез различни инициативи гражданите
да станат съпричастни към иновативни научни
постижения и творчески таланти на учените.
В програмата на изданието за 2018 г. са
включени следните прояви:
– Обявяване на резултатите от конкурса за
детска рисунка „Културните символи на моя
роден град”;
– Откриване на изложба „Дигитализация
на културно наследство в българо-румънския
трансграничен регион”;
– Дискусионен клуб: „Постижения и добри
практики за дигитализация на културно наследство
в България”;
– Отворени врати на лабораториите на
Русенския университет за ученици от средните
училища;
– Pro Bono професионалисти и учени в
училищата;
– Учени на сцената;
– Културна програма от самодейни състави
на Русенския университет.
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Успехите на русенските студенти
Национална студентска
Литературна награда
олимпиада по математика 2018
„Светлоструй”
Две купи, златен и бронзов медал спечелиха русенските студенти от Националната студентска
олимпиада по математика, която се проведе в базата на Лесотехническия университет в курортния
комплекс Юндола и в която взеха участие над 80 студенти от 12 български университета. Русенският
отбор се състезава в група Б на Олимпиадата. Съгласно действащия регламент на НСОМ, всяко висше
училище може да участва с до 3 отбора от максимум 6 участници във всяка от групите – А, Б и В.

Русенският отбор бе съставен от първокурсниците от специалност „Финансова математика”
Александра Клименко и Лора Петкова, третокурсника от „Компютърни системи и технологии” Радостин Колев и Слави Георгиев – първи курс в магистърската програма „Математическо моделиране
във финансите, застраховането и осигурителното дело”.
Третото място в група Б и третото място в класирането по университети донесоха две купи в Русе.
В индивидуалното класиране русенските студенти спечелиха златен и бронзов медал. Слави Георгиев
отново е абсолютен първенец в групата и се върна със златното отличие, а Александра Клименко,
която за пръв път участва в състезанието, спечели бронзов медал.
Материалът е подготвен от ДВОР.

Хакатон
„Цифровият град и Аз”
Русенският студентски отбор „Purple” е големият победител в хакатона „Цифровият град и
Аз”, който се проведе в Бургаския свободен университет. Лили Борисова – 4. курс в специалност
Информатика и информационни технологии в
бизнеса, и третокурсниците
в специалност
Компютърни
науки – Борислав Кошаров, Светослав
Хаджииванов и
Берк Алямач,
в пе чатл и х а
журито с разработката си
на мобилно
приложение
на бургаските
плажове, свободните чадъри, температурата и
флаговата сигнализация. Отборът бе поканен
от еврокомисаря по цифровата икономика и
цифровото общество Мария Габриел да участва
в Европейската седмица на програмирането в
Брюксел през месец октомври 2018 г.
Осемнадесет отбора от четири университета и пет професионални гимназии създадоха
софтуерни приложения, свързани с цифровото

градско развитие и териториите с водни пространства. В двата дни на състезанието участниците
имаха възможност да работят в направленията:
Е-кология и водни пространства, Е-туризъм в
града, Е-дебати и гражданско участие, Е-инфраструктура за всеки, Цифрово образование,
Цифрови услуги в администрацията и Смарт
Е-нергийни източници.

Ръководителят на катедра „Информатика
и информационни технологии” в Русенския
университет доц. д-р Румен Русев беше част
от журито, в което участваха представители
на организаторите, фирмите партньори на
хакатона и IT експерти.
Материалът е предоставен
от доц. Румен Русев.

Дипломантката в специалност „Български
и история” на Русенския университет Миглена
Цветкова стана тазгодишният носител на
национална литературна награда „Светлоструй”
за лирика. Първата книга с поетични откровения
на студентката поетеса носи заглавието „С мене
само вятърът говори” (2018). Тя е с редактор
доц. д-р Руси Русев и е издадена от русенското
издателство „Лени Ан”.

Националният литературен конкурс
„Светлоструй” има уникален характер. Той
се организира от читалище „Възраждане” в с.
Щръклево с подкрепата на Община Иваново и
носи името на единствения по рода си селски
литературен вестник, издаван от Димитър
Добрев от 1928 г. до 1941 г.
Материалът е подготвен
от катедра БЕЛИ.

Еразъм отклик
С Еразъм студента Александр Фурманов от
Одеския национален политехнически университет,
Украйна, спец. „Компютърни науки”, проведе
интервю старши експерт Диана Георгиева.
Отговорите са преведени и обобщени.
„Озовах се в Русенския университет след
отворената перспектива по програма Еразъм за
обучение през летен семестър на 2018 г. Желанието
ми бе да сменя мястото на обучение, да видя друга
страна и култура. Избрах Русе, защото е много
красив град, и в който има не по-малко красив
и съвременен университет.
Всичко, което очаквах да науча, го намерих
тук. Впечатли ме системата на преподаване на
учебните дисциплини, интересните събития в
културния и социалния живот на университета,
които с радост посетих.
Учебният план се различаваше от този в
моя университет, въпреки че дисциплините
съвпадаха. Но самият стил на преподаване в
Русенския университет ме впечатли с нивото
си и положителното отношение към студентите.
Опитът ми по време на Еразъм обучението
се надявам да бъде полезен за реализацията ми
като специалист програмист. Моята специалност
е програмиране, но това е и хоби, и обучение. С
удоволствие бих се върнал в тази забележителна
страна и университет за още един курс на обучение.
След 10 години бих желал да се реализирам
като изследовател в областта на програмирането.
Материалът е подготвен от Еразъм отдел.
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Юридическият факултет
изпрати своите абсолвенти

На 22 юни 2018 г. на тържествена церемония в Канев център бяха връчени
дипломите на абсолвентите от Випуск 2018 на Юридическия факултет.
108 магистри по право и успешно дипломиралите се от първия випуск на
магистърската програма „Правен режим на защитата на националната
сигурност” получиха своите дипломи. Осемнадесет са абсолвентите,
дипломирали се с отличен успех. Първенец на випуска е Боян Пенев Войков
с академичното постижение 5,98.
Гости на церемонията бяха изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта Драгомир Николов, главният инспектор в Инспектората
към министъра на правосъдието Георги Данков, зам.-председателят на
Административен съд в Русе Елга Цонева и председателят Диан Василев,
административният ръководител на Окръжна прокуратура в Русе Георги
Георгиев, старши комисар Теодор Атанасов – директор на ОДМВР – Русе,
представители на Министерството на образованието, Областна администрация, Адвокатската колегия в Русе, ръководители на институции, представители на юридическата наука и практика, възпитаници на факултета.
В приветствието си към абсолвентите ректорът на Русенския универ-

ситет чл.-кор. проф. Христо Белоев заяви: „Вие сте част от динамиката на
Русенския университет. Вие съпреживявахте стремежите и усилията му да
бъде креативен и иновативен, да откликва бързо и адекватно на модерните
образователни методики, на високите очаквания на работодателите към
подготовката на техните кадри. Вашият Випуск е олицетворение и на това,
което Русенският университет представлява днес!”
Традиционно словото на декана на Юридическия факултет бе на латински език, като за пръв път то бе произнесено от новия ръководител на
факултета доц. Красимир Димитров. „Излизате от дома на просвещението
и започвате пътуване към неизвестното. Дано намерите успеха, където и
да ви отведе това пътуване”, пожела той на абсолвентите.
От името на завършващите реч произнесе отличникът на випуска Боян
Войков, който пожела на колегите си да останат бунтари, защитаващи
грамотността на фона на растящата непросветеност и да продължат да
отстояват ценностите от епохата на Просвещението.
След официалната част по връчването на дипломите дипломиралите
се магистри хвърлиха ритуално своите шапки пред сградата на ректората,
като отбелязаха края на следването си.
Материалът е подготвен от ДВОР.

ХVI студентски
Летен университет
Близо 400 студенти от над 25 български висши
училища се включиха в поредното ХVI-о издание
на Летен университет, което се проведе в комплекс
Албена от 23 до 29 август 2018 г. Осем русенски
студенти, водени от председателя на Студентския
съвет Станимир Бояджиев се включиха в събитието,
организирано от Националното представителство
на студентските съвети в Република България.
Академичната част на проекта бе открита с
лекцията „Блокчейн технологии в образованието
– що е то?” на Християн Даскалов – директор на
Националния студентски дом. В следващите дни
се дискутираха темите по презентациите „Дигитален маркетинг” и „Състоянието на правната уредба в България. На какво
може да ни научи правото”, като лектори бяха създателите на фейсбук
феномена Пабло Ескобар и преподавателят в Софийския университет
проф. Мария Славова.
При официалното откриване с факел от Олимпийските игри беше
запален и огънят, предвещаващ спортните срещи между студентите.
Младежите се състезаваха в десет вида спорт – плажен футбол, плажен
волейбол – мъже и жени, стрийт баскетбол – мъже и жени, плажен тенис,
плуване, плажна лекоатлетическа щафета, плажна щафета, дърпане с въже,

плажен крос и шахмат.
„Летен университет” е проект на Националното представителство на
студентските съвети, започнал като „Национални студентски игри” през
2002 г., а от 2009 г. инициативата приема наименованието Национални
летни студентски игри „Летен университет”. Летният университет има
за цел да създаде условия за изграждане на активен диалог между студентските общности чрез участието им в обучения, семинари, спортни и
културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на
масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Студентски театър „Пирон” с награди
от XXI Международен младежки театрален фестивал в Каварна
Театър „Пирон” при Русенския
университет представи на 8 юни 2018 г.
пред публиката на XXI-ия Международен
младежки театрален фестивал в Каварна
постановката „Кради по-малко” по
Дарио Фо. Премиерата в Русе беше само
ден по-рано.
На университетската театрална
формация журито на фестивала присъди
цели три отличия: първа награда за главна
женска роля – на Станимира Ангелова;
първа награда за главна мъжка роля –
на Димитър Аврамов, и втора награда
за най-добър младежки спектакъл.
Материалът е предоставен
от Венцислав Петков,
ръководител на Театър „Пирон”
при Русенския университет.

Различни заедно
Студентката Ива Миткова, втори курс на специалност „Педагогика на
обучението по български език и френски език” във Филиал Силистра на Русенския университет е с международен успех, добавен към образователните.
Тя бе одобрена сред много кандидати и представи висшето учебно заведение
на 7-то издание на Фестивала на студентите франкофони от Централна и
Източна Европа, който се състоя от 1 до 5 юли 2018 г. в град Ереван, Армения.
Фестивалът се провежде под наслов „Различни заедно”.

Китайски езиков мост
2018

На 29 април 2018 г. третокурсничката от
Русенския университет Мария Декова спечели
второто място в националното студентско състезание „Китайски езиков мост”.

В конкурса, събрал студенти от Пловдив,
София, Велико Търново и Русе, възпитаничката
на специалност „Европеистика и глобалистика”
показа сериозни знания и артистични умения,
които впечатляват журито. Наградата й е участие
в световния форум „Китайски езиков мост” и
стипендия за обучение в китайски университет.

Ива Миткова участва активно и в празниците на франкофонията във
Филиал Силистра, като рецитира френска поезия и получи награда за найдобър рецитатор. Лауреат е и на конкурса за есе на френски език на тема „За
да подготвиш бъдещето си, трябва само да създадеш свое настояще”, в раздел
студенти, организиран по случай Деня на франкофонията 2018 г. от Русенския
университет и от Университетската агенция на франкофонията в София.
Материалът е подготвен от Филиал Силистра.

В трите кръга на състезанието участниците
подготвят и представят реч на китайски език,
отговарят на въпроси, свързани с китайската
култура, история, география и общественополитически живот, и изявят артистичните си
заложби, представяйки изпълнение, свързано с
китайската култура.
Мария Декова учи
китайски език от втори
курс като част от програмата за обучение в
специалност „Европеистика и глобалистика”
в Русенския университет.
Докато се подготвя за
състезанието със своята
преподавателка Бинг
Уанг, репетира не само
теоретичните въпроси, но
и традиционен китайски
танц, който също е оценен
високо от комисията.
Световният форум
„Китайски езиков мост”
– професионално състезание за студенти, изучаващи китайски език, се проведе от 3 юли до 5
август 2018 г. в Пекин и Чанша. Участие в конкурса
взеха 152 студенти от 118 държави от цял свят,
като 45 от тях са от европейски университети.
Мария Декова представи България на форума и
се запозна с възможностите за обучение в различните университети, и й предстои да избере

този, в който ще се обучава един семестър.
Обучението по китайски език в Русенския
университет датира от 2012 г., а през 2016 г. за

студентите е оборудвана учебна стая „Конфуций”, в
която са достъпни учебници, материали за игрово
и интерактивно обучение, както и електронни
ресурси. Настоящата преподавателка в Русенския
университет Бинг Уанг подготвя както студентите,
така и преподаватели, ученици и граждани за
изпити за китайски държавен езиков сертификат.
Документът дава възможност за кандидатстване
за работа и обучение в Китай.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Аплодисменти за ансамбъл
Тази година форумът бе с четири основни направления: класика, музика
на народите, джаз и импровизационна музика, съвременна музика. В него
„Хармония” във Франция
участваха 40 държави с над 1850 изпълнители. Те бяха подкрепяни от 300

През юни 2018 г. ансамбъл „Хармония” към Русенския университет
взе участие в 32-я Международен фестивал на университетската музика в
Белфор, област Франш Конте, Франция.

Бурно аплодирани бяха всички
концерти на университетската формация, а потеклата чрез нея буйна
река от красиви фолклорни мелодии и
танци увлече в своя порив френската
публика. Представители на различни
националности влязоха в ритъма на
уникалния български неравноделен такт.
Създаден през 1986 г. по идея на
преподавател в Технологичния университет Белфор-Монтбелиар, днес
Международният фестивал на университетската музика се организира
и финансира от град Белфор и студентски асоциации и се подкрепя от
местните жители и от хората в околните области на Франция и на съседна
Швейцария.

доброволци, които им оказваха постоянно съдействие.
Над 200 безплатни концерта, 21 сцени и 100 хиляди зрители е равносметката за петте фестивални дни, а всяко изпълнение на „Хармония”

предизвикваше не само аплодисменти,
но и желание у зрителите да последват
артистите. Това за пореден път доказа
майсторството на ансамбъла, който
успя да докосне душите и сърцата на
домакини и гости с уникалната мелодика
и неповторимия ритъм на българската
народна музика, песни и танци.
Събитието беше шанс за французи и чуждестранни гости да чуят, да
видят и да почувстват България. А в
историята на фестивала вече има още
една българска страница, красиво изписана от академичната общност на
русенската Алма матер.
Материалът е подготвен от ДВОР.

В хармония

Българският фолклор
омая публиката
В Белфор, във Франция, на 32-я Международен
фестивал на университетската музика, ансамбъл
„Хармония” към Русенския университет със
състав от студенти, настоящи и бивши, доценти,
докторанти, академични кадри представи не
само университета и града Русе, а и регистрира
очарователно присъствие на България, което
завладя публиката, изпълнила до краен предел
закритите зали и осеяла до безкрай, докъдето
погледът стига, моравата пред откритата сцена
покрай река Савурьоз.
Сред бурни аплаузи, реката на българските
мелодии на музикантите, звучните гласове на
певиците и пъстрите ритми на танцьорите и
танцьорките увличаше в своя порив в края на
концертите френската публика. Малки и големи,
хора с различен цвят на кожата, татко с двугодишен
син на рамене, се хващаха на българското хоро

редом до артистите. Осем и десет годишните
Лола и Анжелина влязоха в ритъма на уникалния
български неравноделен такт. Семейства, младежи,
любопитни, любители тропнаха нашенски народни
танци. Една споделена емоция, удовлетворение и
за артистите, и за публиката. За Белфор е въпрос
на чест – перфектна организация, изпипана
до детайли. Градът тупти и диша с ритъма на
фестивалната музика. Всяка година се избира
почетен инструмент. За 2018 г. това бе цигулката.
Триптихът на организационните принципи
обобщава атмосферата на Международния
фестивал на университетската музика, уникален
по своя характер – разнообразие, свободен вход и
доброжелателност. Последният бе изключително
точно илюстриран от придружителите на
групата на ансамбъл „Хармония” от страна на
организаторите – Жозиана и Паскал. Радушен
прием, приятелски, с разбиране, интелигентно,
проактивно присъствие, изключителна отзивчивост.
Очевидно бе, че френската публика избра

Един невероятно изглеждащ ансамбъл, истински
ансамбъл. Чудесни костюми, уникални костюми.
„Хармония”, българската трупа, се представи с
народни носии: шарени елеци, разцъфнали ризи,
пъстри поли и обувки скарпини. Основан през
1970 г., музикалният ансамбъл на Русенския университет ни разходи сред музикалните пейзажи
на своята страна. Ръка за ръка, танцьорите и
танцьорките влюбено поднесоха едно представление. Бродериите следваха ритъма на доста
странния звук на гайдата. А закичените с цветя
забрадки на жените бяха обещание за вечно лято
в Белфор. Хореографиите бяха разнообразни, в
редица, в кръг, по двойки, а още и по тройки!
Включете се в това хармонично народно хоро!
Марилу, „La Gazette”,
Белфор, Франция, 21 май 2018 г.
Превод от френски език Румяна Иванова.
българската народна музика, песни и танци сред
хилядите участници, стотици концерти. Избор,
трогващ до сълзи…
Да се предизвикат аплодисменти е обичайно,
но да се породи желание у зрителите да последват
артистите е повече от постижение, докосната е
душата човешка, мелодиката българска влезе
в сърцата на домакини и гости на фестивала.
Всяко изпълнение вълнуваше публиката
със стихията на българския дух и самобитност.
Материалът е предоставен
от ст. пр. Румяна Иванова.
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Иновативни прояви
Лятно училище
Управление на проекти и
по европейска интеграция
предприемачество2018
В началото на месец юни 2018 г. над 40 студенти с високи академични
постижения от бакалавърски и магистърски програми по Европеистика и
по Евроатлантическа и глобална сигурност участваха във вече станалото
традиционно Лятно училище по европейска интеграция, организирано от
БРИЕ при Русенски университет.
Пътуващата школа е практическо обучение по актуални европейски
политики в рамките на Европейското младежко събитие на Европейския
парламент в Страсбург на 1 и 2 юни. То включи дискусии и посещения в
европейски институции, както и културна програма. Студентите, които
участваха, са сред най-активните по време на обучението си по специалностите в катедра „Европеистика и международни отношения”. Те са
наградени по повод първото българско председателство на Съвета на ЕС и
отбелязването на 25-годишнината от създаването на първата специалност
„Европеистика” в България, която започва именно в Русенския университет.
През 2018 г. в поредицата от събития ще бъде отбелязана 15-годишнината от създаването на БРИЕ – Българо-румънски интеруниверситетски
Европа център, създаден по инициатива на Конференцията на германските
ректори, като съвместна структура на Русенски университет „Ангел Кънчев”,
Стопанска академия – Букурещ, и пет партниращи германски университета.
Инициативата започва като проект в рамките на Пакта за стабилност в
Югоизточна Европа на българо-румънската граница при Дунав мост и се
превръща в уникална академична практика на европейското образователно
и изследователско пространство в Югоизточна Европа.
БРИЕ вече 15 години поддържа високо качество на обучение на английски език и осигурява квалификации, които гарантират отлични кариери на
дипломиралите се студенти в публичния, частния и в неправителствения
сектор.
Материалът е подготвен от ДВОР.

Обучение

Студенти от първи, втори и трети курс на специалност Кинезитерапия в Русенския университет участваха в обучение по мануален лимфен
дренаж по метода „Ледук”, проведено по програма Еразъм+. Лектор на
курса бе доц. Габриела Равейка от Университета „Василе Александри” в
Бакъу, Румъния. Обучението включи теоретична подготовка и овладяване
на практически умения, както и приложение на техниките за лимфен
дренаж с проследяване на резултатите върху реален пациент.
Обучението по лимфен дренаж с гостуващи лектори в Русенския
университет
започва през
2006 г., когато
при студентите влиза Жан
Пол Белградо
от Свободния
университет
в Брюксел. В
продължение
на 6 години той
обучава бъдещите кинезитерапевти и
ерготерапевти.
След известно прекъсване
добрата практика се възстановява, благодарение на дългогодишното
сътрудничество между Русенския университет и Университета в Бакъу
в областта на ерготерапията и кинезитерапията.
Мануалният лимфен дренаж е клинично доказан метод при състояния
на лимфен застой от различно естество, а пациентите, които имат нужда
от него, се увеличават постоянно. Лечебният метод включва подобни
на масаж манипулации, за стимулиране на движението на лимфата при
отоци на крайниците.
Материалът е предоставен от доц. Лилия Тодорова.

В началото на септември 2018 г. докторанти от единадесет дунавски
страни изучаваха управление на проекти и предприемачество в Русенския
университет.
В зала 2 на Канев център лятото още не си е отишло. За пети път в рамките
на проект DANUBE:FUTURE, докторанти и пост-докторанти от 11 дунавски
страни се събраха на Интердисциплинарно Лятно училище, за да получат
знания и развият умения за управление на проекти и предприемачество,
с цел гарантиране на устойчивото развитие на Дунавския макрорегион.

Участниците в Лятното училище бяха приветствани от Ректора на
университета домакин чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, който изрази
задоволство от активността на младите изследователи. Той заяви, че интернационализацията на образованието, която намира израз в инициативи
като тази, е един успешен път за постигане на качество в образованието и
намиране на глобални решения на проблемите в нашите страни и региони.
Проф. Белоев пожела на всички участници ползотворна работа и приятен
престой в нашия град и в Русенския университет.

Младите хора се обучават от университетски преподаватели, представители
на партньорите по проекта: Университет по природни науки, Виена,
Австрия; Университет „Данубиус”, Галац, Румъния; Софийски университет
„Св. Климент Охридски”; Русенски университет „Ангел Кънчев, както
и представители на основните финансиращи институции – Централноевропейската инициатива, Дунавската конференция на ректорите и
управленските структури на Русе. След встъпителните лекции по темата
участниците се организираха в работни групи, за да приложат наученото на
практика и да разработят научни проекти по конкретни проблеми, които
бяха представени в последния ден.
Съществен принос за практическия аспект на училището имат
научните екскурзии в Природен парк „Русенски Лом” и в Гюргево, които
илюстрират постижения в областта на устойчивото регионално развитие,
трансграничното сътрудничество и добри практики при прилагане на
европейските директиви. Срещите на младите изследователи с ръководители
на общинско ниво, като д-р Страхил Карапчански – зам.-кмет на Русе, и
Николае Барбу – кмет на Гюргево, несъмнено спомагат за обогатяването на
теоретичните знания с примери от практиката, както и дават възможност на
перспективни млади учени да се включат активно в процесите за устойчиво
развитие на Дунавския регион.
Материалът е подготвен от проф. д-р Юлиана Попова.
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Иновативни прояви
Семинар „Проблеми
с корупцията”
През юни 2018 г. проблемите с корупцията
в Република България обсъждаха в Русенския
университет преподаватели и докторанти
от Юридическия факултет, Факултет Бизнес
и мениджмънт, Института за държавата и
правото при БАН, УНСС, Великотърновския
университет, Академията на МВР, Варненски
свободен университет и Бургаски свободен
университет. От практиката се включиха

представители на Прокуратурата, КПКОНПИ,
Дирекция „Вътрешна сигурност” на МВР, както
и други служители на МВР. Форумът бе организиран от катедрата по „Наказателноправни
науки и сигурност”.
Официални гости на събитието бяха
депутатите Искрен Веселинов, Крум Зарков
и Пенчо Милков; Валентин Колев – зам.-областен управител на Област Русе; Наталия
Кръстева – зам.-кмет на Община Русе; Георги
Георгиев – административен ръководител
Окръжна прокуратура, Русе; старши комисар
Теодор Атанасов – директор на Областна дирекция на МВР, Русе.
Докладите, които привлякоха най-сериозно
вниманието на аудиторията, бяха на проф.

Job Fair
На 14 септември 2018 г. се състоя първата
информационна и мотивационна кампания на
Ресурсния център за заетост, създаден по проект
16.4.2.036 „Интегрирани интервенции за заетост в
трансграничния регион Гюргево-Русе (MOBGIRU)”
съфинансиран от Европейския Съюз по Програма
INTERREG V ROMANIA – BULGARIA. Кампанията
е в рамките на събитието Job Fair: Договаряне
на заетост, което среща бизнеса с млади хора,
проявяващи интерес за трудова реализация.
Работодатели ще имат възможност да представят
своите организации, възможностите за работа и
кариера в тях; изискванията, които имат, както и
условията, които предлагат на работещите.
Целта е постигане на по-добър директен контакт
между предлагащи и търсещи работа; по-точно
разбиране за знанията и уменията, които работодателите
търсят в младите хора; подобрени умения за провеждане
на интервю за работа; яснота за документите,
необходими за кандидатстване за работна позиция.
Първата информационна и мотивационна кампания
се провежда под наслов „Успешната работа утре
започва от твоето действие днес”.

Петя Шопова – преподавател в Юридическия
факултет на Русенския университет; комисар
Павлин Коджахристов – зам.-директор на Дирекция „Вътрешна сигурност” на МВР; Трифон
Трифонов – директор на Дирекция „Международна дейност, координация и контрол”
към КПКОНПИ, Николай Колев – директор
на ТД Велико Търново към КПКОНПИ; Елеонора Николова – ИД директор на Центъра за
превенция и противодействие на корупцията
и организираната престъпност (БОРКОР) –
2011 – 2018 г.
Всички участници се обединиха около

значимостта на проблемите, свързани с превенцията и борбата с корупцията, като се
ангажираха да съдействат за законодателното
и институционалното укрепване на нейното
противодействие.
На конференцията присъстваха и граждани,
които имаха възможност да изкажат мнения
и да зададат въпроси на гостите и авторите
на докладите. Те се включиха много активно,
като зададоха множество актуални въпроси и
изразиха гражданската си позиция по темата
за корупцията в нашата страна.
Всички предоставени на организаторите
доклади ще бъдат публикувани в сборник.
Материалът е предоставен от ДВОР.

Нови книги
на СТПД „Академик”

Спортно туристическо и природозащитно
дружество „Академик”, Русе, представи две
свои печатни издания.
Заслужилият професор на Русенския
университет доц. д-р Стефан Вичев представи
сборника „Тринадесетвековната история на
България” в събитийния календар на СТПД
„Академик” – Русе, съставен oт дългогодишния
деятел на дружеството инж. Стефан Георгиев.
Появата на изданието стана възможна в
резултат на съдействието на десетки деятели
на дружеството и с подкрепата на Общинска
фондация „Русе – град на свободния дух” и
Фондация „Еконт” в рамките на конкурса за
проекти „Знание и растеж” за 2017 г.
Книгите целят популяризиране на свързаните
със значими събития в тринадесетвековната
история на България, в т. ч. и историята на
Русе – походи, щафети, конкурси, инициативи,
прояви и събития на русенските студенти и
преподаватели, осъществени от 1961 г. до
наши дни.
Разлистени бяха и страниците на издадения
с подкрепата на Програма „Ти и Лидл за подобър живот” „Пътеводител по маршрути
до природните, историческите и културни
забележителности в околностите на Русе”.
Презентацията на спелеолога Тихомир
Енчев пренесе публиката в приказния свят
на пещерите в Западна Украйна. В района на
с. Короливка, Тернополска област, от 28 април
до 10 май 2018 г. спелеолози от спелеоклуб
„Академик” извършиха 4 прониквания,
заснемане, изкопна и проучвателна дейност
като част от международната експедиция,
„Оптимистическая 2018”, организирана от
Спелеоклуб „Циклоп” от гр. Лвов Украйна.
Материалът е предоставен
от Стефан Георгиев.

Среща
През септември
2018 г. бивши виетнамски
студенти се върнаха в
Русенския университет
три десетилетия по-късно.
Група виетнамци,
възпитаници на висши
училища в България,
посетиха Русенския
университет. Двама от
мъжете са завършили
висшето си образование именно тук през 1984 г.
Реализирали са се успешно и се гордеят с дипломата
си от Русе.
По време на срещата с ректорското ръководство
групата се запозна с новите специалности, в които
се обучават студентите в Русенския университет,
партньорствата с висши училища от Виетнам и
обучението на чуждестранни студенти. Ректорът
чл.-кор. Христо Белев сподели удовлетворението
си от работата на успешно защитилите под негово
ръководство виетнамски докторанти.
Гостите разгледаха университета и отчетоха

многото промени, които са настъпили в материалната
база. Припомниха си студентските си години, а найголямото им желание бе да посетят общежитието,
в което са живели преди повече от 30 години.
Разказаха, че носталгията към България ги е
подтикнала да се върнат отново на местата, на
които са учили, че се събират да празнуват заедно
8 декември, че помнят и пеят песни на български.
Заради тази носталгия организирали пътуване
до Европа и в рамките на седмица са посетили
София, Пловдив, Варна и Русе.
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Иновативни прояви и успешни проекти
Дигитализация
И като резултат от срещата се подписа споразумение за сътрудничество между
Министерството на туризма и Русенския университет с акцент към новите
на древноримски крепости
технологии, които ще помогнат за популяризирането на туризма в България.

Екип от Русенския университет се специализира в областта на дигитализация
на древноримски крепости, обекти и артефакти. В периода април 2016 – октомври
2017 г. преподаватели, докторанти и млади учени от катедра Телекомуникации
подготвиха и изпълниха проект „Интерактивна визуализация на древноримско
културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния”
(ARCHIVE) по програма Interreg V-A Румъния – България.

Основната цел на проекта бе опазването и популяризиране на исторически
и културно значимите римски археологически обекти, които се намират в трансграничния регион между България и Румъния. Тази специфична географска
област бе избрана заради множеството добре запазени, но в същото време
слабо популярни римски селища и крепости, намиращи се в долната част на
Дунавския Лимес. С помощта на съвременни технологии за дигитализация и
визуализация, включително и средства за наземно и въздушно фотозаснемане
с висока резолюция, бе формиран актуален снимков и видеоматериал относно
избраните обекти и по-значимите артефакти. Посредством 3D скенери и екологично чисти 3D принтери бяха създадени цифрови модели и мащабирани
реплики на всички избрани обекти.

Изпълнението на дейностите по проекта доведе до създаването на съвместна стратегия за популяризирането на римското наследство в трансграничния
регион, както и разработването на два интегрирани туристически продукта –
многофункционална информационна платформа с достъп до всички цифрови
материали, и две изложби – в градовете Русе и Констанца, на които посетителите
на местните музеи могат да разгледат всички 3D модели и мащабирани реплики.
В допълнение част от екипа задълбочи работата си върху разработката
на приложения с виртуална и добавена реалност. Тези приложения съдържат дигитализирани 3D модели от категоризираните римски селища, както
и виртуални сцени, изобразяващи реконструирани римски обекти. Част от
създадените приложения за добавена реалност са интегрирани в книга „Древноримски артефакти и монументи от трансграничния регион между България
и Румъния”, издадена като индикатор на проекта. Книгата представлява комбинация от фотоалбум и интерактивна виртуална среда за визуализация на
представените материали посредством видеоклипове, анимации, 3D модели
и други съвременни цифрови средства.
Дейността на екипа придоби изключително голяма популярност. Гост на
университета през юли 2017 г. бе министърът на туризма Николина Ангелкова.
Запозната с дейността на екипа, тя бе силно впечатлена от постигнатите резултати.

Министър Ангелкова покани членове на екипа да подготвят дигитален корнер
за България и да вземат
участие в едно от най-големите туристически събития
в света – Международно
туристическо изложение,
което се проведе в Лондон
през ноември 2017 г.
На изложението в Лондон двама представители
на екипа демонстрираха
дейностите, с които се
занимава екипът, а също показаха и един нетрадиционен начин за насърчаване
на туризма, а именно раздаване на сувенири, които представляват 3D печат на
миниатюри на известни туристически забележителности у нас.
Експертите по дигитализация редовно
участват в мероприятия, организирани от
различни институции.
Няколко поредни пъти
експертите са канени на
събития, организирани в
областта. Екипът участва
в няколко издания на
„Нощ в музея” в Русе и Силистра, както и на едно по-нетрадиционно събитие
„Нощ в библиотеката”, където малки и големи очакваха с интерес направената
презентация. В Регионалната библиотека „Любен Каравелов” се представиха
постиженията в областта на 3D технологиите, приложенията за виртуална и
добавена реалност и безпилотните летателни апарати – дронове. Демонстрациите бяха изключително атрактивни за най-малките гости на събитието.
Интересът от страна на
ученици в региона също е
голям. В резултат екипът по
дигитализация организира
поредица от обучителни
семинари през 2018 г. с обща
тематика: „Използване на
иновативни технологии за
създаване на приложения
с виртуална и добавена
реалност”, където се показа
развитието на съвременните информационни и комуникационни технологии
и къде могат да бъдат приложими те. Учениците отвърнаха на обучението с
изключителен интерес и катедра Телекомуникации ще продължи да организира

подобен тип обучения, като с това цели сближаване с младото поколение, показване на тенденциите на развитие на съвременните технологии и мотивиране
на подрастващото поколение за едно отлично обучение и добра реализация.
Материалът е подготвен от д-р Дияна Кинанева.
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Иновативни прояви
Shell Eco-мarathon
Нови са електронните компоненти, контролери,
мотори, а водородната клетка е с нови кондензаЛондон 2018
тори. Прототипът, който изработиха студентите и

Двата екипа, които представиха Русенския
университет на състезанието за енергийно ефективни автомобили Shell Eco-marathon, проведено
в Лондон от 5 до 8 юли 2018 г., са Автомобилист
и HydRU.

Електромобилът, с който университетът се
състезава в категорията „Прототипи, задвижвани
с електрическа батерия”, е олекотен с 40% спрямо
миналата година, купето е по-ергономично, ново
е окачването, контролерите, отделни детайли по
автомобила също са обновени, сподели ръководителят на отбора доц. Симеон Илиев. Клуб
„Автомобилист” постигна пробег от 471,6 km/
kWh, с което спечели девето място от 36 участващи
в клас „Прототипи, задвижвани с електрическа
батерия”. Постигането
на такъв резултат е благодарение на екипната
работа на целия отбор.
Състезанието премина
в нетипично за Лондон
време с високи температури 27 – 28 градуса, което
направи надпреварата
изключително тежка,
особено за пилотите.
Русенски университет
„Ангел Кънчев” се нареди
сред университетите от
5-те най-иновативни държави в Европа.
Новият HydRU R3, който представи Русенският
университет в категорията „Градски тип” е с изцяло
нова концепция. Благодарение на олекотеното
шаси, теглото му е паднало под 100 килограма,
разказа ръководителят на екипа доц. Иван Белоев.

с който спечелиха купата за най-добър дизайн на
Shell Eco-marathon Challenge Event – Turkey 2017,
ще остане електромобил. В състезанието в категорията автомобили от градски тип взеха участие
48 отборa, с автомобили задвижвани чрез двигатели с вътрешно горене,
електрическа батерия и
водородна горивна клетка.
В категорията на HydRU
R3 се състезаваха общо 11
автомобила, като всички
успешно преминаха техническата инспекция.
Поради тежките състезателни условия (висока
температура и сложност
на пистата) не всички
отбори успяха да отчетат
успешен опит. Въпреки
тежките състезателни
условия отборът HydRU
Racing team успя да реализира всичките си опити
и да завоюва 5-o място с изминати 116,02 km/m3
водород, което увеличава миналогодишния резултат
от 95,96 km/m3 водород с над 20%. В допълнение
на 5-о място автомобилът на HydRU Racing team
бе селектиран измежду 16-те най-атрактивни
автомобили за традиционната семейна снимка
на всички участници в състезанието.
Учaстието на отборите е благодарение на

подкрепата на Русенския университет и фондация
„Русе – град на свободния дух”, които винаги са
подпомагали инициативите на студентските екипи.
Общо 175 отбора от 24 страни от Европа
демонстрираха своите инженерни и дизайнерски
умения от 5 до 8 юли 2018 г. в олимпийския парк
„Куин Елизабет” в Лондон.
За трета година участниците в състезанието
показаха в британската
столица кой може да измине най-много километри
с най-малко количество
енергия. Пет български
отбора участваха със
свои разработки на Shell
Eco-marathon 2018, като
два от тях са на Русенския
университет.

Младежко творчество
Обичайте България!

През последните години забелязвам, че все
повече млади хора не разпознават традициите
и обичаите на своя народ. Смятам, че това е
голям социален и образователен проблем, тъй
като фолклорът не е част от учебните програми.
България е силна и красива държава с
дълбока история! Красотата на нашата страна
не стига само до спиращите дъха разкази за
храбрите войводи с многобройните им битки.
Тя извира и от фолклора, чудните народни
песни, древните традиции и обичаи, магията на
фолклорния танц, богатите ръчно бродирани
шевици по народното ни облекло, както и
тъканите с любов килими.
В моя живот от малка съм закърмена с любов
към богатствата на фолклора в нашата страна.
Любовта ми започна от народния танц, още в
ранна детска възраст облякох народната носия,
с чест и гордост я обличах и носех на всяко
наше участие по родните ни сцени. От моята
баба знам за различните български празници и
обичаи, а именно това как са се празнували те в
миналото. Участвала съм в ревюта на народни
носии, както и в пресъздаването на старите
български обичаи.
Фолклорът е ослепителна сила, която извира
от сърцето на българина. Това е любов към
миналото, което съхраняваме, за да предадем
в бъдещето през поколенията. Смятам, че
ние, младото поколение, не трябва да спираме
и да забравяме нашите корени, кои сме и от
къде идваме. Нека запазим традицията на
българския фолклор в душите и сърцата си,
нека не захвърляме историята си.
Бъдете българи! Обичайте българското!
Милена Петкова
СУ „Възраждане”, 12. клас

Милена Петкова участва в Трето иновативно
младежко ЕКСПО 2018 г. с информационен
сайт за популяризиране на българското
наследство. Думите й, описващи историята
и родовата памет, досваха сърцата и носеха
чистотата на младостта и обичта към България.

21

СЕПТЕМВРИ 2018

Представяне на професионалните клубове

УИЛ „Културно-историческо наследство”, Филиал Силистра

„Опознай родината, за да я обикнеш” е казал Алеко Константинов, а родината ни несъмнено крие огромно историческо и културно богатство. То не е
просто наследство от миналото. То ни помага и да градим бъдещето. Затова е
важно да бъде съхранено и популяризирано. Това е и основната цел на Учебноизследователската лаборатория (УИЛ) „Културно-историческо наследство” с
ръководител доц. д-р Румяна Лебедова, която е създадена през 2013 г. по фонд
„Научни изследвания” във Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел
Кънчев”. Благодарение на активната дейност на УИЛ са организирани редица
инициативи и прояви – „Памет за Ботев” по повод 165 години от рождението
на поета революционер, „Изкуство-дълг-морал”, „Забранени автори и книги”,
„Ние и другите” по повод Mеждународния ден на младежта, „Българските
обреди”, „100 години от рождението на Павел Вежинов”. За да може хората да
се доближат до своето културно наследство и да се чувстват по-съпричастни
към него, голяма част от инициативите са съвместно с ученици и ученически
клубове, заедно с които студентите от УИЛ провеждат викторини, конкурси,
кръгли маси, представят мултимедийни презентации. Също така за реализирането на многобройните проекти се осъществява пълноценно сътрудничество с
различни културни и образователни институции – Държавен архив – Силистра,
Исторически музей – Силистра и Регионална библиотека „Партений Павлович”.
За Учебно-изследователската лаборатория пред репортера на в. „Студентска
искра” Сениха Масуркова ни разказаха нейните членове, които показаха, че
пламъчето на родолюбието е живо и неугасващо в техните сърца.
Представете се накратко.
Нели: Казвам се Нели Чешмеджиева и тази година се дипломирам с образователна степен бакалавър, специалност „Педагогика на обучението по
български и английски език”.
Силвия: Казвам се Силвия Иванова. Живея, уча и работя в град Силистра.
През 2017 г. завърших специалност „Педагогика на обучението по български
и френски език” в Русенски университет „Ангел Кънчев”, Филиал Силистра.
В момента уча магистратура, отново в Русенския университет.
Тодор: Казвам се Тодор Панчев. На 34 години от град Силистра.
Елица: Казвам се Елица Райнова и с гордост мога да кажа, че съм една
от успешно реализиралите се студенти на Филиал Силистра към Русенския
университет „Ангел Кънчев”. В момента работя като учител в Професионална
гимназия по строителство „Пеньо Пенев”, Силистра.
Какво събуди интереса ви към историята? Защо решихте да се присъедините към УИЛ, какво беше основното нещо, което Ви привлече?
Нели: За мен историята е много важен предмет, тъй като тя е причина за
облика и реалността, в която живеем. За да разберем себе си като нация и
отделни личности, ние трябва да познаваме историята и корените си. УИЛ
е място, където това се изследва. Привлече ме фактът, че освен историческа
информация в УИЛ се осветлява връзката между миналото и настоящето и
чрез литературата. Цели се и изследването на културното ни наследство, което
е доста богато и колоритно. Освен това УИЛ е място, където човек има въз-

можност да изрази творческото у себе си. Дава се възможност за всякакъв вид
изкуство – музика, изобразително изкуство, творческо писане, фотография.
Тодор: Като дете на древен град с дългогодишна история и култура, аз
винаги съм бил запленен от развитието на Силистра през вековете. Реших
да се присъединя към Учебно-изследователската лаборатория именно и само
заради доцент доктор Румяна Лебедова – с нейния плам и обаятелните разкази
и беседи тя ни заплени и успя да пробуди у нас една искра. Изследователската
дейност се оказа наистина едно незабравимо приключение.
Силвия: Интересът ми към историята е още от ученическите години. Обичам Родината си и всичко свързано с нея – природата, културата, традициите.
Всеки човек трябва да познава историята си и да се гордее с нея, да уважава
предците си. Реших да се присъединя към УИЛ, след като посещавах лекциите
по История и литература при доц. Румяна Лебедова – невероятна жена с ярко
присъствие. Спомням си как влагаше частица от душата си в това, което ни
разказваше. Говореше ни с чувства и емоции за одите от „Епопея на забравените”, за „Записките” на Захари Стоянов. Благодаря й от сърце за всичко, на
което ни научи. Дано има повече такива хора като нея.
Основното нещо, което ме привлече, беше възможността да се запозная,
контактувам и работя с нови хора, разбира се и собственото ми желание да се
развивам и обогатявам интелектуално. Участието в УИЛ е отговорна задача и
ми беше много любопитно дали ще мога и аз да се справя с това. Работата в
лабораторията е екипна, затова добрите отношения, добрата комуникация и
подхождането с разбиране са в основата на всяка наша добре свършена задача.
Елица: Винаги съм обичала и уважавала българската история и култура –
традиции, обичаи, фолклор, литература, изобразително изкуство, но това,
което ме привлече да участвам в изследователската дейност на лабораторията,
беше самата доц. Лебедова, с нейната висока духовна култура, магнетизъм и
очарование, с които ме завладяваше всеки път по време на лекциите по Нова
и Най-нова българска литература.
От колко време сте член на УИЛ?
Тодор: Още от първата година във Филиала.
Нели: Членувам в УИЛ още от първи курс и макар и вече да завърших,
ще запазя контактите си и ще продължа да се включвам в бъдещи проекти.
Силвия: Член съм на УИЛ от много време. Когато се занимаваш с нещо,
което ти е истински интересно, времето е без значение.
Елица: Три години участвах в лабораторията, която ние си наричаме „Кръжеца”. Всеки, който иска да допринесе за популяризирането и съхраняването
на националната памет и културното ни наследство, цени българската литература и история, може да се присъедини към Кръжеца. Работата е интересна и
увлекателна, винаги добре организирана и целенасочена, благодарение на доц.
Лебедова и отговорността на студентите. Дори и да сме срещали трудности в
процеса на работа, съветите и насоките, които получавахме от нея, ни помагаха
да продължим напред.
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Кой може да се присъедини към вас?
Нели: Всеки с интерес към културата, родното, историята е добре дошъл
при нас; всеки, който иска да открие същността на думата „българин”.
По какъв начин е организирана работата в УИЛ? Как разпределяте
задачите помежду си?
Тодор: Работата в лабораторията е с изключителна организация. Имаме
както и индивидуални задачи, така и колективни, а разпределянето им е на
следния принцип: „Всеки прави това, в което смята, че ще се справи и му харесва
най-много”. Но и изключително много си помагаме един на друг.
Силвия: Идеите ни идват спонтанно – обсъждаме ги, събираме материали,
обменяме информация, получаваме наставления и препоръки от доц. Лебедова
и съответно чак тогава реализираме проектите си. Разпределянето на задачите
винаги е ставало по равно и според възможностите и желание да ги вършим.
За вас кой е бил най-интересният проект, по който сте работили?
Елица: Най-вълнуващият и незабравим проект за мен е създаването на

повече дигитализарана литература, критика, научни изследвания и интервюта.
Обществеността проявява ли интерес към вашата работа? Получавате ли подкрепа?
Елица: Хубавото е, че винаги сме получавали разбиране и подкрепа. Зад
нашите проекти заставаха както Община Силистра, така и граждани на Силистра, които спонсорираха дейността ни. С подкрепата на Филиала направихме
изложба по повод 5 години от създаването на УИЛ-а. Благодарна съм, че трудът
ни беше оценен и инициативите ни не бяха пренебрегнати. Работата и времето,
прекарано в лабораторията, са едни от най-значимите в развитието и израстването ми като личност. Научих наистина много, не само от гледна точка на
историята и литературата, но и в житейски план. Щастлива съм, че бях част
от Кръжеца, защото създадох много нови контакти и познанства. Имах шанса
да работя с колеги – млади хора, търсещи, можещи и знаещи.
Участието ви в УИЛ допринася ли за вашето личностно и професионално развитие?

паметен лист по повод 75 години от Крайовската спогодба. Това беше първата ми изследователска работа и изява пред обществеността. Работих дълго в
библиотеката и в архива. Изпитвах вълнение, страх и гордост едновременно.
Научих много за отнетата ни Добруджа и тежката съдба на хиляди българи.
Друг много важен момент за мен е и създаването на паметен лист по повод
160 години от рождението на Стоян Михайловски. Интересът ми към Михайловски и времето, в което живее и твори, не стихнаха и това стана повод да
напиша дипломна работа на тема „Стоян Михайловски – обществена дейност и
сатира”. Това е една от най-ерудираните и авторитетни личности на България,
с изключително значима обществена дейност и произведения, които според
мен би трябвало да присъстват в учебното съдържание по литература в българските гимназии. Цялостното му творчеството е несъбрано и неиздадено
до днес, но философско-сатиричната му поема „Книга за българския народ”
е произведение, което трябва да бъде прочетено от всеки българин. Това е
„документ” за социално-политическия живот на България в първите години
след Освобождението.
Тодор: Трудно е да се определи – доста са и нито един не е бил скучен. Но
ако трябва да си избера, силно ще се поколебая… Може би представянето на
„забранените” книги в годините на тоталитаризма…
Нели: Един от най-интересните проекти за мен беше участието ми в семинара „Време, власт, идентичност”, чиято тема беше свързана с творчеството на
забранени автори в годините на тоталитаризма. Работата ми по този семинар
много ме обогати и ми показа колко важно е ние българите да се подкрепяме
и да настояваме за истинска свобода на словото.
Силвия: Всички проекти, с които съм се занимавала, са ми били интересни.
Когато човек върши работата си с удоволствие, нищо не му тежи. Интересно ми
беше да научавам нови факти за живота и творчеството на български личности
като: Христо Ботев, Алеко Константинов, Йордан Йовков, Димчо Дебелянов,
Блага Димитрова, Георги Марков, Илия Бешков и много др.
Срещате ли трудности в научно-изследователската си дейност и какви?
Нели: Трудности е силно казано. Понякога ми се иска да има повече проверени
електронни източници, тъй като в днешно време всички знаем колко силно е
присъствието на новите технологии в живота ни и е необходимо наличието на

Тодор: Смело мога да заявя, че участието ми в УИЛ ми показа умения,
които нямаше откъде да получа – работа с емпиричен материал, търсене и
изследване на информация, публични презентации, работа в екип – все неща,
които в личностен и професионален план са ми от голяма полза.
Нели: Участието ми в УИЛ ме обогатява личностно, като ми помага да
осъзнавам защо се наричам българка. Имайки повече познания, мога да кажа,
че се гордея с корените си и това влияе на цялостното светоусещане, а това
няма как да не се отрази положително и в професионалното развитие на един
учител, който е и съвременен будител.
Културно-историческото наследство е изключително важно за историческата памет на обществото и затова трябва да бъде съхранено за
бъдните поколения. Кое е основното нещо, което трябва да направи всеки
от нас, за да се случи това?
Тодор: Според мен най-важното нещо, което всеки от нас трябва да направи,
е да чете! Да чете и то не откъдето му падне, а да се разрови из архиви и стари
писания, да черпи информация от извора, да се опитва да разглежда света от
различни гледни точки. Да мисли, да осъзнава, да помни кои сме и най-вече
да учи другите (младите). Да не се отдалечаваме от хуманитаристиката, която
създава ценности и формира светоглед.
Нели: На първо място всеки трябва да осъзнае това лично и да разбере защо
е толкова важно. Много неща биха могли да се направят, но аз ще споделя нещо,
което лично на мен много ми въздейства и това е пътуването с посещението
на исторически, природни и културни обекти – манастири, дом-паметници,
китни селца, запазили българския дух, национални събори. Такива места ни
вдъхновяват и ни подсещат кои сме като народ.
Силвия: България е страна с богата история, древна култура, прекрасна
природа и дадености, в съчетание с борбен, силен, непобедим и сакрален дух
на българския народ.
Всеки човек трябва да предаде на децата си кои са свещените за всеки българин събития, личности, места, традиции, да им дава пример за родолюбие и
дори да бъдат граждани на света, никога да не забравят родината си.
Материалът е подготвен от Сениха Масуркова, спец. Право, 5. курс
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Представяне на професионалните клубове

Пет години от създаването на Учебно-изследователската
лаборатория „Културно-историческо наследство”
Основана през 2013 г., Учебно-изследователската лаборатория (УИЛ) „Културно-историческо наследство” с ръководител доц. д-р Румяна Лебедова във
Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев” цели да обедини
и насърчи студенти с интереси в областта на хуманитаристиката. В нея са
включени студенти от специалност „Български език и чужд език”.
Създаването на младежка изследователска група и оборудването на учебно-изследователска лабораторатория допринася за разгръщане на дейности,
насочени към привличане и мотивиране на добрите студенти към по-активна
научноизследователска и творческа дейност. Едновременно с това се създават
условия за публична изява и представяне на резултатите от техните изследвания.
Като технически оборудвано пространство и като предпоставка за създаването на общност УИЛ дава възможност да се инициират и осъществят различни
идеи и проекти, свързани с културно-историческото наследство, познаването
и съхраняването на което е задължително условие за осъществяване девиза на
Европейския съюз – Единни в разнообразието.
Създадената работна група, чийто състав се обновява периодично, без да се
губи приемствеността, се ангажира с различни инициативи, които формират и
развиват у студентите редица практически умения – работа в екип, креативност,
стремеж към научно изясняване
на фактите, проучвателска дейност, аргументация на тезите с
автентичен материал, създаване
на научен текст, презентиране
на постигнатите резултати,
обществена активност. Тези
умения са приложими в реализирането на конкретните им
задължения, както и изключително полезни в работата им
на бъдещи учители, тъй като
голяма част от дейностите се
провеждат в партньорство с
различни културни и образователни институции, които
биха могли да бъдат и бъдещи
работодатели на студентите.
Проведени са редица семинари, посветени на годишнини
на видни културни деятели и
събития: „Памет за Ботев” по
повод 165 години от рождението на поета революционер, „Изкуство-дълг-морал”,
„Забранени автори и книги”,
„Ние и другите” по повод
Международния ден на младежта, „Българските обреди”,
„100 години от рождението на
Павел Вежинов”.
Ежегодно студенти от УИЛ вземат участие с доклади в Студентската и
докторантска научна сесия по време на Майските научни четения, голяма част
от които прерастват в дипломни работи.
Издадени са паметни листи, представени чрез мултимедийни презентации
пред обществеността по повод 135 г. от рождението на Йордан Йовков, 75 г. от
Крайовския договор, 320 г. от рождението на Партений Павлович, 100 години
от рождението на Пирин Бояджиев, 100 г. от гибелта на Димчо Дебелянов,
160 години от рождението на Стоян Михайловски, 140 години от гибелта на
Христо Ботев, 140 години от Априлското въстание, 120 години от гибелта на
Алеко Константинов и др.
Чрез работата по съвместни проекти се осъществява по-пълноценно сътрудничество между студенти и преподаватели – консултации, методическа
помощ, съвместни изследвания, семинари. Изследователската дейност по
определени теми стимулира самостоятелната работа на студентите, развива

интелектуалния им потенциал, дава възможност за практическо приложение
на усвоените знания, подобрява качеството на обучението и улеснява реализацията на творческите проекти на студентите.
Провеждат се срещи с именити учени, чиято изследователска дейност е
свързана с историческата съдба и културното наследство на Добруджа като
акад. Георги Марков, проф. д.и.н. Антонина Кузманова, д.ф.н. Кремена Митева.
Проведените експедиции и екскурзии с учебна цел дават възможност за
получаване на знание в непосредственост и за опознаване на културното,
историческото и природното богатство на страната. Всяка от тях е тематично
обвързана с конкретно честване на годишнина.
Чрез активно сътрудничество с Държавен архив – Силистра, Исторически
музей – Силистра, и Регионална библиотека „Партений Павлович” студентите
от УИЛ придобиха умения за издирване, систематизиране и анализиране на
емпиричен материал. В резултат на изследователската им дейност бе създадена
постоянна експозиция „Сбъдната надежда” по повод 75 години от Крайовската
спогодба и възвръщането на Южна Добруджа в пределите на България, бяха
подготвени и представени на студентски научни четения редица доклади, свързани с образователното дело в Силистра, и бе създаден дигитализиран архив

от документи и снимки, свързани с Педагогическото училище в Силистра по
повод 125-ата годишнина от неговото създаване.
Популяризирането на обществената и творческата дейност на български
писатели е добра възможност за съвместна дейност с ученици и ученически
клубове, заедно с които студентите от УИЛ провеждат викторини, конкурси,
кръгли маси, представят мултимедийни презентации. Това партньорство
е обусловено от спецификата на професионалното направление, в което се
обучават студентите от групата, но едновременно с това подпомага създаването на контакти и представяне възможностите на Филиала за бъдещите
кандидат-студенти.
Чрез проведените инициативи се популяризира дейността на студентите
и се утвърждава авторитетът на Филиал Силистра.
Материалът е подготвен от доц. Румяна Лебедова.
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Университетски спортен център представя...

Втори турнир по тенис на маса
за хора с увреждания
На 26 май 2018 г. се проведе Вторият турнир
по тенис на маса за хора с увреждания при отличното домакинство на Русенски университет
в спортна зала „Академик”. Участваха 16 мъже и
6 жени, разделени в две групи, съобразно своята
степен на двигателни нарушения.
Турнирът бе открит от двамата народни представители д-р Пенчо Милков и Михаил Христов,
които любезно приветстваха всички участници.
Главен организатор и главен съдия на турнира
бе студентът четвъртокурсник от специалност
„Социална педагогика” Георги Гаев, който е и
председател на сдружението инициатор на проявата
„Олимп – спортът е равностоен”. Освен Университетския спортен център осезателна подкрепа
на турнира направиха фирма „Бурнит” от град
Шумен, с представители Радослав Радославов и
Анатоли Атанасов, както и спортният клуб по
тенис на маса „Дунав”, с президент Петър Петров.
На участниците бе предложена схема за участие
при отпадане с две загуби, така че се предостави
възможност всеки да изиграе повече турнирни
срещи. Изключително приятно впечатление направи духът на турнира – приятелство, коректност
и взаимопомощ. На помощ на участниците бяха

и многобройните зрители, които съдействаха
за бързото подаването на топчетата, така че
динамиката на турнира нито в един момент да
не бъде нарушена. Тримата съдии на турнира
Пламен Левенски, Стилиян Дилянов и Ивайло
Нецов бяха перфектни в своите отсъждания и
нямаше нито едно оспорване.

В група „А” шампион на турнира стана Пламена
Герджикова от Центъра за психично здраве, Русе,
сребърния медал спечели състезателката от град
Бургас Дарина Цуцуманова, а бронзови отличия

заслужиха Алие Басри от „Защитено жилище”,
Русе, и Мирослав Маринов от дом „Милосърдие”.
В група „Б” много оспорвана бе финалната
среща между Орхан Сеидов и Константин Кожухаров. В предварителните кръгове Орхан се
наложи с 2:1 гейма, но на финала Константин
се реваншира и спечели с 2:1. Достигна се до
суперфинал, където О. Сеидов отново спечели
с 2:1 и стана шампион на турнира при мъжете.
Бронзови отличия извоюваха Николай Генчовски
от СК „Компас-крос” и Мирослав Антонов от
дом „Милосърдие”.
Народният представител Михаил Христов
изигра една демонстративна среща, на която показа своите спортни умения и не случайно доказа,
че е изявен състезател на България, участник на
Параолимпиадите.
Турнирът бе закрит от проф. д-р Борислав
Ангелов, ръководител на Университетския
спортен център, който отново отправи призив
към всички участници, че Русенски университет,
както и досега е отворен дом за всички желаещи
както да учат, така и да спортуват и завърши с
думите „Очакваме ви отново тук през 2019 г. на
третото издание на турнира. Винаги сте добре
дошли в Русенския университет!”
Информацията е предоставена
от Валентин Каменаров.

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, удостоен е с Почетния знак
на Русенския университет на 05.02.2013 г.
и с Кристалния приз на Русенския
университет на 05.02.2018 г.
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