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Ден на Русенския университет
На 12 ноември 2018 г. Русенският университет
празнува своя празник. Преди 73 години с Наредба
закон е одобрено откриването на висшето техническо
училище в Русе. На тържественото събрание в
чест на Деня на Русенския университет бяха

Традиционно на празника на висшето
училище преподаватели, докторанти и студенти
представят своите научни произведения в
изложба. В 18-ото й поредно издание екип на
Университетската библиотека събра и подреди

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.
Скъпи читатели,
Всяко време създава своите будители и
определя стойността на понятието. Но само
бъдещето и историята доказват дали наистина
сме будители, но дали сме ценени и достойни
хора, показва настоящето с делата ни.
Студентите на Русенския университет
всяка година избират Будител и ни карат
да се замислим за нашите родители и първи
учители, за техния устрем да запалят искрата
на познанието в душите ни и да ни научат
да открием себе си, да ни мотивират да се
усъвършенстваме непрекъснато и да ни покажат
как да учим другите.
Ще се радваме да изразявате своите идеи,
впечатления и препоръки на нашия електронен
адрес: vestiskra@uni-ruse.bg.
Очакваме Вашите материали и предложения!
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор

В БРОЯ

връчени дипломите на защитилите образователнонаучна степен доктор, доктор на науките, а
също и на придобилите академична длъжност
доцент и професор.

172 издания – монографии, студии, книги,
учебници, дисертации, научни публикации и др.
Продължава на страници 2. и 3.

Изложение Разни хора, разни идеали…
На 15 октомври 2018 г. Студентски съвет при Русенски университет организира за първи път
изложението на студентските клубове „Разни хора, разни идеали…”. Различните формации презентираха
дейностите си, като първокурсниците имаха възможност да се запознаят с извънаудиторните форми
във висшето училище и да изберат най-подходящия за тях клуб.
Продължава на страница 16.

Будител на Русенския университет 2018
На 28 ноември 2018 г. студентите и Студентският съвет от Русенския университет определиха за
четвърта поредна година Будителите на Русенския университет. В продължение на месец студентите
имаха възможност да номинират хората, в които намират най-голямо вдъхновение, и при които
усвояват най-пълноценно нужните знания за професионалното им развитие.
Проф. Даниел Братанов е избран за Будител на Русенския университет за 2018 г.
Продължава на страници 8. и 9.
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На 12 ноември 2018 г. Русенският университет
празнува своя празник. Преди 73 години с
Наредба закон е одобрено откриването на
висшето техническо училище в Русе.
Денят започна с поднасянето на венци на
паметника на Ангел Кънчев пред сградата на
Ректората. Освен от името на академичната
общност, венци бяха положени и от името
на областния управител на Област Видин
Албена Георгиева и кмета на Община Видин
инж. Огнян Ценков. В словото си ректорът на

сборника с доклади и 3 броя научни трудове на
Русенския университет, показани са материали
от конференции и проекти, броеве на вестник

общност, сред които и четирима ректори на
Русенския университет, са сред дарителите на
архива – проф. Марко Тодоров, проф. Атанас
Митков, проф. Митю Кънев, проф. Борис
Томов, доц. Добрил Христов, засл. проф. Иван
Неделчев, доц. Атанас Колев, доц. Минчо
Цочев и доц. Любомир Златев. Началникът
на отдел Държавен архив – Русе, Стефка
Маринова засвидетелства благодарността
си за сътрудничеството и заяви, че наред с
държавните и общински институции, които
са основни източници за комплектуване на
архивния фонд, Русенският университет също
има своето достойно място сред документите,
снимките и материалите, пазещи паметта за
поколенията.

„Студентска искра” и много рекламни материали.
Комисия определи най-добрите издания, а
техните автори и авторски колективи получиха
грамоти и парични награди.

Поднасяне на венци
на паметника на Ангел Кънчев
университета чл.-кор. проф. Христо Белоев
отбеляза, че на днешния ден се навършват
168 години от рождението на възрожденеца,
будителя и революционера Ангел Кънчев.
Традиционно на празника на висшето
училище преподаватели, докторанти и
студенти представят свои произведения в
изложба. В 18-ото й поредно издание екип на
Университетската библиотека събра и подреди
172 издания – монографии, студии, книги,
учебници, дисертации, научни публикации и др.
Монографиите са шест, има 12 книги и 12
учебника, 8 учебни пособия, 7 ръководства,
21 дисертации и автореферати, 6 дипломни
работи, 4 студентски презентации, 34 научни
публикации в наши и чужди списания, 3

Чл.-кор. Хр. Белоев и инж. Огнян Ценков

Чл.-кор. Хр. Белоев и Стефка Мaринoва
В деня на университета ръководството
на Държавен архив – Русе, връчи дарителски
свидетелства на преподаватели, предоставили
своите лични фондове.
Общо девет представители на академичната

На тържественото събрание в чест на Деня на
Русенския университет бяха връчени дипломите
на защитилите образователно-научна степен
„доктор”, „доктор на науките”, а също и на
придобилите академична длъжност „доцент”
и „професор”. Нови седемнадесет доценти и
четирима професори допълват хабилитирания
състав на русенската Алма матер. През 2018 г.
един преподавател успешно е защитил ОНС
„доктор на науките”, а защитилите ОНС
„доктор” са общо двадесет и един.
Сред официалните гости на тържеството
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Академична длъжност „Доцент”
бяха областните управители
на Русе Галин Григоров и на
Видин Албена Георгиева,
народните представители
от 19-и многомандатен
избирателен район – д-р
Андриан Райков, Искрен
Веселинов и Пенчо Милков,
изпълнителният директор
на Агенцията по заетостта
Драгомир Николов, кметът
на Видин инж. Огнян Ценков,
зам.-кметът на Община Русе

Образователно-научна степен „Доктор”

равенство, креативност и иновативност,
социална отговорност и плурализъм за нас
отдавна не са само думи. Те са залегнали в
нашата мисия и ръководни принципи. Всеки
ден ние ги отстояваме и утвърждаваме с делата
си”, добави ректорът.

Академична длъжност „Професор”

Страхил Карапчански, зам.-областният управител
на Силистра Илиян Великов и колегата му от
Видин – Лъчезар Попиванов, и др.
„За изминалата една година Русенският
университет стана по-силен, по-мъдър и по-

Магна Харта Университатум – програмен
документ за академичната автономия и
академичните ценности, който от 1988 г. насам е
обединил повече от 1000 академични институции
по света около идеята, че университетът,
още от времето на своето възникване като
Чл.-кор. Хр. Белоев и д-р Петя Ангелова

Преподаватели, навършили 65 г.

вдъхновен”, каза в словото си ректорът чл.-кор.
проф. Христо Белоев. Той съобщи, че Русенският
университет е четвъртият от България, подписал

институция през Средните векове в Европа,
е еманация на свободния дух и територия на
непреходни ценности. „Ценности като интегритет,

В тържеството беше поставен акцент
върху ролята на филиалите на Русенския
университет в голямото академично семейство.
Мениджърът на Канев център д-р Петя
Ангелова бе отличена с Плакет на Русенския
университет за развитието на центъра и по
повод неговата пета годишнина.
Благодарствени грамоти от ректора за
работата си със студентите и докторантите и
приноса им за утвърждаване името на Русенския
университет получиха преподаватели, навършили
65 години през последните 12 месеца.
Талантливи деца, възпитаници на д-р
Наталия Константинова, отправиха музикални
поздрави към аудиторията.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Празнично слово

проф. Х. Белоев
Уважаеми колеги, преподаватели, служители,
студенти и докторанти,
Както всяка година на 12 ноември, отново сме
заедно, за да отбележим Празника на Русенския
университет и да ознаменуваме неговата поредна
годишнина. На този ден се обръщаме към
академичните традиции, които изграждаме
вече 73 години, черпим сила от постигнатото
в настоящето и отправяме взор към бъдещето
на нашата Алма матер. Това е ден на вълнение и
гордост за всеки един от нас, защото сме въплътили
частица от себе си в университетския храм на
знанието и науката, запалили сме искрата на
творчеството и откривателството в сърцата на
нашите студенти, а тях самите сме накарали да
повярват в непобедимата сила на академизма и
свободния дух.
За изминалата една година Русенският
университет стана по-силен, по-мъдър и повдъхновен. По-силен, защото още по-силно и
категорично заяви своето присъствие в национален
и международен мащаб. По-мъдър, защото
видимо нарасна броят на преподавателските и
студентските научни разработки и иновации в
образованието, с които спечелихме национално
и международно признание. И по-вдъхновен,
защото креативността и ентусиазмът на студентите
и докторантите, претворяването на идеите в дела
от членовете на академичния състав, успехите
на професионалните, културните и спортните
клубове на университета са ежедневен извор на
вдъхновение и гордост за всички нас.
Уважаеми колеги, на днешния ден искам да
припомня част от многобройните поводи, по които
през годината името на Русенския университет
беше отбелязано с огромен респект.
Председателството на България на Съвета на ЕС
през първите 6 месеца на 2018 г. вписа убедително
Русенския университет в своя дневен ред чрез
най-малко 3 събития: през м. март – участие в
срещите на високо равнище по въпросите на
туризма и образованието, м. май – организация
и домакинство на срещата между президентите
на България, Австрия и Румъния по въпросите
на устойчивото развитие на Дунавския регион, м.
юни – съорганизация, съвместно с Европейската
комисия и МОН, и домакинство на конференцията
„HEInnovate: Подкрепа на институционалната
промяна във висшето образование”. Подготовката
на тези събития беше огромно предизвикателство

за всички нас, но резултатите са повече от
удовлетворителни. Русенският университет отново
доказа своя потенциал на авангардна академична
институция – устойчива в отстояваните традиции,
но също така и модерно мислеща, ориентирана
към иновации и развитие, винаги съизмерваща
своя ръст с най-добрите в европейски и световен
мащаб. Тези забележителни постижения са
повод за изразяване на заслужено признание и
благодарност към цялата академична общност
на Русенския университет от преподаватели,
служители, студенти и докторанти, за пореден път
доказала себе си като духовен водач, носител на
ценности и двигател на прогресивното развитие.
На 18 септември 2018 г., на тържествена
церемония в 800-годишния университет Саламанка,
Испания, Русенският университет подписа Магна
Харта Университатум – програмен документ за
академичната автономия и академичните ценности,
който от 1988 г. насам е обединил повече от 1000
академични институции по света около идеята, че
университетът, още от времето на своето възникване
като институция през Средните векове в Европа,
е еманация на свободния дух и територия на
непреходни ценности. Нашият университет стана
четвъртият в България, подписал Магна Харта
Университатум, с което отново доказа своята
водеща позиция в европейското образователно
и изследователско пространство. Ценности като
интегритет, равенство, креативност и иновативност,
социална отговорност и плурализъм за нас
отдавна не са само думи. Те са залегнали в нашата
мисия и ръководни принципи и всеки ден ние ги
отстояваме и утвърждаваме с делата си.
Творчеството и иновациите са наше ежедневие
и ние ги доказваме с мисионерската роля на проекта
за иновативните училища в България, с концепцията
за адаптиране на образованието към дигиталните
поколения, получила практически израз в мащабен
европейски проект, насочен към университети
в Централна Азия, с уникалната методология
за дигитализация на културно наследство по
поречието на река Дунав, разработка на наши
колеги, с авангардните разработки за приложение
на иновативни технологии в транспорта, разнесли
славата на университета в международни изяви, с
участието си в създаването на Център за върхови
постижения в областта на информационните и
комуникационните технологии, с авторството на
идеята за Иновативно младежко Експо, което вече
трета година превръща Канев център в огромно
пулсиращо сърце от младежки дух и творческо
дръзновение. И това е само малка част от списъка на
иновациите, генерирани в Русенския университет.
Друга академична ценност, която споделяме,
е за интегритета и хармоничните отношения с
нашите партньори от близо и далеч. С активната си
международна дейност и инициативи Русенският
университет е не само търсен и желан партньор.
Той се е доказал като лидер в своята естествена
територия – трансграничния регион и Дунавското
пространство – и получава високо признание за
тази си роля на национално и международно ниво.
Искам да откроя още една базова ценност,
която споделяме, и тя е за социалната отговорност
на университета в нашето съвремие. Това е най-

важната част от неговата мисия, тъй като от
изпълнението й зависи бъдещето на регионите, в
които е позиционирана академичната институция.
Последователно и неотклонно Русенският университет
проявява своята социална отговорност към
прилежащите си региони и подпомага тяхното
развитие – чрез обучението на професионалисти
за пазара на труда, чрез многобройни съвместни
инициативи с бизнеса, чрез партньорски алианси
в полза на региона, чрез генериране на иновации
и ноу-хау, чрез участие в консултативни органи
на публичните институции и много други.
Нашият университет отдавна е престанал да бъде
САМО образователна и научна институция. Той
е фактор и гарант за просперитета на регионите
по протежение на Академичната Дунавска Ос
и тази социална отговорност ще продължи да
нараства и в следващите години.
Изброените постижения правят чест на
академичната общност на Русенския университет
и са най-силното послание, което изпращаме към
нашите национални и международни партньори
и към цялата общественост.
Уважаеми колеги, силните страни на Русенския
университет са безспорен факт, който ни вдъхва
увереност и дързост да продължим. Също така е
ясно, обаче, че изпитваме трудности, породени от
промени във външната среда – демографска криза,
реформиране на системата на висшето образование
в България, намаляващо финансиране от страна
на държавата, конкурентен натиск. Независимо
от това, академичната общност на Русенския
университет е доказала своя потенциал да се
адаптира към промените, да намира иновативни
решения и да продължава да отстоява академичните
ценности и принципи.
Русенският университет черпи сила от
креативността, активната позиция и борбения дух на
своите студенти и докторанти, от мъдростта и опита
на своите висококвалифицирани преподаватели,
от отдадеността на каузата на всеки член на
академичната общност. Това е нашият арсенал за
оптимистичното бъдеще на русенската Алма матер,
в което сме убедени и което ще постигнем заедно.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА РУСЕНСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ!
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

www.actualno.com
снимка: iStock/Gutliver
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Визити
цията на техниката във въоръжените сили, акцентира върху киберсигурМинистър Красимир Каракачанов
ността и конфликта между Русия и Украйна.
на посещение в Русе
Заместник министър-председателят и министър на отбраната Красимир Каракачанов изнесе лекции пред
русенските студенти и преподаватели на тема „Българските въоръжени
сили в рамките на НАТО” и „Общата
политика за сигурност и отбрана на
Европейския съюз: предизвикателства и възможности”. В началото на
събитието ректорът чл.-кор. проф.
Христо Белоев отличи Каракачанов
с Плакет на Русенския университет.
Министърът бе придружен от народния представител Искрен Веселинов
и областния управител на Област Русе Галин Григоров.
В експозето си пред академичната общност Красимир Каракачанов очерта основните предизвикателства, които стоят пред сигурността
на страната ни, говори за рисковете в областта на отбраната, модерниза-

Чл.-кор. Хр. Белоев, Кр. Каракачанов, Г. Григоров, И. Веселинов
След лекцията вицепремиерът разговаря с академичното ръководство
на Русенския университет. Бяха обсъдени теми, свързани с обучението на
студенти в професионално направление „Национална сигурност”.
Материалът е подготвен от ДВОР.

Почетни граждани
на Видин
На 26 октомври 2018 г., на празника на град Видин, ректорът
на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и
председателят на Общото събрание на висшето училище проф. д-р
Велизара Пенчева получиха най-високото отличие на Общината –
Почетен гражданин.
Титлите им бяха присъдени след решение на Общинския съвет за
приноса им в изграждането на Филиала на Русенския университет в
град Видин и за развитието на висшето образование в региона, както
и за високи научни постижения и международно признание.
Кметът на Община Видин Огнян Ценков връчи на удостоените
почетни грамоти и значки на града, а председателят на Общинския
съвет Генади Велков им подари плакети.
Проф. Христо Белоев сърдечно благодари за високото отличие
и за съвместната дейност по изграждане на филиала на кмета на
града, на председателя на Общинския съвет, на настоящия областен
управител Албена Георгиева и на нейния предшественик Момчил
Станков, на народните представители, подкрепили инициативата,
на ръководството на Районното управление на образованието,
директорите на училища, ръководителите на фирми и институции,
както и на всички, подпомогнали този процес.

О. Ценков, чл.-кор. Хр. Белоев, М. Станков,
проф. В. Пенчева, Г. Велков
„Вече имаме устойчива структура и близо 500 студенти, което
ни дава увереността спокойно да гледаме напред”, с удовлетворение
подчерта ректорът на Русенския университет.
Материалът е подготвен от ДВОР.

Договор за
модернизиране
на образованието
Русенският у ниверситет полу чи от
Брюксел 3-годишен договор за модернизиране
на образованието в 15 университета от 5
централноазиатски страни и 4 от Европа. Като
партньори участват и образователните министерства
(на ниво зам.-министри) на Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
С подписването на този договор Брюксел още
веднъж показва, че дигиталната трансформация
на образованието е един от важните приоритети
на Европейската комисия, както дигиталният
еврокомисар Мария Габриел нееднократно
подчертава в свои речи и интервюта.
Това е петият проект за създаване на академична

мрежа, иницииран и координиран от университета.
Но, ако предните четири мрежи бяха европейски,
то тази е евроазийска.
Русенският университет ще сподели с
партньорите си своята Концепция за адаптиране
на образователната система към дигиталното

поколение чрез интензивно използване на ИКТбазирани иновационни образователни технологии,
както и проекта на Национална програма за
дигитална трансформация на образованието.
Наръчникът по иновационни образователни
технологии на университета ще бъде адаптиран
към нуждите на проекта и преведен на руски и
английски. Във всеки от университетите партньори
ще бъде създаден Център за иновационни
образователни технологии по модела на русенския.
Както заяви ректорът чл.-кор. Христо Белоев,
чрез този мащабен проект образователните
иновации, които Русенският университет
разработва и апробира в продължение на повече от
15 години, ще се трансферират в университетите
партньори, а от тях – и в цялата образователна
система на съответните страни.
Материалът е подготвен
от проф. д-р Ангел Смрикаров.
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От 26 до 29 октомври 2018 г.
Русенският университет и Съюзът
на учените – клон Русе, проведоха
57-та Международна научна
конференция „Нови индустрии,
дигитална икономика, общество –
проекции на бъдещето” с участие
на повече от триста доклада.
Резултатите от изследванията на
473-мата автори от шестнадесет
държави бяха обобщени в двадесет
области и направления на науката.
Видеообръщение направи
ректорът на висшето училище –
чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев,
който приветства участниците.
Пленарните доклади на проф.
Стефан Димов, д-р Тодор Добрев
и доц. Радослав Кючуков бяха представени пред
научната аудитория от проф. Диана Антонова
и предизвикаха заслужен интерес и дискусия.
Проф. Стефан Димов, ръководител на Центъра
за авангардни производствени технологии към
катедра „Машиностроене” на Колежа по инженерни
и физични науки на Университета в Бирмингам,
Великобритания, докладва по тема „Хибридните
производства: предоставяне на технологии и
приложения”. Акцентът в изказването му бяха
производствените технологии чрез добавяне
върху метални части (Additive Manu-facturing),
които отбелязват значителен напредък през
последните две десетилетия.
Проф. Димов работи в областта
на микропроизводствените системи.
Изследователските му интереси обхващат
широката област на авангардните
машиностроителни технологии със
специален фокус върху микро- и
нанопроизводството, производствените
технологии чрез добавяне и хибридните
производствени технологии. Той е
асоцииран редактор на списанията:
Journal of Micro- and Nano-Manufacturing
(ASME) и Precision Engineering Journals.
Проф. Димов осъществява технологичен
трансфер на знания към индустрията,
като прилага резултатите от своята
работа в дейности на многонационални
компании за увеличаване на общественото
благосъстояние.
Пленарният доклад на д-р Тодор Добрев,
старши преподавател в Колежа по инженерство
и технологии към Университета Дeрби,
Великобритания, бе фокусиран върху изискванията
на съвременната технологична революция и
какво означава младите хора да се образоват и да
придобиват компетенции и умения в областта на
знанието, като: обработка на лазерни материали,
усъвършенствани производствени технологии,
роботика и процесни вериги.
Д-р Добрев има над 14 години научноизследователски опит в компютърно
п роек т и ра н д иза й н; робот ика ,
микропроизводство и инструментална
екипировка. Неговата научна работа се
фокусира върху цифровите симулации,
които позволяват разглеждането и оценката
на повече варианти на конструкциите, и

води до намаляване на директните разходи,
и добри практики, свързани с постигането
свързани със скъпоструващи физически
на прозрачност, актуалност и адекватност
опитни образци и позволява по-бързи и
при разпространението на информация от
по-добре обосновани дизайнерски решения.
образователните и научноизследователски
Д-р Добрев има магистърска степен по
организации. Зам.-ректорът на Софийския
интегрирано инженерство и докторска
университет проф. д-р Ренета Божанкова представи
степен по лазерно фрезоване за микроинформационните и образователни електронни
производствени приложения от Нотингам
ресурси за чуждестранни студенти на интернет
Тренд Университет, Великобритания.
страниците на Софийския университет, доц. д-р
Пленарният доклад на доц. Радослав Кючуков
Анелия Манукова говори за комуникационната
представи резултатите от изследвания, направени
политика при изграждане на имиджа на Русенския
в Русенския университет, за използването на
университет чрез академичния вестник „Студентска
изкуственото осветление през различните сезони.
искра”, а засл. доц. Живодар Душков представи
Получените данни дават възможност на автора
изследването си, посветено на мястото на
да застъпи становището, че при съвременни
„Студентска искра” сред другите русенски
условия двукратната промяна на часово време
вестници.
е нелогичен анахронизъм.
Най-младият участник в кръглата маса Боян
Доц. Кючуков специализира в
Баев от Американския университет, Благоевград,
Московския енергетически институт –
сподели своя
енергийна, икономическа и екологична
опит в областта
ефективност на осветителните уредби; в
на online
заводите на ”Текнор” (Technor ATEX s.a.)
радиото, което
в Ангулем, Франция – взривозащитени
електротехнически изделия и уредби; и в
Oxford Brookes University, Великобритания.
Авторите на най-добрите доклади по
секции бяха отличени
с Грамота и Кристален
Приз The Best Paper на
Русенския университет.
Гос т и те
на
конференцията имаха
проф. д-р Р. Божанкова,
възможност да разгледат
Софийски университет
забележителностите на
Букурещ.
Боян Баев,
***
заедно с колегите си
Американски университет
В рамките на
излъчват.
научната конференция
Жу р н а л и с т и
от национални и регионални медии
в Русенския университет,
Пламен Калинов,
на 26 ноември 2018 г.,
говориха за промените, които настъпват в
в. „Бряг”
се проведе Кръгла маса
информационната среда и за необходимостта
„Комуникологията на
от задълбочено познаване на аудиторията
академичните медии”. Тя събра преподаватели,
на всяко от изданията.
изследователи и представители на русенските
В края на събитието участниците решиха
медии. Темата на форума бе изграждането и
да инициират национална среща на екипите на
усъвършенстването на комуникационната
академичните издания – телевизии, вестници,
политика на корпоративните медии във висшите
радиа, в страната и специалисти по връзки с
училища. В началото на събитието бе открита
обществеността, която ще се проведе през 2019 г.
изложба на академични издания от България и
Материалът е подготвен
от Гергана Илиева и доц. Анелия Манукова.
чужбина. По време на дискусията участниците
представиха и обсъдиха различни гледни точки

7

ДЕКЕМВРИ 2018

Международна научна конференция на Русенския университет 2018

Филиал Разград
На 2 и 3 ноември 2018 г. Филиал Разград
на Русенския университет бе домакин на
традиционната двудневна научна конференция
с международно участие, която е част от
конференцията на Русенския университет „Нови
индустрии, дигитална икономика, общество –
проекции на бъдещето”.
Този ежегоден научен форум се организира
съвместно със Съюза на учените в България –
клон Разград, Регионален академичен център
на БАН – Разград, Европейски информационен
център Европа Директно – Велико Търново, Дом
на науката и техниката – Разград, и се проведе
под патронажа на кмета на Община Разград
д-р Валентин Василев.
На откриването на конференцията присъстваха
представители на академичното ръководство
на университета, областното управление на
Разград, преподаватели, докторанти, студенти,
представители на бизнеса и медиите. Тематичните

направления на форума бяха в областта на
химичните технологии, биотехнологиите и
хранителните технологии.
Двата пленарни доклада на проф. д-р Ливиу
Гачеу, Трансилвански Университет, Брашов,
Румъния – „Използване на гроздовите люспи
като функционална съставка в хлебопекарната
индустрия”, и на д-р Надежда Михайлова, Филиал
Разград – „Фармацевтичната биотехнология –
принципи, постижения и бъдеще”, дадоха старт
на научните заседания. В двете секции бяха
представени над 40 доклада с актуална научна
и производствена тематика на учени от седем
държави. В заседанията на конференцията се
включиха и представители на фирми от региона,
работещи в областта на химичните технологии,
биотехнологиите и хранителните технологии.
Авторите на най-добрите доклади от двете
секции бяха отличени с Грамота и Кристален
Приз The Best Paper на Русенския университет –
„Сензорен анализ и реологични характеристики

на йогурт от козе мляко” на Кристина Попович и
колектив от Техническия университет в Кишинев,
Молдова, и „Стратегическо проектиране на
интегрирани ресурсно-осигурителни вериги за
производство и разпространение на биоетанол”
с автори Евгений Ганев и колектив от Институт
по инженерна химия на БАН – София.
В категорията за млади учени и докторанти
бяха отличени два доклада от Университет
„Проф. А. Златаров” – Бургас, на Цветалина
Ибрева и колектив на тема „Синтез и изследване
на никел-вилемитови керамични пигменти” и
на Златина Бечева и колектив на тема „Синтез
на цианови багрила и сравнение на конюгатите
им с антитела за микроскопско приложение”.
Гостите на конференцията имаха възможност
да посетят художествената галерия и музеите
в Разград.
Материалът е подготвен
от проф. д.н. С. Дамянова, Филиал Разград.

Сътрудничество с
Шанхайски университет

българските студенти ще отидат в Китай, докато
десетте младежи от Шанхайския политехнически
университет ще дойдат в Русе. След успешно
положени държавни изпити първата група
студенти ще получи дипломи от двете висши
училища.

Дарение в Силистра

В периода от 29 октомври до 2 ноември
2018 г. група преподаватели от Русенския
университет, водена от ректора чл.кор. проф. Христо Белоев, посети
Шанхайския политехнически
у н и в е р с и т е т. В н а у ч н о изследователските лаборатории
на университета те се запознаха
с използваните от китайските им
колеги образователни иновации,
интерактивни презентационни
системи, добавена и виртуална
реалност и др.
Ректорите на Шанхайския
политехнически университет проф.
Тао Ю и на Русенския университет
чл.-кор. проф. Христо Белоев
подписаха договор за обучение с цел
получаване на двойна диплома на
студенти от двете държави. Учебните програми
на специалностите „Компютърни системи и
технологии” в Русенския университет и на
„Компютърно инженерство” в Шанхайския
политехнически университет са идентични и в
момента тече подбор по 10 студенти за обучение
от двата университета. В продължение на три
години младежите ще учат в своя университет,
а през четвъртата година на обучението си

На научен семинар, в който са участвали близо
100 преподаватели и студенти от Шанхайския
политехнически университет, русенци са
разказали за 15-годишния опит на Центъра за
иновационни образователни технологии на
Русенския университет и са запознали участниците
с проекта на Националната програма за дигитална
трансформация на образованието в България.
Материалът е подготвен от ДВОР.

В навечерието на Осми декември Студентската
учебно-изследователска лаборатория „Културноисторическо наследство“ към Филиал Силистра
на Русенския университет „Ангел Кънчев“
получи ценно дарение от Красимир Коев – над
1100 библиотечни единици от различни области:
специализирана научна литература – теория на
литературата, история на литературата, литературна
критика, фолклористика; философия; психология;
естетика; изкуствознание; културология; история;
езикознание; литературоведска периодика.
Дарението е от личната библиотека на Красимир
Коев и включва изследвания на руски език, някои
от които са библиографска рядкост. Книгите
ще са от изключителна полза за студентите
от специалност Педагогика на обучението по
български и чужд език.
Красимир Коев e филолог българист, който
от 1973 г. работи в Силистра в образователната
система. По покана на проф. д-р Славчо Иванов в
периода 1987–90 г. води лекции и упражнения по
Литературознание в Полувисшия педагогически
институт за подготовка на учители V–VIII клас,
днес Филиал на Русенския университет.
Да дариш книги не е просто жест на щедрост.
То е желание за споделяне, очакване за духовно
общуване, съхранение на знание и ценности,
надежда за преодоляване на преходността... С
надеждата, че е намерен точният адресат!
Респект и благодарност! Доц. д-р Р. Лебедова
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Будители 2018 към нови успехи
На 28 ноември 2018 г. студентите и Студентският съвет от Русенския
при закупуването на протези.
университет определиха за четвърта поредна година Будителите на Русенския
На тържеството присъстваха чл.-кор. д.т.н. Христо Белоев – ректор на
университет 2018 г. В продължение на месец студентите имаха възможност
Русенски университет, членове на академичното ръководство на Русенския
да номинират хората, в които намират най-голямо вдъхновение, и при
университет, студенти и граждани на Русе.
които усвояват най-пълноценно знанията за професионалното им развитие.
Проектът Будител е изцяло по инициатива на Студентски съвет и има за
Проф. д-р Даниел Братанов е Будителят на Русенския университет за 2018 г.,
цел да отдаде нужното признание на преподавателите за усилията, които те
определи гласуването на студентите от висшето училище. Номинацията му
целогодишно полагат. Гласуването стартира в Деня на народните будители –
е от младежи от факултет Обществено здраве и здравни грижи, но студенти1 ноември, като студентите имаха възможност да дадат своя глас за любимия
те от всички факулси преподавател в
тети я подкрепят.
онлайн платфорПроф. Братанов
мата на сайта на
заслужи наградаСтудентски съвет.
та заради жеста,
В надпреварата са
който направи към
включени и трите
студент, пострадал
филиала на унипри катастрофа,
верситета в Разналожила ампутаград, Силистра и
ция на лявата ръка
Видин. Крайният
на момчето. Месесрок за гласуваци наред колеги на
не изтече в полумладежа органинощ на 25 ноемпроф. д-р Даниел Братанов
Гергана Илиева
проф. д-р Борислав Ангелов
зират дарителски
ври 2018 г., като
кампании за събиобщият брой на

доц. д-р Кристина Захариева

доц. д-р Мария Николова

ране на средства за закупуване на протеза, но съдействието на проф. Братанов при финалното осигуряване на необходимата сума и избора на модел на протезата са решаващи. Работата на проф. Братанов в областта на
роботиката помага за точния избор на помощното средство, с което студентът постепенно се връща към познатия начин на живот.
Четиримата преподаватели, избрани за будители на инженерните
факултети на Русенския университет, са били носители на приза в предишните
издания на конкурса.
Будителите получиха грамоти от Студентския съвет и картини на
художника Огнян Балканджиев, специално създадени за събитието и
тематично подготвени за всеки един преподавател.
Водещите на церемонията Валерия Горнячка и Ангел Иванов откриха Тържествената церемония с апел за включване в благотворителна кампания „Да помогнем на Александър да проходи”. Александър Цветанов е
на 23 г., студент в специалност „Маркетинг”. При железопътен инцидент
Александър губи двата си крака. Кампанията има за цел да подпомогне

доц. д-р Соня Георгиева

гласувалите студенти е над 1300.
Представители на Студентски съвет от четирите инженерни факултета –
Николай Кръстев, Сергей Решетинский, Мариел Йорданов и Цветомир Веселинов, връчиха наградите на отличилите се преподаватели по факултети:
За Аграрно-индустриален факултет – доц. д-р Йордан Дойчинов;
За Транспортен факултет – проф. д-р Борислав Ангелов;
За Факултет Електротехника, електроника и автоматика – доц.
д-р Галина Иванова;
За Машинно-технологичен факултет – доц. д-р Мария Николова.
Представителите на Студентския съвет – Вирхиния Сентено, Кристина Мариянова и Биляна Митева, връчиха наградите на осталите четири
факултета:
За Факултет Бизнес и мениджмънт – гл. ас. д-р Свилен Кунев;
За Факултет Обществено здраве и здравни грижи – доц. д-р Кристина
Захариева;
За Факултет Природни науки и образование – доц. д-р Соня Георгиева;
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За Юридически факултет – доц. д-р Кремена Раянова.
Връчването на наградите на Будителите от филиалите на университета
ще се извърши от представители на Студентския съвет в Разград, Силистра
и Видин. Избраните будители са съответно:
За Филиал Разград – проф. д-р Нейко Стоянов;

доц. д-р Йордан Дойчинов

гл. ас. д-р Ренета Златева

ността и рекламата, за приноса й в развитието на културно-творческия
живот в университета, за съпричастността й към Студентски съвет и ценните съвети към студентите.
Водещите закриха церемонията с думите: „И тази година Студентски
съвет отличи най-добрите, най-любимите преподаватели на студентите.

доц. д-р Галина Иванова

проф. д-р Нейко Стоянов

За Филиал Силистра – доц. дфн Тодорка Георгиева;
За Филиал Видин – гл. ас. д-р Ренета Златева.
Специалните награди се присъждат по решение на Студентски съвет за цялостен принос в областта на образованието, науката, културата
и спорта на университета.
Председателят на Студентски съвет Станимир Бояджиев връчи специалните награди за 2018 г. на неуморната Гергана Илиева – eксперт, взаимодействие с медиите и публична информация в отдел Връзки с обществе-

доц. дфн Тодорка Георгиева

Искаме да изкажем сърдечната си и безгранична благодарност към вас,
нашите преподаватели.
Благодарим ви, че ни помагате. Че ни подкрепяте. Ние знаем, че можем
винаги да разчитаме на вас. Благодарим ви!
Надяваме се да се видим отново тук и догодина!”
За доброто настроение на гостите и наградените се погрижиха възпитаниците на вокално студио Икономов.
Mатериалите са предоставени от Студентски съвет.

Ден на народните
будители – 1 ноември
В навечерието на 1 ноември членовете на Съюза
на учените – клон Русе, проведоха Тържествено
събрание. Празнично слово, свързано с ролята
на будителите в ранната история на България,
произнесе доц. дфн Тодорка Георгиева от Филиал
Силистра, катедра „Филологически и природни
науки”.
Носител на Почетния знак на Съюза на учените за 2018 г. е доц. дфн Тодорка Георгиева.
Проф. Владимир Хвърчилков връчи членски книжки на седем новоприети членове на
Съюза на учените в Русе, а грамоти получиха
изявени представители на научната общност
по направления:
Транспорт
За дългогодишен съюзен стаж
° Доц. Атанас Илиев;
° Проф. Борислав Ангелов;
° Доц. Кирил Хаджиев.
Бизнес и мениджмънт
За високи научни постижения в областта на:
° Доц. д-р Александър Петков – Управленски
информационни системи и електронно обучение;

гл. ас. д-р Свилен Кунев

мениджмънт.

доц. дфн Тодорка Георгиева
° Доц. д-р Милена Кирова – Управление на
иновациите и риска;
° Доц. д-р Антон Недялков – Операционен
мениджмънт;
° Доц. д-р Людмила Михайлова – Стратегически
проблеми на управлението;
° Доц. д-р Емил Папазов – Стратегически

Обществено здраве и здравни грижи
° Доц. Деспина Георгиева за цялостно научно
творчество в областта на Здравните грижи.
Филология
° Доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева – лауреат на
Съюза на учените за 2018 г.
Математика и информатика
° Проф. д-р Каталина Григорова – дългогодишен
съюзен стаж и значим принос в дейността на
секцията;
° Доц. д-р Галина Крумова – дългогодишен
съюзен стаж и значим принос в дейността на
секцията;
° Доц. д-р Пламенка Христова – цялостно
научно творчество и значим принос в дейността на секцията;
° Гл. ас. д-р Виктория Рашкова – високи
постижения в областта на естествените науки и
значим принос в дейността на секцията;
Електротехника, електроника,
автоматика
° Доц. д-р инж. Валентин Богданов Стоянов –
за дългогодишен съюзен стаж;
° Доц. Надежда Евстатиева – за високи научни
постижения.
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Европейско присъствие

Дунавската конференция на
ректорите 2018

и международни отношения” към Австрийското Федерално Министерство
на образованието, науката и научните изследвания, бившият вицеканцлер на
Австрия д-р Ерхард Бусек – председател на Института за Дунавския регион
и Централна Европа и Доктор Хонорис Кауза на Русенския университет,
На 8 и 9 ноември 2018 г., в Университет „Комениус” в Братислава,
както и проф. д-р Мирослав Вескович – координатор на научната подкрепа
Словакия, Русенският университет, представляван от зам.-ректора по
за макрорегионалните стратегии на Европейската комисия, приоритетна
интернационализация и комуникационна политика проф. д-р Юлиана
ос РА-7 на Дунавската стратегия, ръководител на Съвместния център за
Попова, участва в Годишната конференция и Общото събрание на
научни изследвания (Joint Research Centre- JRC).
Дунавската конференция на ректорите (DRC) – международна организация
През предходните три години наградата за млад учен от България
на университетите от дунавските страни, в която русенското висше училище
получиха младите учени от Русенския университет, съответно: за 2017 г. –
членува от близо 30 години като единствен университет от България.
доц. д-р Иван Белоев от катедра Транспорт, за 2016 г. – гл. ас. д-р Страхил
Докладите и дискусиите по
Карапчански от катедра Европеистика
тазгодишната тема на конференцията
и международни отношения, зам.Университетите като центрове на
кмет на Община Русе, за 2015 г. –
регионалното развитие очертаха
доц. д-р Даниел Любенов от катедра
приноса на университетите от Дунавския
Транспорт.
регион за изпълнението на Дунавската
На 9 ноември 2018 г. Общото
стратегия и тяхната роля за стимулиране
събрание на DRC избра ново
на регионалното развитие. Специален
ръководство на организацията за
акцент беше поставен върху активния
следващите две години: президент –
принос на DRC, като тържествено
проф. д-р Иванка Попович – ректор
беше отбелязана 35-годишнината на
на Белградския университет, и
организацията.
вицепрезиденти: Фридрих Фаулхамер
За втора година, по време на годишната
– ректор на Дунавския университет
конференция на DRC, на официална
в Кремс, Австрия, и досегашен
церемония бе връчена наградата за млад
президент на DRC, и проф. Дитмар
учен Danubius Young Scientist Award на
Майер – ректор на Университет
изявени млади изследователи от дунавските
„Андраши”, Будапеща. За почетен
Фридрих Фаулхамер, д-р Ерхард Бусек, гл. ас. д-р Цветелин Георгиев,
страни. От България с тази награда бе
президент на организацията бе
Барбара Вайтгрубер, проф. д-р Мирослав Вескович
удостоен гл. ас. д-р Цветелин Георгиев
избран проф. Мирослав Вескович –
от Машинно-технологичния факултет на
ръководител на Съвместния център
Русенския университет (Интервю с младия учен четете на 11. страница).
за научни изследвания (Joint Research Centre- JRC).
Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
Наградата е учредена през 2011 г. от Австрийското Федерално
Министерство на образованието, науката и научните изследвания (BMBWF)
беше президент на Дунавската конференция на ректорите през 2010 г. и
в сътрудничество с Института за Дунавския регион и Централна Европа
вицепрезидент съответно през 2009 и 2011 г.
(IDM), като сред критериите за номиниране и избор на лауреати на наградата
По време на конференцията на DRC приносът на Русенския университет
са: научно съвършенство и иновативен подход към академичната работа,
бе отбелязан многократно в направените презентации във връзка с участието
обвързаност на научната работа с проблемите на Дунавския регион и отвъд
му като ключов партньор по проекта Danube: Future в рамките на Дунавската
националните граници, научен потенциал на кандидата и др.
стратегия и организацията и домакинството на Международното лятно
В церемонията по връчването на наградата участваха Фридрих Фаулхамер –
училище за устойчиво развитие на Дунавския регион през септември 2018 г.
президент на DRC и ректор на Дунавския университет в Кремс, Австрия,
Материалът е подготвен
от проф. д-р Ю. Попова.
Барбара Вайтгрубер – генерален директор на Дирекция „Научни изследвания

Създаване
на Френски център
На 24 октомври 2018 г. ректорът чл.-кор. проф.
Христо Белоев и Фабиен
Флори – директор на
Френския институт
в София обсъдиха
създаването на Френски
център в Русенския
университет. В разговора
участваха Амондин
Сежерс, Камен Минков
и Росен Новаков, както
и зам.-ректорът по
интернационализация
и комуникационна
политика проф. Юлиана
Попова.
Бяха обсъдени детайли от бъдещото
партньорство, както и досегашните инициативи
на университета, като член на Университетската
агенция на франкофонията. Със създаването

на Френски център в Русе ще се разшири
кръгът дейности, които ще популяризират
френската култура и изкуство в региона. Ще
бъдат организирани тематични киновечери,
изложби, дискусии, срещи с актьори, ще има и
езикови курсове. Чрез своята дейност центърът

ще покрива голяма част от Северна България и
ще организира още информационни и научни
събития.
Материалът е предоставен от ДВОР.

Проекти
на Студентски съвет
Седем проекта финансира Студентският
съвет на Русенския университет за зимния
семестър на учебната 2018–2019 г. Сумата, която
Изпълнителният съвет отпуска за инициативите,
е общо 3000 лева.
Сред дейностите, които получават подкрепа,
са образователен проект за младежко лидерство,
творчески инициативи на клуб „Палитра”,
„Университетски интерактивен марш”, който
се провежда на територията на област Русе
и в планината Беласица в 5 лъча: катерачен,
спелеоложки, велосипеден, гребен и планинарски.
Също така и разкриването на лаборатория по
оръжезнание за студенти от Юридическия
факултет. Финансирани са и проектите за:
подобрения на автомобилите по картинг и
проект за изследване как начинът на подготовка
на черен чай влияе върху съдържанието на
полифеноли.
Материалът е подготвен
от Станимир Бояджиев.
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Младите учени на Русенския университет
На Дунавска конференция на ректорите на
8 ноември 2018 г. бе връчена наградата за
млад учен Danubius Young Scientist Award на
изявени млади изследователи от дунавските
страни. За България с тази награда бе удостоен
гл. ас. д-р Цветелин Георгиев от Машиннотехнологичния факултет на Русенския университет.
Интервю с носителя на наградата проведе доц.
Анелия Манукова.

Представете се накратко.
Казвам се Цветелин Георгиев и от 2003 г. съм
преподавател в Русенския университет. Основните
ми научни интереси са в областта на управлението
на качеството и метрологията. Координатор съм на
магистърския курс по Управление на качеството.
Какво последействие Ви донесоха последните
номинации и награди? Разкажете за тях.
Наградата за млади учени „Данубиус” (Danubius
Young Scientist Award) е петата по ред по-значима
награда, с която ме удостояват, наред с наградата
„Будител” на Русенския университет от МТФ (2015),
Медалът от Сдружение „Клуб 9000” за създаване
на Младежкия клуб по качество към Русенския
университет (2016) и двете награди ‘The Best Paper’
(2014, 2017).
Несъмнено всяка награда е чест за нейния
лауреат, особено като се има предвид, че не всеки
трудолюбив и кадърен човек получава каквато и
да е награда.
Някои може би ще се главозамаят от наградите
и ще се гордеят с тях.
Други, обаче, ще ги приемат със смирение и
с ясното съзнание, че всяка награда, освен венец,
увенчал години на усилие, е едно предплащане на
бъдещ, по-голям дълг. Това е дългът да оправдаеш
доверието на тези, които са те номинирали и са ти
дали наградата. Това са и повишените очаквания
на всички хора към отличените.
Моето скромно разбиране за наградата се
доближава до това на хората, които възприемат
признанието като дълг към студентите и колегите
от университета, към града и страната, както и
към цялото общество.
Къде сте завършили висшето си образование
и кое е най-важното, което научихте през
студентските си години?
През 2001 г. се дипломирах като машинен
инженер в Машинно-технологичния факултет,

катедра „Технология на машиностроенето и
металорежещи машини”, където имам щастието
да работя и до днес.
Преподавателите, които ме обучаваха и
част от които са мои колеги и днес, като едни
съвременни будители са истински примери за
всеотдайност, взаимно уважение и неутолима
жажда за самоусъвършенстване. Наред с доказания
си професионализъм в конкретната материя, те са
ерудирани и в области като музика, философия,
история, дори има майстори на спорта.
Ако мога да обобщя, най-важното, което научих,
е да не се задоволявам от постигнатото и винаги
да търся нови знания и приложения на наученото.
Получихте ли това, което очаквахте, и това,
което ви е необходимо за работата в момента,
от университетското образование?
Краткият отговор е „Да”. По онова време все
още може и да не съм го осъзнавал, но всяка
дисциплина от учебния план е подбрана така, че
да ти даде основата, над която да градиш. Висшето
образование не е панацея и не може да те излекува от
„болестите” на живота. Но то е ваксината, която ти
осигурява първоначалната защита срещу проблемите
извън защитената среда на университета. А дали
и какво ще последва след щастливите мигове с
тогите и хвърлянето на шапките, зависи до голяма
степен от гръбнака, който си изградил по време
на следването.
Какво е да си млад преподавател в Русенския
университет?
Вече не си спомням. На 42 години, може за
някои все още да съм млад, но с прошарените си
коси едва ли изглеждам млад за студентите си.
А и 15 години преподавателски стаж също не ме
нареждат сред по-младите ми колеги.
Ако трябва да съм откровен, да си млад
преподавател означава, че пред теб има огромна
планина, която изисква много труд и старание, за
да бъде преместена. Щастлив съм, че колективът,
с който работя, ме прие като равен и винаги съм
чувствал тяхната подкрепа за всяка инициатива. Дори
и в научно отношение съм получавал единствено
предложения и напътствия от по-опитните си
колеги, но никога директни заповеди. Иска ми
се да вярвам, че и за други мои млади колеги
условията са такива.
Какви са предизвикателствата пред Вас и
трудностите, с които се сблъсквате, във Вашия
професионален път?
Моята настройка към предизвикателствата и
трудностите е като неизползвани възможности за
подобряване. Това ми мнение е силно повлияно от
управлението на качеството, което освен професия,
за мен е начин на живот.
Ако трябва да посоча някои предизвикателства,
не бих пропуснал слабата мотивация у студентите
и преподавателите, станалият хроничен недостиг
на средства, водещ до самоизяждане за сметка на
другия, както и прекомерното отделяне на енергия
за показност.
Как ли щяха да изглеждат тези предизвикателства,
ако студентите постъпваха в университета мотивирани
какво искат да учат и да работят впоследствие.
Или ако преподавателите успяваха да намерят
път към сърцето на всеки един студент и да му
помогнат да разкрие потенциала си. И какво ли
ще се промени, ако оставим делата ни и другите

хора да говорят за нас?
Какви качества трябва да притежава
един млад учен, за да получи признанието на
студентите си /колегите си?
Да бъде себе си. А ако това не помага, да
спазва една доказала се във времето библейска
истина, която краси зала в сградата на ООН в Ню
Йорк: „Не прави на другите това, което не искаш
да направят на теб!”. Безкористният човек дава
всичко от себе си, без да се надява на признание.
Ако е откровен и трудолюбив, подобните нему ще
му отдадат заслуженото.
Какви са най-значимите Ви постижения
в професионално отношение? Какво следва в
близък план?
Да „запаля” за качеството студенти и колеги,
които преди това не са имали конкретна представа
за тази професия. Като постижения бих посочил,
че идеи от две мои публикации намериха своя
нов живот в два стандарта на Международната
организация по стандартизация ISO. Четири пъти
съм изнасял пленарни доклади на международни
научни конференции в Румъния и Турция.
В близък план имам намерение да довършим
започнатото през миналата година и да станем първият
университет в България, който успешно ще внедри
стандарта ISO 21001 „Образователни организации.
Системи за управление на образователни организации.
Изисквания с указания за прилагане”. По време на
Конференцията на ректорите от Дунавските страни
новоизбраният президент проф. Иванка Попович
прояви сериозен интерес към популяризиране на
опита на Русенския университет с този стандарт
и внедряването му като елемент от стратегията за
развитие на университетите от DRC.
Какво Ви мотивира да се посветите на
науката и в частност на академизма?
Науката за мен все още си остава тайна.
Методиката на научния труд е добре известна, но
аналогично на качеството, не смятам, че няма момент,
в който да си кажеш „Това е!”. Винаги може още, може
и по-добре. Убеден съм в красотата и полезността
на интердисциплинарните научни изследвания
и винаги съм се стремял към сътрудничество с
колеги от най-разнообразни области на знанието.
С академизма се срещнахме случайно, доколкото
има случайности в живота. Но мисля, че неговото
зрънце, посято от моите учители, при мен намери
благодатни условия за израстване.
Основната ми мотивация е, че преподаването
е една благородна и, по своята същност, социално
отговорна професия. Възможността да обменяш
идеи в условията на открита дискусия с хора над
средното ниво на интелигентност, способността
да влияеш на мирогледа на младите хора, луксът
да претворяваш мислите си в реалност – всичко
това са предимства, които рядко се срещат на
друго място.
Вашият съвет към студентите /колегите,
решили да продължат кариерното си развитие
в образованието.
Желая им успех, от все сърце! Нека да има още
млади хора, с които заедно да възвърнем престижа
на преподавателската професия. Определено
няма да е лесно, но това ще направи успеха още
по-желан и ценен.
Материалът е подготвен
от доц. д-р Анелия Манукова.
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Научни форуми

Научен семинар „Михаил Арнаудов
и съвременната хуманитаристика”
На 8 октомври 2018 г. Русенският университет отбеляза 140 години
от рождението на акад. Михаил Арнаудов – големия български учен,
фолклорист, литературен историк и теоретик. Събитието бе инициирано и
организирано от Русенския университет в лицето на Катедрата по български
език, литература и изкуство и функциониращия към нея Научен център по
фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър
Басарбовски”. В научния семинар „Михаил
Арнаудов и съвременната хуманитаристика”
се включи екипът на Регионална библиотека
„Любен Каравелов” – Русе, който подреди
изложбата „Езиковото многообразие в личната
библиотека на Михаил Арнаудов”. Партньор в
инициативата бе и Регионалният исторически
музей – Русе.
Сред аудиторията бяха студенти от специалност
Български език и история, ученици от МГ „Баба
Тонка”, ректорското ръководство, представители
на Държавен архив – Русе, граждани. Специални
гости бяха членовете на семейството на големия
учен – Искра Арнаудова, автор на книгите „Михаил
Арнаудов. Човекът и ученият” и „Един творчески живот. Михаил Арнаудов
– отблизо”, и Олга Арнаудова – лингвист и преподавател в българското
училище в канадската столица Отава.
На семинара се представиха различни гледни точки към житейската и
творческата съдба на учения. Особен интерес предизвика изложението на

проф. Стефан Вичев „Русенските родови корени на Михаил Арнаудов” –
част от многогодишно обследване на двата големи русенски рода Панови и
Хаджидрагневи. Библиограф-експертът Ренета Константинова представи
съдържанието на личната библиотека на акад. Арнаудов в системата от
фондове на РБ „Любен Каравелов”, както и усилията за запазване на това
национално богатство. Една от находките на семинара бе съобщението на
докторант Капка Иванова за откритите при букинисти в София (попаднали
там незнайно как) и закупени от нея ръкописи на Михаил Арнаудов.
Кратки обзори на 20-летната история на Арнаудовите четения и работата
в секция „Михаил Арнаудов – личност, творчество,
идеи” направиха доц. Руси Русев и д-р Никола
Бенин, а юбилейното десето издание на Арнаудов
сборник представи един от редакторите му –
доц. Мира Душкова. Ръководителят на Катедрата
по български език, литература и изкуство доц.
Яна Пометкова връчи благодарствена грамота
за всеотдайната професионална работа по
издаването на Арнаудовите сборници на Иваничка
Петрова, дизайнер в издателство „Лени Ан”.
Нови ценни документи – специални копия
на свидетелства и дипломи на акад. Арнаудов от
Първа мъжка гимназия „Борис Първи” – Русе,
Софийския университет, от университетите в
Лайпциг и Мюнстер, бяха дарени на библиотека
„Любен Каравелов” от Олга Арнаудова. Водещата на събитието доц. Велислава
Донева обяви, че материалите от семинара ще бъдат публикувани в 11-ия
Арнаудов сборник през октомври 2019 г.
Материалът е подготвен от доц. д-р Велислава Донева.

Европейска нощ на учените 2018
НАУКАТА В ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

проф. Х. Белоев и наградените ученици
Борис, Виктория А. и Виктория Г.

На 28 септември 2018 г. се проведе Европейската
нощ на учените.
С откриването на награждаване на победителите
в конкурса за детска рисунка Културните символи
на моя роден град започна Нощта на учените в
Русенския университет. Виктория Ангелова от 5б
клас, Виктория Генчева от 4г и Борис Великов от
5в клас от Средното училище по европейски езици
са тримата призьори, които получиха наградите
си от ректора на Русенския университет чл.кор. проф. Христо Белоев. Общо 30 творби бяха
подредени във фоайето на Ректората.
Втората изложба Дигитализация на културно
наследство в българо-румънския трансграничен
регион показва резултатите от проекта ARHIVE.
Като паралелни събития се проведоха семинар
по проблемите на корпоративната социална

отговорност и дискусионен клуб за постиженията
и добрите практики за дигитализацията на
културното наследство в България, с участието на
представители на исторически музеи от страната.
Учените, които работят в лабораториите по
роботика и по изпитване на материалите, изнесоха
част от оборудването във фоайето на ректората,
а интересуващите се от работата на различните
изследователски звена посетиха лабораториите
за иновации в транспорта, 3D принтиране и
медицинска техника и др.
Проведе се състезание в сферата на
предприемачеството и иновациите, в което
се включиха ученици от различни училища, а
накрая учени от Русенския университет показаха
талантите си на сцена.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Далечни, но близки на Русенския университет
Фестивал
В отчета за дейността на учебна зала „Конфуций”
координаторът д-р Христина Соколова съобщи,
на китайската култура
че 30 любители на китайския език – студенти,

На 22 ноември 2018 г. с демонстрации
на китайски игри, татуировки с йероглифи,
калиграфия, оцветяване на китайски маски и
дегустации на китайска храна започна четвъртият
Фестивал на китайската култура в Русенския
университет.

В Канев център се събраха ученици, студенти
и граждани, почитатели на източната култура.
Събитието бе организирано от университетския
екип на Учебна зала „Конфуций” в Русенския
университет с финансовата подкрепа на Институт
„Конфуций” – София.
Приветствия към публиката отправиха ректорът
на университета чл.-кор. проф. Христо Белоев,
доц. Аксиния Колева – директор на Институт

Китай – близък
и далечен

Китай – страна, която трудно би могла да
бъде описана с няколко думи. Представяме си
я голяма, многолюдна и произвеждаща почти
всичко в нашия бит. Възхищаваме й се, като
родината на порцелана, хартията, чая, барута,
калиграфията, Фън Шуй…, но щом я посетим
веднъж, тя завинаги остава в сърцата ни,
защото само очите могат да оценят нейната
магия, а след това се замисляш дали всичко
това е истина или сън.
В днешно време Китай основно се свързва
с изключително евтините стоки за масова
употреба и с това, че основната храна е ориз.
Тук се сещам за сентенцията, че „световният
глад ще настъпи, когато китайците открият, че
ядат само гарнитурата”. Ако трябва да бъдем
честни, китайците отдавна вече не ядат само
гарнитурата. Всъщност, ако за нас оризът е
гарнитура, за китайците той е хлябът. И колко
интересно – на китайски има същия израз като
на български „Да си изкарваш хляба”, но в него
хлябът е заменен с „ориза”.
Китай обаче е доста повече от мощна
икономика, защото историята и традициите
на страната се простират толкова далеч във
времето, че трудно можем да видим началото им.
Възможност за студентите от Русенския
университет да се докоснат до Китай дава

преподаватели и жители на Русе и региона, са
започнали обучение в езиков курс от месец
ноември. Организирането на Фестивала на
китайската култура в последните две години,
както и на Фестивала на фенерите през март,
Фестивала на костюма „Китайска цветна феерия”
през октомври и Седмицата на китайското кино
са други аспекти на дейността на екипа. Бе
отчетен успехът на студентката Мария Декова
от специалност Европеистика и глобалистика,
която спечели 2. място на националния конкурс
Китайски езиков мост в София и стипендия за
6-месечно обучение в Китай.

„Конфуций” – София, и проф.
Гао Чунли – директор на
Институт „Конфуций” от
китайска страна.
Възпитаници на център
„К а ла г и я” на п ра ви х а
демонстрация на китайски
бойни изкуства, китайски
студенти и преподаватели в
България изпяха популярни
песни, а азиатски танци и
изпълнение на традиционния
китайски инструмент гу
джънг бяха сред акцентите
в концертната програма.
Студенти от Русенския
университет влязоха в ролята
на манекени и участваха в ревю на китайски
костюми.
Класна стая Конфуций, където може да се
научи китайски език, преподаван от носители
на езика, и да се опознае повече китайската
култура, храна, традиции, музика и танци.
Самият аз миналата година бях ученик в тази
невероятна класна стая, изпълнена със знания и
забавления. През тази изминала година получих
основни познания за китайския език и култура.
Възможността, която дава Класната стая, ме
отведе в Китай. До този момент бях посетил
почти всички страни в Европа и някои от поблизките, разположени в Азия, но Китай… бе
моя детска мечта.
Там аз бях на обучение с други младежи от
цяла Европа. Освен че обогатих знанията си във
всички изучени дотогава области, свързани с
Китай, аз създадох и нови приятелства. Посетихме
столицата Пекин, която ни впечатли с вековната
си история и с многобройната събрана в нея
култура, също така и Сиан, града, в който се
намира великата теракотена армия на първия
китайски император Цин Шъхуан. Бяхме
впечатлени и от величествените небостъргачи на
Шанхай. Китай наистина е невероятна страна.
Мащабите на строителство и темповете на
развитие (в градовете, които посетих) са големи,
особено в Пекин и Шанхай. Промишлеността
се развива с много бързи темпове. Всички
знаем, че в Китай се произвежда голяма част
от продукцията на световните гиганти във
всяка област. Хората са много трудолюбиви

Материалът е предоставен от ДВОР.
и се отнасят с уважение и с отговорност към
всеки детайл.
Човек не трябва да пропуска в Пекин и
посещение на т.нар. Tea House и да се наслади
на чайна церемония, да гледаш начина на
приготвяне и сервиране на чая, както и да
слушаш лекцията на момичето – на китайски
език. Като част от културната ни програма
имахме възможност да посетим и Пекинската
опера, която далеч се различава от европейските
ни представи, но беше колоритно и вълнуващо
преживяване.
Но Пекин не би бил толкова очарователен
без своите туристически забележителности.
Китайската стена – дълга над 6000 км, строена
да пази Китай от варвари, в момента тя е едно
от най-магнетичните места за туристите.
Тръпка за всеки е да посети този символ на
Китай, а всеки, който успява да се изкачи на
стената, става герой на Китай. На места стената
е доста стръмна и хлъзгава и е много трудно
препятствие за изкачващия се.
Забраненият град – място в центъра на
Пекин, запазена територия за императора и
приближените му министри. Затова се казва
и така – никой от простолюдието не е имал
достъп до този град, пазен от високи стени и
три охранителни входа. Влизайки в него, ти се
потапяш в магията на китайските приказки –
червени изрисувани сгради, статуи на лъвове и
какво ли още не. Продължава на страница 15.
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Дни на Еразъм

Четиридесет и един студенти от осем държави
проведоха своя Еразъм семестър в Русенския
университет. Младежите са от Португалия,
Франция, Турция, Латвия, Испания, Румъния,
Италия и Германия. Повечето учат в университета
в рамките на един семестър, но други остават за
цяла година. Обучаеми има и в трите степени на
висше образование – най-много са бакалаврите,
следвани от магистрите, а един от тях е в докторска
степен. Факултетите, в които се обучаваха Еразъм
студенти, са Електротехника, електроника и
автоматика, Природни науки и образование,
Право, Бизнес и мениджмънт и Транспортен.
На Еразъм срещата през октомври 2018 г.
зам.-ректорът по интернационализация и
комуникационна политика проф. Юлиана
Попова представи Русенския университет и
координаторите от различните факултети. От
своя страна младежите направиха презентации
на родните си държави и на университетите, в
които се обучават, като поставиха акцент върху
историческите и природни забележителности,
някои традиции и характерни ястия. Част от тях
проявиха желание и учиха български език по
време на престоя си в Русенския университет.
На 12 и 13 октомври 2018 г. Европейската
комисия организира инициативата Дни на Еразъм
(Erasmus Days). Целта на събитието е да представи
европейските ценности, ползите от образователната
мобилност, положителното въздействие на
проектните резултати и значението на Програма
„Еразъм+”. Инициативата е под патронажа на
президента на Европейския парламент Антонио
Таяни и Европейския комисар по образованието,
културата, младежта и спорта Тибор Наврачич.
Материалите са от Еразъм офиса и ДВОР.

Noelia (Ноелия)
Spain (Испания)

Ezgi (Езги)
Turkey (Турция)

Estere (Естер)
Latvia (Латвия)

Sonia (Соня)
Italy (Италия)

Razvan-Vasile (Ръзван-Василе)
Romania (Румъния)

Christoph-Daniel (Кристоф
Даниел), Germany (Германия)

Jose Diogo, Ana Margarida (Хосе Диого, Ана
Маргарида), Portugal (Португалия)

Ian, Quentin (Ян, Куентин)
France (Франция)

Najmuddin (Наджмудин)
Turkey (Турция)
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NASA International
Space Apps Challenge
В края на месец октомври 2018 г. четиринадесет
отбора, съставени от общо четиридесет и седем
участници, се включиха във второто русенско
издание на най-големия хакатон в света NASA
International Space Apps Challenge. В Русенския
университет в опит да решат проблем, поставен от
NASA, участие взеха ученици, учители, студенти и
университетски преподаватели от градовете Русе,
Велико Търново, Разград и Бяла. На територията
на България, освен в Русе, International Space
Apps Challenge се проведе и в София, Пловдив
и Бургас.
Журито в Русе
– доц. д-р Ирена
Вълова, гл. ас. д-р
Йордан Калмуков,
маг. инж. Славина
Иванова, маг. инж.
Стефан Шопов и
маг. инж. Цветелина
Младенова, определи
у час тниците з а
световните финали,
а именно отборите
SpaceArm и inFrames

джиев (ученик 12. клас в СУ „П. Волов”, гр. Бяла),
Антон Анчев (преподавател в СУ „П. Волов”, гр.
Бяла) и Александър Иванов (доцент в Русенския
университет, машинен инженер). Отборът
представи работещ прототип на роботизирана
автономна платформа. На този етап е разработена
функционираща управляема роботизирана ръка
и хващач с шест степени на свобода, които са
проектирани като тримерни модели.
• inFrames с членове Николай Маринов
(студент 3. курс, специалност „Компютърни
системи и технологии” в Русенския университет)
и Стефан Стефанов (ученик 12. клас в СУ „Христо
Ботев”, гр. Русе). Екипът разработи приложение за

Отбор SpaceArm

виртуална реалност
„Exoplanet Labs”,
което позволява на
потребителите да
правят виртуална
разходка в примерна база на Марс и
по повърхността
на планетата, в
близост до базата.
• Off-White
Team е с членове

Отбор inFrames
с разработките – Роботизирана
автономна платформа за работа на
Луната и Приложение за виртуална
разходка в примерна база на Марс.
Специална награда бе връчена и на
отбора Off-White Team, съставен от
деветокласници от Математическата
гимназия в Русе. Награди получиха
всички участници, като призове бяха
раздадени в категориите – най-млад
отбор; най-креативен отбор; найперспективен проект и др.
Екипът, организатор на събитието,
благодари на всички организации
и фирми, които подкрепиха инициативата и
осигуриха награди за победителите, както и
подаръци за всички участници – Русенски
университет; Форма Дизайн бюро; MentorMate;
ICN.bg; фондация „Русе – град на свободния
дух”; TelebidPro; UBER; Максофт; СофтУни и
Мусала Софт.
Наградените отбори са в състав:
• SpaceArm с членове Михаела Иванова
(студент-магистър в Русенския университет,
машинен инженер), Йордан Ганев (ученик 12.
клас в СУ „П. Волов”, гр. Бяла), Симеон Балта-

Отбор Off-White Team

Красимир Дяков, Манол Банев, Мария Деликоцева, Ния Неделчева и Петьо Недев (ученици от
9. клас в ПМГ „Баба Тонка”). Те не продължават
на световните финали, но също получават медали и награди от фирмите спонсори. Учениците
представиха проекта „Plan your go-bag” – приложение, което помага на хората да направят
своя собствена „чанта” с всички необходими
неща, които да вземат със себе си в случай на
евакуация поради природно бедствие.
Материалът е подготвен
от гл. ас. д-р Йордан Калмуков.

Продължение от страница 13.

Китай – близък и
далечен

Впечатляващо. Китайската архитектура,
събрана в няколко квадратни километра.
Направи ми впечатление, че за разлика от
повечето древни китайски сгради в Забранения
град няма прагове на вратите, отговорът е много
прост. За седмия си рожден ден последният
китайски император Пу И получава колело,
което карал из Забранения град.
Площадът Тиенанмън (Вратата на небесното
спокойствие) – построен е между охранителните
кули на Забранения град и самия Забранен град.
Лятната резиденция – още едно приказно
място. Всъщност резиденция за китайските
представи и е нещо много различно в сравнение
с нашите. Това е един малък град, построен
около естествено езеро. В него дори има и
храм, който е сред най-красивите в Китай.
И като говорим за ту ристически
забележителности, трябва да отбележим,
че вътрешният туризъм в Китай също е
внушителен, с високоскоростните влакове
имахме възможност да пропътуваме огромни
разстояния и да посетим много отдалечени
дестинации.
Най-голямо впечатление у мен остави
Сиан. Внушителен град, събрал в себе си много
история, култура и архитектура, но също
толкова нови технологии и иновации. Освен
че посетихме Теракотената армия, Голямата
и малката пагода на дивата гъска, изучихме
изкуството калиграфия и практикувахме
древното китайско изкуство Тай Чи. В Сиан
също има стена, отделяща центъра от останалия
град, ние имахме възможност да пропътуваме
всичките 15 км на колелета.
В Шанхай централните търговски улици
са като море от светещи реклами, луксозни
хотели, магазини и заведения.
За историческите забележителности на
тази древна страна и за начина, по който
са съхранени и поддържани, трябва да се
говори с огромно уважение. Наследството и
ценностите от древността са толкова много,
че месеци не биха стигнали да се види всичко.
Това беше едно невероятно преживяване,
което според мен
всеки един човек
трябва да изпита.
С ег а вие с ъщо
имате възможност
да се запознаете
с Китай отблизо,
като се запишете
на курсовете по
китайски език и
култура в класна
стая Конфуций към Русенски университет, а
кой знае, скоро и вие може да се разхождате по
площад Тиенанмън, чакайки да надникнете
в Забранения град.
Материалът е подготвен
от Ангел Иванов, спец. Растениевъдство.
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Европейската седмица
Изложение
на кодирането
Разни хора, разни идеали…
Млади програмисти от България за пръв път се включиха в
Европейската седмица на програмирането в Брюксел – EU Code Week.
В практическите семинари уменията си демонстрираха и студентите
от Русенския университет – отборът Purple, който стана победител
в Хакатона „Цифровият град и аз” – Бургас, 2018. Участието им във
форума бе по покана на Еврокомисаря по информационни технологии
и цифрово общество Мария Габриел.

Лили Борисова, бакалавър от специалност „Информатика и
информационни технологии в бизнеса”, и студентите от специалност
„Компютърни науки” – Борислав Кошаров и Светослав Хаджииванов,
представиха пред членовете и гостите на Европейската комисия своя
дигитален проект „3P Digital Tourism”.

В залата на BeCentral в Брюксел русенският отбор демонстрира
приложение за резервация на шезлонги, което включваше сензори за
статистика в реално време на температурата на водата и въздуха, както
и текущото състояние на флага на плажа.
Сред гостите на събитието бяха: Rosanna Kurrer – посланик на
Европейската седмица на кодиране и съосновател на CyberWayFinder,
Gijs Cortens – съосновател на HackYourFuture, Sharon O’Mara – старши
директор, програми за световно обучение/маркетинг в Apple и Kalle
Enström – директор на Årstaskolan Stockholm.
Заедно с русенските студенти в EU Code Week участваха отборът
BookvAR, който спечели първия Балкански хакатон в София през
юни, 9-годишната Тайра Ридваева от София – лауреат на национални
и международни конкурси за програмиране, 11-годишната Ния
Атанасова от Силистра – автор на проект за киберсигурност, ученици
от компютърната школа „Вале” и двамата победители в конкурса за
компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници”.
Материалът е подготвен от ДВОР.

На 15 октомври 2018 г. Студентският съвет при Русенския университет
организира за първи път изложението на студентските клубове „Разни хора,
разни идеали…”. В продължение на два часа различните формации презентираха дейностите си, като
първокурсниците имаха
възможност да се запознаят с извънаудиторните форми във висшето
училище и да изберат
най-подходящия за
тях клуб.
В изложението
участваха повече от
35 професионални,
културни и спортни
клуба на студенти.
Четири нови формации започват работа
от тази академична
година – професионалните клубове „Импулс” и „Компютърна
математика” и два, насочени
към артистичните заложби на
младежите – академичен хор и
клуб по фотография.
При откриването на събитието
ректорът чл.-кор. проф. Христо
Белоев поздрави студентите за
инициативата, като пожела на
първокурсниците да са активни
както в аудиториите, така и извън
тях – да развиват интересите си в
областта на спорта, културата или
различните професионални сфери,
в които са избрали да се реализират.
Председателят на Студентския
съвет Станимир Бояджиев каза,
че имат амбицията изложението
да се превърне в традиционно, за
да могат новоприетите студенти
да открият още повече предизвикателства в университета.
Материалът е подготвен от Станимир Бояджиев.
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VII Национална олимпиада по Компютърна математика

С пет медала и шест грамоти се завърнаха
русенските участници от VII Национална студентска олимпиада по Компютърна математика
„Акад. Стефан Додунеков”, провела се от 26 до 28
октомври 2018 г. в комплекс Пампорово. Златно, две
сребърни и две бронзови са отличията, заслужени
от студентите, които се обучават в бакалавърска
и магистърска степен в Русенския университет.
В олимпиадата участваха 61 студенти, обучавани в бакалавърска или магистърска степен
в единадесет университета от градовете Русе,
София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново,
Благоевград.
Подготовката на студентите от Русенския
университет бе сериозна и задълбочена, като
бе проведена съгласно Правилата за обучение
на мотивирани студенти. Ръководителите и
треньори на отбора гл. ас. д-р Стефка Караколева, гл. ас. д-р Иван Георгиев и Слави Георгиев
от катедра Приложна математика и статис-

тика, ФПНО, подготвиха осем студенти, но
според регламента на състезанието само шест
от тях участваха в VII Национална студентска
олимпиада по Компютърна математика. Това са:
Слави Георгиев Георгиев, спец. „Математическо
моделиране във финансите, застраховането и
социалното дело”, 2. курс, магистърска програма;
Борислав Чакъров, спец. „Финансова математика”,
4. курс; Борислав Кошаров, спец. „Компютърни
науки”, 4. курс; Светлозар Хаджииванов, спец.
„Компютърни науки”, 4. курс; Искрен Иванов,
спец. „Компютърни науки”, 4. курс; Кристина
Стефанова, спец. „Компютърни науки”, 3. курс.
При изключително голяма конкуренция
състезателите решаваха за 4 часа 30 сериозни
математически задачи чрез система за Компютърна математика MATLAB/MuPAD и завоюваха
пет медала:
• Златен медал в Група А на Слави Георгиев
Георгиев,

• Сребърен медал в Група А на Борислав Викториев Чакъров,
• Сребърен медал в Група А на Борислав Драганов Кошаров,
• Бронзов медал в Група А на Светослав Бориславов Хаджииванов,
• Бронзов медал в Група А на Искрен Дамянов
Иванов,
• Шест грамоти за достойно представяне.
Ние, всички студенти и преподаватели, сме
горди, че представихме достойно Русенския
университет в тази престижна олимпиада в навечерието на Деня на народните будители 1 ноември
и празника на университета – 12 ноември 2018 г.
Благодарим на Ръководството на Русенски
университет за оказаната подкрепа.
Материалът е подготвен
от гл. ас. д-р Стефка Караколева.

Приобщаващо
образование

за живеене и работа за възрастни аутисти.
Всяка от темите беше илюстрирана с филми и
материали с практическа насоченост, специализирани в дадена област от аутистичния спектър.

блеми: Млади и стари – в крак с дигиталната
революция; Бедни и богати – призив за честно
разпределение; Заедно и разделени – да работим
за по-силна Европа; Опасно и безопасно – оцеляване в трудни времена; Местно и глобално
– да защитим своята планета.
В обобщаващите доклади на събитията специално място има проведеният от студентите
на БРИЕ уъркшоп на тема Check Your FORCES!
(Провери силите си). За целта бяха предварително
проучени най-често срещаните изисквания за
умения за заетост на европейски работодатели
и по време на „работилницата” в Европейския
парламент младите хора имаха възможност да
се тестват и да проверят до каква степен притежават някои от тях. На евродепутатите беше
предложена идеята да се приеме обща рамка на
умения за заетост, която да бъде препоръчана
на университетите като допълнение към обучението по специалностите, които предлагат.
БРИЕ е форма на трансгранично сътрудничество между университети в рамките на Болонския процес. Над 200 международни студенти
са завършили магистърската програма на БРИЕ
по Европеистика и публична администрация и
днес споделят успеха на възходящи кариери.
Материалите са подготвени от ДВОР.

На 10 и 11 октомври 2018 г. студентите от
факултетите „Природни науки и образование”
и „Обществено здраве и здравни грижи” на
Русенския университет участваха в двудневен
семинар с немски експерти в областта на приобщаващото образование, социалните и здравни
грижи. Обучението бе посветено на темата за
аутизма – диагностиката, възможностите за
лечение и терапиите в Германия.
Д-р Юлиане Заренг, психиатър в Отделението за аутизъм към Университетската
клиника в Дрезден, говори за създаването на
диагностика на аутизма от гледна точка на
медицината, а терапевтичната и социалната
подкрепа бе темата на експозето на г-жа Анке
Фойгт, специален педагог в същото отделение
в болницата в Дрезден.
Д-р Бетина Бьонш, майка на двама синове
с аутизъм, които имат значително подобрение
на състоянието, също беше сред участниците в
дискусията. Тя е доброволен терапевт и автор на
множество публикации и сподели своя опит пред
студентите, като говори за грижите в институциите и семейното ежедневие, възможностите

Европейско
младежко събитие

На 27 ноември 2018 г. в рамките на проект
на Студентския съвет при Русенския университет бе открита изложба, посветена на трите
издания на Европейското младежко събитие и
участието на студенти от Русенския университет
чрез Българо-румънския интеруниверситетски
Европа център /БРИЕ/. На постерите оживяха
моменти от пътуванията на студентите в различни градове от Стария континент.
Европейското младежко събитие е дългосрочен проект на Европейския парламент, чиято
цел е участие на младите хора в дебатите на
Парламента. В рамките на два дни на всеки 2
години от 2014 г. насам младежи на различни
възрасти участват в различни комуникационни
формати по поне 5 важни политически въпроса
и представят свои идеи за тяхното разрешаване
в пряк диалог с евродепутати.
През 2018 г. бяха откроени следните про-
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Иновативни прояви и нови книги
Книга за първия випуск
някои творчески постижения, представят различен прочит на историята
на университета, история, достойна за уважение.
Тодор Хаджиев прави анализ и на системата
на ВИМЕСС Русе
Книгата „Моят университет
ВИМЕСС Русе” на д-р инж. Тодор
Хаджиев излиза през 2018 г. по повод
58 години от дипломирането на
първия випуск машинни инженери,
приети за студенти във ВИМЕСС
Русе през 1955 г. от първи курс.
Чувствайки се щастлив да е
част от тези първи инженери на
русенското висше училище, Тодор
Хаджиев се връща назад в годините
и подготвя спомени за живота и
обучението на тогавашните студенти
и конкретно на първия випуск.
В началото на книгата той
представя исторически сведения
за началото на висшето техническо
образование в Русе с откриване на
Държавно висше техническо училище на 12.11.1945 г. През следващите
девет години история представя сложната обстановка, в която висшето
образование в Русе оцелява до създаването с Указ № 270 от 25.09.1954 г.
на Президиума на Народното събрание на Институт по механизация
на селското стопанство – град Русе, с преместените 337 студенти от
горен курс от Политехниката и от Селскостопанската академия в София.
През есента на 1955 г. във ВИМЕСС се откриват две специалности:
„Селскостопанско машиностроене” и „Ремонт и експлоатация на
автомобили, трактори и селскостопански машини” и се приемат първите
130 студенти в първи курс, разпределени в 5 учебни групи. Ето защо
и авторът Тодор Хаджиев приема своя випуск като първия випуск на
ВИМЕСС.
Книгата е своеобразна енциклопедия на обучението през тези първи
години на изграждане на висшето училище и то представени от първо
лице. Авторът е събрал и систематизирал всички обучаващи катедри
с техните преподаватели. Публикуваните кратки биографични данни
с портретни снимки на преподавателите, разпределени по секции, и
ръководителите на секциите и техните специализации, хабилитации и

на обучение: „Ние, студентите, приети през
есента на 1955 г., се обучавахме по програма,
разработена за 5,5 години в 10 семестъра занятия
и 1 семестър подготовка и защита на дипломна
работа. Натоварването беше голямо: учебни
занятия шест дена в седмицата, само неделята
и официалните празници бяха свободни, но
тогава работехме по курсовите проекти и мъжете
участвахме на бригади в помощ на строителството
на лабораториите. През летните ваканции бяхме
по 2 месеца в казармите, за да ни произведат
в Технически запасни офицери”. Натоварване,
довело до изграждане на качествени специалисти.
В част 5. на книгата са представени сведения за биографията и
професионалната реализация на младите инженери, възпитаниците
на този първи випуск: „От приетите 130 студенти се дипломираха 118.
Държавна комисия за задължително разпределение осигури за всички
работни места в България. Започнахме нашата професионална реализация:
от обикновени инженери – конструктори и технолози в производствени
предприятия, главни инженери и директори на Машинно-тракторни
станции, учители в професионални училища, научни сътрудници в
Изследователски институти, асистенти във Висши учебни заведения,
до отговорни ръководни постове, като зам.-министър на земеделието
(д-р инж. Николай Цонев) и ректор на Техническия университет – Русе
(проф. д-р инж. Митю Кънев)”.
От първия випуск (1955 – 1960) на русенското висше училище, след
проведени конкурси, за асистенти са назначени 12 завършили, като
трима се хабилитират за професори, пет – за доценти, пет от тях са били
декани на факултети в университета, двама – ръководители на катедра,
и един е избран за ректор. Като научни сътрудници са работили петима,
а директори на предприятия са били четирима. Всички завършили
випуск 1960 г. постигат отлична професионална реализация.
Книгата „Моят университет ВИМЕСС Русе” на д-р инж. Тодор Хаджиев
е ценна по две причини. Първата е, че е написана историята на първия
випуск приети студенти от първи курс от самите студенти, и второ, че
от този випуск са се развили изключително много специалисти и учени.
Материалът е подготвен от доц. д-р Анелия Манукова.

Възможности за бизнес
партньорство

Mаратон по
предприемачество

Сътрудничество в няколко направления
обсъдиха на среща ръководителите на Русенската
търговско-индустриална камара – Милен Добрев,
на Българо-румънската търговско-промишлена
палата – Елеонора Иванова, и академичното
ръководство.
Развитието на предприемаческите умения на
студентите, мотивационни срещи за стартиране
на собствен бизнес, проекти в сферата на
кариерното ориентиране и възможности за
работа в трансграничния регион между България и
Румъния бяха най-дискутираните теми. Предстои
изграждането на по-тясно сътрудничество между двете
организации и Кариерния център на университета
при организирането на специализирани трудови
борси за младежи, които завършват образованието
си в Русенския университет.
Ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев коментира,
че утвърждаването на ролята на висшето училище
в трансграничния регион преминава и през
успешната професионална реализация на студентите
именно в него.
Материалът е предоставен от ДВОР.

На 21 ноември 2018 г. шестчасов маратон
по предприемачество, наречен Иновационен
лагер, събра в Русенския университет ученици
от различни класове на Математическата гимназия „Баба Тонка”. Най-малките участници,
петокласниците, имаха открит урок, в който с
различни игри развиваха качества като съобразителност, целеустременост и работа в екип.
По-големите ученици решаваха казус,
свързан с безработицата – как младежи, които
нямат стаж, биха намерили работа по специалността, в която са учили. Журито определи
като най-иновативно решението на отбор Way
Supporters. Идеята на екипа бе създаване на
виртуално работно място под формата на игра.
Целта е младите хора да успеят да демонстрират знанията и практическите си умения пред
фирмите, за които искат да работят, без да е
необходим стаж.
В двете части на играта кандидатът за работа
трябва да се справи с различни предизвикателства. В първата работодателят поставя за
решение казус, чието решение може да отнеме

няколко дни и не е необходимо участникът да
бъде в офиса на бъдещия си работодател. Ако
младежът се справи успешно, преминава във
втората фаза, този път в офиса на компанията.
Отново се задава работна ситуация, при която
се изисква бърза реакция за ограничено време.
Фирмата следи процеса на работа и преценява
дали иска да наеме кандидата за работа. Така
Way Supporters превръщат интервюто за работа в пълен работен ден, който показва не
само знанията, но и уменията на кандидата.
Иновационният лагер се реализира за поредна година, благодарение на партньорството
между клуба по предприемачество „Успешните
хора” на Математическа гимназия „Баба Тонка”
и Русенския университет. В събитието участваха
зам.-ректорът проф. Диана Антонова, деканът
на Факултет „Природни науки и образование”
доц. Десислава Атанасова, преподавателят във
факултет „Бизнес и мениджмънт” д-р Свилен
Кунев, представители на бизнеса – Звезделина
Минкова и Ирена Стратиева от NN България,
и Вихрен Ганев – Startup ентусиасти, технически директор на 1ForFit.
Материалът е предоставен от ДВОР.
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Иновативни прояви и успешни проекти
XI международен симпозиум
Дискусия за Кохезионната политика
„На слънчевата страна”
на Европейския съюз
В периода от 11 до 14 октомври 2018 г. в Херцег Нови, Черна гора, се
проведе XI международен симпозиум „На слънчевата страна” на Иво
Андрич, посветен на недовършения роман на нобелиста. В симпозиума са подадени рекорден брой заявки – 90 заглавия на доклади от 15
страни – Сърбия, Австрия, Хърватия, Черна гора, Босна и Херцеговина,
Косово, България, Турция, Македония, Румъния, Русия, Украйна, Гърция, Полша, Италия. Над 60 души представиха своите доклади, като
имаше и 20 online включвания. Ежедневните заседания се отличаваха
с високо качество на представените доклади и с жив интерес, проявен
по време на дискусиите.

На 12 октомври 2018 г. се проведе дискусия на тема Бъдеще на
Кохезионната политика на ЕС, която Областният информационен
център – Русе, организира в Русенския университет. Специален гост
на събитието бе евродепутатът Андрей Новаков, главен преговарящ
по основния регламент за Европейските структурни и инвестиционни
фондове след 2020 г.
Доц. Мими Корнаджева, БРИЕ, Русенски университет, представи
обстойно генезиса на Кохезионната политика на Европейския съюз –
причините за възникване, промените и бъдещото развитие след 2020 г.
от българската гледна точка. Тя насочи вниманието към финансовата
рамка на следващия програмен период 2021 – 2027 г.
Еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария
Габриел във видеообръщението си изтъкна ползите от европейското
финансиране и съобщи, че през новия програмен период България ще
получи почти 9 млрд. евро или с 8 % повече от настоящия период. След
2020 г. политиката на сближаване ще бъде по-опростена, по-ефективна
и по-гъвкава, а една от 5-те й цели ще е по-интелигентна и по-свързана
Европа.

Проф. Б. Тошович, К. Джесур,
проф. Е. Борисова, доц. М. Душкова,
проф. С. Игов (седнал)
За първи път от създаването на Андричевия симпозиум през 2007
г. участва цял екип от български изследователи, създаден специално за
единадесетия симпозиум: проф. д.ф.н. Светлозар Игов – Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски”, проф. д-р Евдокия Борисова – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, докторант Кадрие
Джесур, известна преводачка от турски език, Турция/България, доц.
д-р Мира Душкова – Русенски университет „Ангел Кънчев”, доц. д-р
Людмила Минова, задочно участие – Институт по балканистика към
БАН, с ръководител на екипа доц. Мира Душкова.
XI международен симпозиум на името на нобеловия лауреат Иво
Андрич е с ръководител проф. Бранко Тошович, директор на Института за славистика към университета „Карл Франценз” в Грац, Австрия.
Форумът е част от дългогодишния изследователски проект.
***
На 15 октомври 2018 г. проф. Светлозар Игов, проф. Евдокия Борисова
и доц. Мира Душкова бяха гости на Посолството на Република България
в Белград, Република Сърбия. В срещата участваха преподаватели
българисти от Белградския университет, лектори по български език
от университета и от българското училище, студенти от специалност
„Българска филология”, магистри от специалност „Език, литература,
култура”, представители на българско-сръбски обществени
организации, писатели от Дружеството на писателите в
Сърбия, интелектуалци, публицисти, дипломати.
Посланикът г-н Радко Влайков приветства участниците
в литературната среща, като подчерта, че срещите между
българските и сръбските представители на културата
показват силната духовна връзка между двете страни.
Публикацията е резултат от осъществения проект
„Участие на български литературоведи в XI международен симпозиум, посветен на Иво Андрич (Херцег Нови, Черна гора),
финансиран по програма „Мобилност” на Национален фонд „Култура”.
Медийни партьори на проекта за Русе са вестник „Студентска искра”
и Радио Русе.
Материалът е подготвен от доц. д-р Мира Душкова.

Мария Габриел каза „хората трябва да участват активно в обсъждането
на политиката за сближаване” и даде конкретни данни за развитието
на политиката за сближаване със следните цели: по-интелигентна, позелена, по-свързана Европа, по-цифровизирана икономика. Целта на
Кохезионната политика на Европейския съюз е да сближи европейските
държави, като развива вътрешната политика на държавите и стимулира
изостаналите региони. България активно се включва и допринася за
развитието на Кохезионната политика.
Евродепутатът Андрей Новаков определи, че смисълът на Кохезионната
политика на Европейския съюз за тези 30 години е в това една независима
държава по-развита да съдейства и предоставя безвъзмездно средства
към по-малко развита държава с единствената цел двете да се развиват
и достигнат еднакво ниво. От Кохезионната политика печелят всички
участници. Като главен преговарящ по основния регламент за ЕСИФ
след 2020 г., той запозна присъстващите с позицията на Европейската
комисия относно новия програмен период.
Андрей Новаков съдейства за увеличаване на общата сума за политиката на сближаване. Негово е предложението тя да се увеличи от 330
млрд. евро на 370 млрд. евро. В изказването си Андрей Новаков направи
преглед на всички свои внесени и приети предложения за европейско
субсидиране. Неговата гледна точка по отношение на контрола на
използване е следната: към тези, които са доказали своята точност и
акуратност по отношение на използване на европейските средства, да
се намали контролът, а към тези, които са доказали своята недобронамереност – да се увеличи.
Start up предприемачите трябва да спазват изискванията на Европейския
съюз, и така да дадат гаранция за използване на получените средства. Тук е
важно да се използва финансиране с европейски средства за начален старт.
В последвалия дебат се включи Камелия Мехакян, управител на ОИЦ –
Русе, която изрази своето отношение по инвестициите в селските райони.
Материалът е подготвен от доц. д-р Анелия Манукова.
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Иновативни прояви
Модели
на неформални практики
На 21 ноември 2018 г. в зала „Сименс” на Русенския университет се
проведе практико-приложният семинар Модели на неформални практики,
организиран от преподавателите от катедра „Български език, литература
и изкуство” – доц. д-р Мира Душкова и гл. ас. д-р Валентина Радева, които са и ръководители на проекта на катедрата към ФНИ „Оптимизиране
обучението на студенти педагози чрез извънаудиторни дейности”. Целта на
семинара е студентите от педагогическите специалности да се запознаят с
работата по актуални национални и образователни програми и по проекти,
свързани с иновативни професионални обучения по предприемачество, а
преподавателите и учителите да обменят опит.
Доц. д-р Галина Иванова от Центъра по иновационни образователни
технологии при Русенски университет представи презентация на тема „Какво
трябва да знаем и можем, за да започнем дигиталната трансформация на
образованието?”. Една от основните теми на изложението бе необходимостта от адаптиране на традиционното обучение към потребностите и
интересите на дигиталното поколение чрез използването на иновативни
технологии, за по-успешно усвояване на знанията и уменията от учениците.
„INNOVENTER – електронна платформа за интерактивно обучение
по социално предприемачество” беше темата на доц. д-р Даниел Павлов
от факултет „Бизнес и мениджмънт”. Той запозна аудиторията с целите на
международния проект INNOVENTER и с възможностите на социалното
предприемачество. В нашия технологичен свят особено запомнящо се беше
посланието: „Ние искаме да помогнем на човека да продължи да съществува”.
Доц. д-р Мира Душкова и гл. ас. д-р Валентина Радева разказаха за
дейностите и резултатите по ръководения от тях проект. В презентацията
„Извънаудиторните дейности в обучението на студенти педагози” бяха
представени възможностите на студентите от педагогическите специалности за участие в различни клубове и инициативи.
В семинара участваха представители от две русенски училища, които
от 2017 г. са със статут на иновативни училища, съгласно нормативните
разпоредби на Министерството на образованието и науката. Анелия Неделчева, ръководител направление ИКТ в ОУ „Любен Каравелов”, с помощта

на няколко кратки филма визуализира какво представляват облачните
технологии и как биха могли ефективно да се използват в учебните часове.
Ралица Луканова, старши учител по немски език, и Силвия Драганова,
зам.-директор на АЕГ „Гео Милев”, споделиха опита си от използването
на образователни иновации чрез проектно-базирано обучение. За тях
от особена важност е да подготвят младите хора, да създадат у тях онези
умения, които ще им бъдат необходими в бъдеще. Гергана, Борис и Силвио,
десетокласници в Английската гимназия, се спряха на трудностите, пред
които са се изправили, но и емоционално разказаха за предизвикателството
да проведат интервю с Уилям Завоевателя.
Голям интерес предизвикаха двете подредени изложби – на членове
на художествения клуб „Палитра” с ръководител гл. ас. д-р Валентина
Радева и на АEГ „Гео Милев”. Във втората изложба учениците и техните
преподаватели представиха десетки продукти от проектно-базираното
обучение през 2017–2018 година, разработени по темите „Златните правила
на ефективната комуникация”, „Оливие”, „Книга на героя”, „Европейски
забележителности” и „Средновековен вестник”.
Материалът е подготвен
от доц. д-р Мира Душкова.

Лично творчество
ГРАДСКИ ПЕЙЗАЖ
Кално ти е.
И грапаво.
И малко студено.
Хрущят под стъпките ти
костите на снега.
Кръговият Колизеум
е арена на битки
между подхлъзващи нерви
и невъздържано търпение.
Отвсякъде те заливат
реклами с поезия
като крем за напукани пръсти,
като балсам
за напукани устни,
като липса на разум.
Билбордовете обясняват,
че живееш в зимна приказка,
че Jingle Bells
е прелюдия към
Коледното чудо.
А гълъбите
по последните етажи
подписват тайно
Ньойски договор
и обявяват този град
за безпрецедентен
и несъществуващ.

***
Oтваря се отсреща хоризонтът
като ковчеже старо злато,
изпълнено догоре със съкровища.
Посягам само към ключетата,
понеже съм до костите надупчена
от хиляди и хиляди ключалки.
Отвътре се процежда светлината ми.
Не е денят напразна еуфория
и слънцето не е измислица...
Не ме затваряйте в ковчежето,
когато се пропука хоризонтът.
Със шепа пръст не може да затиснете
високите октави на сърцето ми.
Пуснете ме! Разпнете ме по вятъра,
единствен който ме разбираше
и който само с мен говореше!
Дарете ме на волята на птиците –
последни нека те да ме целуват!

Рисунка Яна Петрова, 11 г.

ВАРИАЦИИ С КЕСТЕН
Поклащаха се цяло лято клоните,
подобно пръсти поучителни.
Разказваха му притчи и истории
за кладите на есенната шума,
за зимата, за кишата и преспите...
(А смееше се отвисоко слънцето).
Съвсем му отесняваше кожухът,
настръхнал от набъбнало очакване
и листопадите се скупчваха във
ниското...
Жадуваше да падне в мекотата им,
след часове едно дете във парка
да го намери като бляскаво съкровище
и да го топли цяла зима в джоба си...
Пропуква се бодливото на кожата
и лъсва кадифето на душата му.
Търкулва се под летните ви гуми.
Строшената костица на сърцето му
последно ще оближе слънцето...

ПТИЦИТЕ
с крясък
израждат деня
и се излюпва
с чувство за вина
горещият жълтък
на слънцето.
Изпълват се стаканите
с разумни доводи
за съществуване
и предсказуемост.
Изливат се
в разчекнатите човки
на гнездата.
Напуканите ни гърла
попиват всяка капка
с безразличие.
Не се пита никой
чий е черепът
за чашата...
Mиглена Цветкова,
магистърска програма „Съвременна
българистика и образование”

На 6 декември 2018 г. Миглена Цветкова получи награда за поезия от
четвъртото издание на Националния конкурс „Георги Черняков”, насочен
към студенти – литературни творци. Тя стана носител на Специалната
награда за поезия, присъдена й от Националния студентски дом.
Честито!
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Благотворителност

Учене с действия, учене с обич

На 23 ноември 2018 г. клуб Сороптимист Интернешънъл – Русе,
проведе заключителна среща по проект „Учене с действия, учене с обич”
в Русенския университет.
В продължение на година членовете от клуба се срещаха, общуваха,
пътуваха и твориха заедно с децата от Центъра за работа с деца на улицата
(ЦРДУ) към Българския червен кръст. Чрез неформално общуване в различна
среда – в ЦРДУ, в университета, по време на път, в Двора на кирилицата, на
концерти, емоционално и от сърце, предаваха практически знания и умения,
полезни и в училище, и в живота. В резултат на това децата придобиха
самочувствие и мотивация за учене. Тези срещи ще продължат и след края
на проекта, защото и малки, и големи имат нужда тях.
Вълнуващ беше празникът на децата от Центъра за работа с деца на
улицата към Българския Червен Кръст и Центъра за настаняване от семеен
тип към Община Русе, организиран на 23 ноември от Клуб Сороптимист
Интернешънъл по повод успешния край на проекта „Учим с действия,
учим с обич”, подпомогнат финансово от Европейската федерация на
Сороптимист Интернешънъл.
Партньорите по проекта – студенти от академичен клуб „Млад педагог,
млад социален педагог” с ръководител доц. Багряна Илиева и ученици
от Младежкия Червен кръст, участвали активно в обучението на децата
в неформална извънучилищна среда, също се включиха в празника.
Директорката на Центъра Светла Данева и социалните работници и

психолози бяха с децата и в този празничен момент. Гости на събитието
бяха доц. Атанасова – декан на Факултет Природни науки и образование, и
доц. Анелия Манукова, като приятел и спомоществовател в инициативите
на клуб Сороптимист Интернешънъл.
Децата разказваха, показваха какво са научили, пяха и танцуваха,
облечени в национални носии и водени с много вещина и топлота от своите
по-големи приятели от трите клуба. Уменията, които демонстрираха, бяха
свързани с българските традиции и обичаи, както и с българската история
и език. Заразяващ беше ентусиазмът им и желанието да се изявят. Всъщност
това беше една от водещите цели на проекта – да се създаде у тези деца
самочувствие и желание за изява. Мотивацията да научат повече за света
около тях също беше една от постигнатите проектни цели.
Освен едногодишната работа с децата, партньорите обединиха усилията
си и в дарителство. Катедра Компютърни системи и технологии на Русенския
университет дари два компютъра, а Клуб Сороптимист – два абонамента
за програмата Уча се. Така учениците ще могат да използват пълноценно
възможностите, които дават новите технологии, за да подготвят по-добре
уроците си.
Най-важна от всичко бе взаимната обич и желание за бъдещи срещи
и дейности. Това бе и най-голямото удовлетворение за инициаторите от
Клуб Сороптимист Интернешънъл – Русе, с президент Вилиана Молнар,
които не спират да търсят възможности да помагат.
Материалът е подготвен от Милена Попова.

Клуб „Палитра” с Коледна
благотворителна инициатива
В навечерието на Коледните и Новогодишните празници студентите от
клуба по изобразително изкуство „Палитра” при Русенския университет
провеждат поредната десета Коледна благотворителна инициатива.
От 17 до 19 декември 2018 г. в централното фоайе на Ректората чрез
своята изложба-базар членовете на клуба ще допринесат за предпразничното
настроение на студентите, преподавателите, служителите на университета. По
традиция всички събрани средства от сътворените от студентите картини,
произведения на приложното изкуство, поздравителни картички и др., ще
бъдат дарени в подкрепа на техни колеги – студенти, които се намират в
неравностойно социално положение.
Голяма част от произведенията за Коледния базар са създадени от
студенти 3. и 4. курс, специалност Предучилищна и начална училищна
педагогика. Удовлетворение за целия екип на клуба носи фактът, че алумни
на русенския университет и бивши членове на „Палитра” продължават да
подкрепят благородната кауза и да се включват с ръчно изработени или
дарени изделия в благотворителните кампании на клуба.
През 2018 г. произведения на студентите от клуб „Палитра” са предоставени
безвъзмездно на инициативата, организирана от Окръжен съд – Русе, която е
посветена на 140 години от създаването на Русенския съд. След приключване
на изложбата във фоайето на Съдебната палата през месец декември всички

произведения на участниците в творческия конкурс ще бъдат разпродадени с
благотворителна цел. Получените средства ще се присъединят към националната
благотворителна кампания „Българската Коледа”.
Членовете на студентски клуб „Палитра” приканват всички, които биха
желали да стоплят сърцата на нуждаещите се от подкрепа студенти и деца
на България, да станат съпричастни на благородното дело и да дарят лъч
надежда в навечерието на едни от най-светлите празници!
Материалът е подготвен от гл. ас. д-р Валентина Радева.
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Университетски спортен център представя...

Спортно катерене
На 30 октомври 2018 г. в залата за спортно
катерене на Русенския университет се проведе
състезание „Спортно катерене”. Репортер за
вестник „Студентска искра” бе Валдемар Борисов. Той се включи като истински репортер от
мястото на събитието, участва в катеренето
като начинаещ и успя да пресъздаде емоцията на
този спорт. Ето и неговите думи:
,,Сила, издръжливост и воля’’ – това ти е нужно,
за да бъдеш успешен спортист. И участниците в
надпреварата по спортно катерене го доказаха.
Те изкачиха 7-метровата стена и се справиха с
предизвикателствата, отправени им от организаторите
на събитието.
Останах впечатлен от стената за катерене
и от посрещането на състезателите. След като
разбраха, че ще направя интервю с участниците
и снимки от състезанието, организаторите
ме убедиха да участвам в катеренето, като ми
разясниха принципите и правилата на този спорт.
В действителност височините не са мое любимо
място, но след като се потрених около 30 минути, се
престраших и изкатерих 7-метровата стена няколко
пъти, естествено с обезопасителна екипировка.
Организаторите и членовете на клуба по спортно катерене бяха много дружелюбни, обясниха
ми какво е да си катерач и ме поканиха да стана
член на клуба. Всички те за кратко време показаха
уменията си да се справят с предизвикателствата
на отвесната стена. Състезанието протече в три
категории: Катерене по посочен маршрут; Кате-

рене с повишена трудност (изискваше и голяма
гъвкавост и издръжливост, и бе предимство да
си висок, защото плоскостите бяха на значително
разстояние една от друга); Катерене за време.
Да си репортер на състезание и да влезеш като

Активност в посока спорт
Физическата култура на хората е стояла винаги като основна задача
в развитието на всички общества през вековете. Техниките и спортовете
са били различни, но идеята една – силни и здрави хора.
И аз като представител на съвременното общество и русенските студенти следвам мотото Здраво тяло, здрав дух. Отделям време за личен
спорт, но часовете по физическо възпитание и спорт (ФВС) винаги са ми
били любими и ги посещавам с удоволствие. Да, спортът е нещо забавно,
емоционално и едновременно с това здравословно. Също така е научно
доказано, че докато човек спортува, нивата на тестостерон и допамин
значително се покачват и подсилват мозъчната дейност. А това за нас
студентите е особено важно.
Като репортер на академичния вестник направих проучване в спортните зали на университета. Приятна изненада за
мен бе фактът, че през този семестър се наблюдава засилено
присъствие в часовете по ФВС. Било то в залата за фитнес,
където човек трудно може да си намери уред, на който без
проблем да тренира в часовете от 15 до 18:30, било на другите
терени на спортния комплекс.
В сравнение с минали години такова присъствие не е
имало в залите. Студентите желаят да спортуват и да се
чувстват пълноценни, и това се вижда от присъствието им
в спортния комплекс.
Интересното е, че не само студенти спортуват в залите за
фитнес и тенис на маса, спортуват и преподавателите.
Не само хобито кара хората да влизат в спортните зали,
кара ги и подготовката за различни състезания, физическата
и психическата издръжливост. Такава група студенти се подготвя активно за състезанието Стронгмен и са надъхани тази
година да спечелят надпреварата през месец април.
След направеното проучване и засилен интерес на студенти

състезател е едно от най-интересните преживявания
за мен от тази есен. Обогатих се с информацията
за спортното катерене, нещо ново за мен. Самото
катерене ме изведе от зоната ми на комфорт и на
следващия ден всичко ме болеше, все пак 2 часа
бях на стената с много малки почивки. Но емоцията и умората си заслужаваха. Трябва всеки да
опита този предизвикателен и интересен спорт и
да усети емоцията.
Участниците, с които разговарях, се представиха само с първите си имена:
Георги, специалност „Софтуерно инженерство”,
1. курс, се занимава с катерене от около година.
Катеренето му харесва заради адреналина на
височината и гледката отвисоко. За първи път се
е катерил по скали, което е запалило интереса му
към този спорт, след това продължава да тренира в
зала, и естествено идва участието в състезанието.
Николай, специалност „Компютърни науки”,
1. курс, се занимава с катерене от половин година.
Интересът му е по-скоро любителски и иска да
запази и в бъдеще емоцията от катеренето, но
като хоби.
За съжаление, една част от участниците отказаха
да се представят и изкажат мнение и мотивация
за спорта. От моите скромни опити да се докосна
до различните спортове чрез разговори с участниците в състезанията често получавам откази
за споделяне на информация.
Състезанието по катерене бе емоционално,
интересно и запалващо всяко мускулче на тялото,
но може би трябва да се помисли за проветрението
и хигиената на залата, за да бъдат още по привлекателни тренировките в залата.

и преподаватели към активно спортуване в залите на комплекса, с ръководителите на част от студентските спортни отбори дискутирахме какво
може да се направи относно празното пространство до спортния салон,
където сега е местодомуването на състезателната гума за Стронгмен. Дали
с помощта на проектите на Студентски съвет не би могло да се изгради
допълнително помещение за фитнес зала с няколко нови уреда и така да
се компенсира недостигът на място, въздух и съвременни тренажори.
При активно натоварване идва момент, в който трябва да се тренират
конкретни мускулни групи, а подходящи уреди за такова натоварване в
залата няма. Новостите в тренирането и изграждането на мускулатурата
на тялото изискват нови системи, които да удовлетворят спортистите и
любителите на спорта.
Материалите за страница 22.
са подготвени от Валдемар Борисов, спец. КУА, 3. курс.
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И през есента на 2018 година, при отбелязване
на 63-ата годишнина от началото на академичната
спортна дейност в Русенския университет,
традицията бе спазена. Проведоха се ежегодните
есенни университетски спортни прояви
на Русенската универсиада. Диапазонът на
протичане на състезанията и турнирите бе близо
месец. В повечето спортни дисциплини заедно
със студентите се включиха ученици и граждани
и бивши възпитаници на университета. Това
показа, че традицията за масовизиране на спорта
чрез различни интересни спортни и спортнотуристически прояви Русенският университет
запазва и развива много успешно. Организатори
са Студентският съвет, Университетският
спортен център, Университетски спортен
клуб „Академик” – Русе, и катедра „Физическо
възпитание и спорт” към висшето училище,
с подкрепата на Фондация „Русе – град на
свободния дух”.
На отличната спортна база на университета –
двете многофункционални спортни зали,
новите изкуствени игрища, катерачната
зала, по трасетата в Младежкия парк и др.,
премериха сили и показаха своите спортни
умения над 320 участници. Радостен факт
е, че отборите се сформират на свободен
принцип и на преден план излиза желанието
за заниманията с физкултура и спорт.
Призьорите за 2018 г.:

2. място – отбор „Бени”, с капитан Бирджан
Емин
3. място – отбор „Венелин”, с капитан
Венелин Николов

ФУТБОЛ

Класиране:
1. място – отбор „Спартанците”, с капитан
Кристиян Йорданов
2. място – отбор „Академията”, с капитан
Александра Йорданова
3. място – отбор „Селесао”, с капитан
Антонио Димитров

2. място – Светослав Хаджииванов
3. място – Салим Салимов

БАДМИНТОН

Класиране:
Мъже
1. място – Георги Панайотов
2. място – Суфян Аршад
3. място – Давид Димитров
Жени
1. място – Пламена Томова
2. място – Петя Райкова
3. място – Иванина Неделчева

СПОРТНО КАТЕРЕНЕ

Жени
1. място – Ивета Николова
2. място – Яна Орлоева
3. място – Теодора Рибарова

КАНАДСКА БОРБА

Класиране:
Категория до 80 кг
1. място – Тодор Йорданов
2. място – Станислав Мутев
3. място – Калоян Петров

ВОЛЕЙБОЛ

Мъже
1. място – Георги Николов
2. място – Кристиян Духарски
3. място – Николай Петров

Класиране:
1. място – отбор „Надеждите”, с капитан
Васил Иванов
2. място – отбор „Акулите”, с капитан
Георги Панайотов
3. място – отбор „Туристите”, с капитан
Благой Благоев

СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ
Класиране:
1. място – Ивелин Тодоров
2. място – Робърт Петров
3. място – Нейко Николов

ТЕНИС НА МАСА

БАСКЕТБОЛ

Класиране:
1. място – отбор „Пацо”, с капитан Пламен
Ангелов

Категория над 80 кг
1. място – Александър Танасов
2. място – Ангел Ангелов
3. място – Тодор Йорданов

ШАХМАТ

Класиране:
1. място – Ерай Ахмед

Класиране:
Жени
1. място – Моника Цанева
2. място – Стелияна Николаева
3. място – Кристина Костова
Мъже
1. място – Селчук Хюсеин
2. място – Денис Кямил
3. място – Октай Мустафа

Материалът е подготвен от В. Каменаров.
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На 5 декември 2018 г. второкурсничката в специалност „Кинезитерапия”
Габриела Димитрова бе избрана за Спортист на годината на Русенския
университет на тържествена церемония на спорта. На тържеството бяха
отличени най-добрите студенти, постигнали високи резултати в областта
на спорта и туризма през изтичащата година.
Габриела Димитрова е държавен шампион на България
по бокс, бронзов медалист
на Балканското първенство,
бронзов медалист на Европейското първенство и участник
на завършилото преди дни
Световно първенство по бокс
в Делхи, Индия. Отличието
й връчи ректорът чл.-кор.
проф. Христо Белоев.
Почетен гост на празника
бе голмайсторът на ФК „Дунав” и ЦСКА и национален
състезател по футбол мс инж.
Никола Христов, възпитаник
на Русенския университет. Шампионът на България с отбора на ЦСКА, който има 298 мача в А група и 96 гола, получи Кристалния знак на Русенския
университет за популяризирането на спорта сред младите хора.
Ръководителят на университетския спортен център проф. Борислав
Ангелов направи ретроспекция на постигнатите през годината успехи в
различните спортове и туристически дейности. През 2018 г. третокурсникът
от специалност „Социална педагогика” Митко Колев стана вицешампион на

Държавното първенство по карате, а преподавателката в катедра „Приложна
математика и статистика” д-р Елица Раева спечели бронзов медал от Държавното първенство по шахмат на България. Националният състезател д-р
Ивайло Каменаров, преподавател в катедра „Информатика и информационни
технологии”, стана носител на купата на България и купата на Румъния за
2018 г. по спортно ориентиране.
Наградени бяха студентите, спечелили призови места в Националните
универсиади: студентът в специалност „Право” Богомил Яковчев, спечелил
четири златни, един сребърен и един бронзов медал;
женският отбор по тенис
на маса – Моника Цанева и
Стелияна Николаева Цанева,
извоювали златен и бронзов
медал; отборът по джудо с
един сребърен и два бронзови
медала; и състезателят по кикбокс Александър Костадинов
с бронзов медал.
На церемонията бяха
отличени още мъжкият отбор
по волейбол, състезателките
по плуване Берна Велинова и
Савиляй Сали, футболният отбор на университета и мъжкият тим по тенис
на маса, Добромир Кръстев, Селчук Хюсеин и Дени Кемал.
Ректорът на университета отличи със златна значка председателя на СТПД
„Академик” доц. д-р Милко Маринов за приноса му за развитието и популяризиране на университетския туризъм. Материалът е подготвен от ДВОР.

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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