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Мария Габриел в Русенския университет
„Цифрова Европа има нужда от вас!“

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.
Скъпи читатели,
Всеки ден ние градим частица по частица
пъзела на знанието. Всеки ден творим и сме
щастливи да бъдем различни в това, което
правим, единни в това, което постигаме
заедно.
Ако се поучим да раздаваме обичта си
без повод, да сме ангажирани с положителна
дейност и да се стремим с всички сили към
това, за което мечтаем, ще научим и найважния урок – да бъдем истински добри хора!
Да отразяваме постиженията ви и проявите
на вашите колективи на страниците на
в. „Студентска искра“ е радост за екипа.
Изпращайте материалите си на електронния
адрес на редакцията: vestiskra@uni-ruse.bg.
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор

В БРОЯ
Мария Габриел в университета

На 22 февруари 2019 г. Русенският университет
„Ангел Кънчев“ бе домакин на Граждански
диалог с участието на еврокомисаря по цифрова
икономика и общество Мария Габриел на
тема „Цифровите технологии: възможности и
предизвикателства“.
Мария Габриел остави писмено послание към
университета – „В историята на България и Европа
Русенският университет има специално място.
Любов към знанието, ценности от изминатия
път и ясна визия за бъдещето. Продължавайте
да ни карате да се гордеем с вас! Цифрова Европа
има нужда от вас!“
Еврокомисарят Мария Габриел представи
първата програма в областта на
цифровите технологии за Европа,
в която ще бъдат инвестирани 9,2
млрд. евро в следващия дългосрочен
бюджет на ЕС за периода 2021–2027
г. Предложението на Европейската
комисия е насочено към пет области:
суперкомпютри; изкуствен интелект;
киберсигурност и доверие; цифрови
умения и гарантиране на широко
използване на цифрови технологии в
икономиката и обществото. Тя сподели,
че „средствата ще гарантират, че
цифровите технологии ще достигнат
до повече хора. Искаме да има свобода
на изразяване, но искаме и да има
борба с дезинформацията онлайн.
Искаме платформите и социалните
медии да носят отговорност. Европа
изпраща много силно послание за
сигурност. Киберсигурността ще
продължава да бъде една от водещите теми по
отношение на личните ни данни“.
Обсъдени бяха предизвикателствата, пред
които сме изправени с развиването на средствата

за комуникации и необходимостта всички да
носят отговорност при разпространяването
на информация. В дискусията бе очертана и
ролята на дигиталните иновационни хъбове и
перспективата във всяка област на Европейския
съюз да бъдат създадени такива структури. „Русе
с право се превръща в един от тези хъбове в
България“ – каза Мария Габриел и не пропусна
да отличи работата на Русенския университет
в областта на дигитализацията и цифровата
трансформация.
Участниците в гражданския диалог имаха
възможността да изпробват дигиталните си
умения чрез електронна система, чрез която
задаваха въпроси по темата за възможностите и
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Честит 3 март!

предизвикателствата на цифровите технологии,
както и отговаряха на въпроси от организираната
анкета чрез мобилно приложение на телефоните си.
Продължава на страница 2.

Трети март
ярко се откроява в историческия
ни летопис, защото води до ново
начало за българската нация.
Той е символ
на осъществени
мечти, на национално самочувствие и достойнство, на обща воля за свобода и обединение.
Нека не забравяме да защитаваме всекидневно свободата си – като воля и дело, мъдрост и
родолюбие!
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев,
Ректор на Русенския университет
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Европейско присъствие

Мария Габриел в Русенския университет
„Цифрова Европа има нужда от вас!“
свят; какви са главните
предизвикателства, пред
които цифровизацията
ни изправя и как да ги
преодолеем, за да запазим
конкурентоспособността
си.
„Цифровата
трансфомация е
уникална възможност
з а и кон о м и ч е с к и
растеж, иновации и нови

Продължение от страница 1.
Част от въпросите, дискутирани в препълнената зала, бяха свързани
с това как Европейската комисия ще подпомогне хората, които търсят
преквалификация от гледна точка на необходимите дигитални умения, за
да бъдат конкурентни на трудовия пазар. В отговор Мария Габриел отчете,
че днес в Европа само 44% от европейците имат основни цифрови умения,
а след 2020 г. над 90% от бъдещите работни места ще изискват цифрови
умения и затова се развиват програми за обучение и квалификация.
Програмата „Цифрова възможност“ дава възможност за стажове на
шест хиляди студенти от цяла Европа до 2020 г. Целта е да се покаже,
че изкуственият интелект, киберпространството и киберсигурността са
области, които носят перспективи за реализация.
Мария Габриел отговори на актуални въпроси като: как бързото развитие
на цифровите технологии променя реалността, в която живеем; какви умения
ще са нужни, за да се възползваме от новите възможности на цифровия

Връх Шипка на 3 март
Студентският съвет при Русенския университет и тази година продължи
дългогодишната традицията и организира студентска екскурзия до връх
Шипка. Над 120 студенти на Русенския университет „Ангел Кънчев”
участваха в тържествата по случай 141-ата годишнина от Освобождението
на България в подножието на историческия връх.
Ръководител на екскурзията бе председателят на Студентския съвет,
който традиционно поведе русенската студентска чета към връх Шипка.
Тази година бе голям и броят на чуждестранните студенти, които за пръв
път посетиха историческия връх. Наши колеги от 16 държави, сред които

работни места, а Русенският
университет поставя силен
акцент върху цифровизацията
в областта на образованието
и адаптирането на учебното
съдържание към дигиталното
поколение“. С тези думи
завърши участието си
в гражданския диалог
еврокомисарят Мария
Габриел.
Ректорът чл.-кор. Христо
Белоев отличи Мария Габриел с Плакет на Русенския университет.
Материалът е подготвен от ДВОР
и доц. д-р Анелия Манукова.

Франция, Испания, Италия, Грузия, Русия, Украйна, Молдова, Румъния,
Пакистан, Индия и др., изкачиха 894-те стъпала до паметния връх и с
интерес се запознаха с историческите факти и събития.
Делегацията поднесе почетен венец пред паметника и отдаде своята
почит към геройски загиналите за свободата на България и участва в
молебен за здраве.
Представители на Студентския съвет участваха по същото време и в
официалната церемония пред Паметника на Свободата в центъра на Русе.
Снимки: Александър Димитров
Материалът е подготвен от Станимир Бояджиев.
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Успехите на русенските студенти
Заслужено отличие за Председателя
на Студентския съвет
На 25 февруари 2019 г. в Министерството на образованието и науката се проведе тържествена церемония за отличаване на студентите,
участвали в събитията от календара на българското председателство на
Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

От 2015 г. професионален клуб „Здраве“ към Русенския университет и
Национален алианс на хората с редки болести (НАХРБ) са организирали
три информационни кампании, четири семинара, обучителни срещи и
са поставили информационна точка в УМБАЛ Русе.

Над 20 студенти от Висшите училища в България се включиха в логистичната и тематична подготовка на събитията, като един от лидерите
на доброволци бе председателят на Студентския съвет при Русенския
университет Станимир Бояджиев. Доброволците бяха отличени лично от
Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който благодари за оказаната безрезервна подкрепа,
която министерството е получило.
В програмата на българското председателство се проведоха редица ключови
форуми в сферата на образованието и
науката като Съвет по образование, младеж, култура и спорт; Среща на работна
група за развитие на Болонския процес;
Среща на генералните директори за
висше образование; Европейски форум
„Университети-бизнес“; Неформален
съвет по образование, младеж, култура
и спорт – „Култура“.
Русенският университет бе домакин
на единственото събитие извън столицата, а именно Международната конференция HEInnovate, посветена
на иновациите във висшето образование.

Международен ден на хората
с редки болести
На 28 февруари 2019 г. професионален клуб „Здраве“ към Русенския
университет „Ангел Кънчев“ и Национален алианс на хората с редки
болести (НАХРБ) отбелязаха Международния ден на редките болести
под мотото „Покажи своята рядкост, покажи своята съпричастност“.
Две информационни точки – по една във фоайето на Централен
корпус и Втори корпус, бяха направени с цел висока информираност
относно лечението и начина на живот на пациентите с редки болести.
Там студентите специалисти заедно с членовете на Националния алианс
на хората с редки болести, доброволци и медицински лица предоставяха
на студентите и гражданите информационни брошури.
Точно в 13:00 ч. всички участници пуснаха в небето балоните на
надеждата и вдигнаха ръце в знак на съпричастност към хората с редки
болести.
Денят на редките болести се провежда от 2008 г. по инициатива на
Европейската пациентска платформа EURORDIS и целта му е да се запознае обществеността в Европейския съюз с проблема „редки болести“.

Третата международна олимпиада
по финансова и актюерна
математика
На 29 януари 2019 г. ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
връчи официално грамотите на студентите, които през месец декември
2018 г. взеха участие в Третата международна олимпиада по финансова
и актюерна математика.

Ректорът ги поздрави за смелостта им да участват в подобни състезания, за желанието им да премерят сили със своите връстници от
страната и чужбина. Благодари им за това, че са представили себе си и
университета на такова високо ниво и им пожела много бъдещи успехи.
Участие в олимпиадата взеха 12 студенти от специалност Финансова
математика. Максимален брой точки и грамота за отлично представяне
заслужиха Севдалина Георгиева и Борислав Чакъров от 4. курс. Грамоти
за много добро представяне получиха Вяра Костадинова, 3. курс, Вирхиния Сентено, 4. курс, Теодора Георгиева, 3. курс, Теолина Тодорова, 3.
курс, и Есра Зиайдинова, 3. курс. В олимпиадата участваха и Александра Клименко, 2. курс, Николета Кирилова, 3. курс, Емилия Пенчева, 3.
курс, Мерве Ахмедова, 3. курс, и Симона Георгиева, 3. курс, които бяха
отличени с грамоти за участие.
Ръководители на студентите са доц. д-р Юрий Кандиларов и гл. ас.
д-р Елица Раева, а помощник-ръководител е Слави Георгиев, отличен за
студент на годината на Република България за 2018 г. в категория Природни науки, математика и информатика, който също е напътствал и
мотивирал своите колеги.
Учредители на олимпиадата са Икономически университет – Варна,
и Висше училище по застраховане и финанси – София. Съорганизатори
са и университетите от Русия , Туркменистан и Казахстан.
Материалите са обобщени от ДВОР.
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Научни проекти и иновативни прояви
Проект „Реални, интерактивни и виртуални
среди за музеите в трансграничния регион
на долното течение на река Дунав между
Румъния и България“ LIVE

През месец януари в Русенския университет стартира нов проект „Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България“ LIVE.
Проектът се изпълнява по програма „Интерpег V-A Румъния – България“,

финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по
цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ЕТС) за участващите
държави членки.
Водещ бенефициент на проекта е Русенският университет „Ангел Кънчев“. На пресконференцията присъстваха и представители на всички останали четири партньори по проекта: Регионален исторически музей – Русе,
Регионален исторически музей – Силистра, Регионален исторически музей – Калъраш, Регионален исторически музей – Дробета–Турну Северин.
Проектът е по приоритетна ос 2 на Програмата „Интеррег V-A Румъния –
България“: Зелен регион; Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото
използване на природното наследство, ресурси и културното наследство.
Основната цел е да се направи значителна стъпка напред в опазването и
популяризирането на природното и културно наследство чрез разработването
на сложни пилотни решения на различни ИКТ системи, които ще осигурят
на бенефициентите най-модерните технологии за онлайн представяне на
събития и нови форми за споделяне и визуализиране на съдържание.
За да се мултиплицира ефектът, се планират събития за популяризиране
и разпространение на резултатите от проекта, като най-ефектни ще са двете
3D мапинг шоу в България и Румъния. Ще се привлекат представители от
всички музеи и културни институции в трансграничния регион, които ще
бъдат запознати с резултатите от проекта и с възможностите да се възползват
от комплексните ИКТ решения. В рамките на проекта се предвижда и
създаване на стратегия „Пътят на Дунавските музеи“.
Стойността на проекта е 479 655.05 евро, от които 407 706.78 евро ЕФРР.
Материалът е предоставен от доц. д-р Пламен Захариев.

Микротик академия
в Русенския университет
През месец януари 2019 г. в Русенския университет катедра „Телекомуникации“ отвори нова и напълно оборудвана Микротик мрежова академия.
Академичната програма на Микротик е насочена и се изпълнява от
образователни институции – университети, технически училища, колежи и други, които предлагат обучение в сферата на съвременните компютърни мрежи и информационни технологии. Инициативата е на доц.
д-р Георги Христов, доц. д-р Пламен Захариев, ас. д-р Дияна Кинанева и
инж. Йордан Райчев.
Целта на академията е осигуряване на висококачествено обучение и
предоставяне на възможност за получаване както на теоретични, така
и на приложни познания в областта на компютърните мрежи, изградени с продукти и решения на Микротик. Всеки успешно завършил курса ще има възможността да получи международно признат сертификат
MikroTik Certified Network Associate (MTCNA), който ще допринесе за
професионалното му реализиране.
„Микротиклс“ (Mikrotīkls Ltd.), известна също като Микротик

Образователна мрежа в областта на
цифровите технологии в обучението,
преподаването, работата с млади таланти и
специалните целеви групи
На 21 февруари 2019 г. в Русенския университет се проведе работна
среща с учители от Русе и региона и се обсъди създаването на образователна мрежа в област „Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи“.
Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев заяви, че
Русенският университет поставя силен акцент върху цифровизацията в
областта на образованието и адаптирането на учебното съдържание към
дигиталното поколение. Д-р Росица Георгиева, Началник управление на
Регионално управление на образованието – Русе, изказа мнението си, че
университетът е сърцето на града, където се прави наука, която ние трябва да използваме за доброто на нашите деца. На срещата присъстваха деканът на факултет Електротехника, електроника и автоматика проф. дн
Михаил Илиев, който е и ръководител на проекта за Русенския университет, деканът на факултет Природни науки и образование доц. д-р инж. Десислава Атанасова и преподаватели, работещи в сферата на информацион-

(MikroTik), е компания в Рига, Латвия, производител на оборудване за
компютърни мрежи.
Материалът е предоставен от доц. д-р Георги Христов.
ните технологии.
Мрежата се инициира в рамките на националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен
цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, финансирана от Министерството
на образованието и науката, с общ бюджет от
3 150 000 лв. и период на изпълнение две години (2018–2020 г.)
Конкретната цел на програмата е разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и обогатяване на международното
научно сътрудничество, като се осигури отворен достъп до електронната инфраструктура за екипи от учени, докторанти и ученици от различни научни области.
Русенският университет „Ангел Кънчев“ е член на консорциума за изпълнение на националната научна програма, заедно с още 10 български
университета с доказан капацитет в областта на информационните и комуникационни технологии.
Материалът е предоставен от проф. дн Михаил Илиев.
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Младите будители на Русенския университет
През 2017 г. студентите на Русенския университет избраха своите
Будители по факултети и филиали. За Филиал Разград това е ас. Гьоре Наков,
млад учен и преподавател, а гл. ас. д-р Емил Янков бе избран за Будител на
Машинно-технологичния факултет. Интервю с носителите на наградата
проведе доц. Анелия Манукова.
БУДИТЕЛ НА ФИЛИАЛ РАЗГРАД ЗА 2017 г.
Представете се накратко.
Казвам се Гьоре Наков и съм асистент във
Филиал Разград към Русенски университет
„Ангел Кънчев“, катедра Биотехнологии и
хранителни технологии.
Какво последействие Ви донесе изборът
Ви за Будител на Русенския университет?
Година по-късно къде се определяте в
професионален план?
Последствията бяха много повече: още
повече и по-упорита работа със студентите,
по време на упражненията, както и активна
научноизследователска работа с тях. Бях
ръководител на два проекта, финансирани
от бюджета на Студентския съвет при
Русенски университет (на обща стойност
872,74 лв.). Разработването на тези проекти бе продиктувано от желанието
на студентите в Разград да работят и участват в научноизследователска
работа. Изказвам моята най-сърдечна благодарност за тази възможност,
която ни даде Русенският университет. Студентите, под мое ръководство,
участваха и в Студентската научна сесия, ежегодно провеждана във Филиал
Разград, имаха участия и в различни международни конференции през
2018г. И двете конференции бяха проведени в Киев, Украйна, през 2018 г.
Година след избора ми за Будител мога да заявя, че съм преподавател в един
преуспяващ университет.
Къде сте завършили висшето си образование и кое е най-важното,
което научихте през студентските си години?
Тази история е малко по-дълга и ще отнеме поне два броя на вестника
(смее се). Но накратко – ОКС бакалавър съм завършил в Македония.
През последната година от обучението си, за срок от една година, бях
по програма Еразъм в УХТ Пловдив. Определено мога да кажа, че това
много ми помогна да науча българския език, нищо, че са много сходни с
македонския. През 2016 г. придобих ОКС магистър във Филиал Разград
на Русенския университет по специалност Фармацевтични и хранителни
биотехнологии. След завършване на обучението ми и успешно дипломиране
заминах на следдипломна практика, отново по програма Еразъм, в Хърватия.
През лятото на 2016 г. се явих на конкурс за асистент във Филиал Разград
по специалност Биотехнологии, който спечелих. От края на 2016 г. съм
назначен като асистент в катедра Биотехнологии и хранителни технологии.
През лятото на 2018 г. бях зачислен в докторантура и силно се надявам, че
през тази 2019 г. ще придобия образователната и научна степен доктор.
Получихте ли това, което очаквахте, и това, което ви е необходимо
за работата в момента, от университетското образование?
ОПРЕДЕЛЕНО ДА! Като млад преподавател в Русенския университет
използвах много възможности за реализация на моите идеи. Разбира се, всичко
това е благодарение на ръководството на университета, и разбира се, в моя
случай, на ръководството на Филиал Разград. Участието в проекта, спечелен
от Русенския университет‚ „Подкрепа за развитието на човешките ресурси
в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „А.
Кънчев“ за мен означаваше възможност за участие в конференции и конгреси
в страните от Европейския съюз. Участието в тези конгреси и конференции
ми помогна да се запозная със специалисти, доценти и професори, които
работят в моята научна област. Възникнаха и обменихме идеи за бъдеща
обща научноизследователска работа.
Какво е да си млад преподавател в Русенския университет?
На този въпрос давам отговор с две думи: отговорност и чест.
Какви са предизвикателствата пред Вас и трудностите, с които се
сблъсквате, във Вашия професионален път?
Ще излъжа, ако кажа, че няма трудности. Но, трудностите ни помагат,
за да станем по-преуспели отпреди. Да можем още повече да се радваме на
успехите след всяка трудност, която сме преминали.

Какви качества трябва да притежава един млад учен, за да получи
признанието на студентите си /колегите си?
Вие можете да бъдете най-добрият специалист от дадената област и найдобрият преподавател, НО ПРЕДИ ВСИЧКО, трябва да бъдете ЧОВЕК. Много
от по-възрастните преподаватели казват: „Днешните студенти не са както
едно време“. ДА ТАКА Е, днешните студенти искат малко повече внимание,
искат да видят смисъла на това, което работят по време на упражненията и
учат по време на лекциите. Тяхното желание е, когато имат някакъв проблем,
да споделят с преподавателя си и да се намери общо решение. Тогава те ще
бъдат удовлетворени.
Какви са най-значимите Ви постижения в професионално отношение?
Какво следва в близък план?
Що се отнася до научноизследователската работа, не мога да бъда
скромен и да скрия, че през 2018 г. аз и моят колектив, от различни държави,
сме публикували 12 статии, от които една с Impact factor 2,302. Четири от
статиите са реферирани в SCOPUS и Web of Science. Имаме участие в 9
международни конференции.
Активно участвам и в международната дейност на филиала. Като контактно
лице по програмата Еразъм+ съм съдействал нашият университет да подпише
два договора. Единият е с Университет „Гоце Делчев“ – Щип, Република
Македония, а другият – с Университет „Йосип Юрай Щросмайер“, Осиек,
Хърватия (Факултет по Хранителни технологии). Отговарям и за входящите
мобилности по програмата CEEPUS и през изминалата година във Филиал
Разград бяха посрещнати петима гост-преподаватели. Усилено работим и с
колеги от шест различни държави (Хърватия, Македония, Румъния, Сърбия,
Босна и Херцеговина и Молдова), като целта е да направим обща мрежа за
Хранителни технологии, Биотехнологии и Химични технологии. Силно се
надявам, че тази мрежа ще допринесе за увеличаване на мобилността на
студентите от Филиал Разград.
Какво Ви мотивира да се посветите на науката и в частност на
академизма?
Възможността това, което вече съм научил, да предам и на студентите.
Вашият съвет към студентите /колегите, решили да продължат
кариерното си развитие в образованието.
Моят съвет към студентите и бъдещите ми колеги е НЯМА ОТКАЗВАНЕ
и няма НЕ МОГА. Трудности винаги ще има. Намирайте удоволствие във
всичко, което работите. В противен случай нещата няма да ви се случат. И
да, грешки винаги се правят, но който не работи, той не греши!
БУДИТЕЛ НА МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ ЗА 2017 г.
Представете се накратко.
Казвам се Емил Янков, роден съм
във Варна. От 10 години работя в катедра
Материалознание и технология на
материалите на факултет „Машиннотехнологичен”. Преподавам на инженерните
специалности по специализиращи
дисциплини.
Какво последействие Ви донесе изборът
Ви за Будител на Русенския университет?
Година по-късно къде се определяте в
професионален план?
Будител на Русенския университет за
мен е признание от студентите, което се
печели с много съвместна работа и взаимно
доверие. Този избор ме накара да стана повзискателен към себе си и към тях, за да постигнем заедно успехи.
Година по-късно къде се определяте в професионален план?
В професионален план съм се насочил в областта на научните изследвания
и практическите им приложения в съвместна дейност по проекти и договори с
фирми от региона, както и носещи професионалното обучение на студентите.
Това е пътят на развитие за университета.
Къде сте завършили висшето си образование и кое е най-важното,
което научихте през студентските си години?
Висшето си образование съм завършил в Русенския университет във факултет
Машинно-технологичен, като бакалавър и магистър „Машиностроителна
техника и технологии“ и доктор по 5.1. „Машинно инженерство”.
Продължава на страница 6.
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Научни проекти

Постерна изложба
на 33 проекта по
Фонд „Научни
изследвания“
На 26 февруари 2019 г. във фоайето на Ректората
на Русенския университет бе открита постерна
изложба, показваща резултатите от работата

на 33 проекта, финансирани по Фонд „Научни
изследвания“ през 2018 г. Представените проекти са
в общо 27 научни направления. Девет от проектите
са интердисциплинарни.
Комисия определи най-информативните
и атрактивни постери, а отличени за 2018 г. са
следните проекти:
Колектив с ръководител доц. д-р Свилена

Свиленова Рускова получи СПЕЦИАЛНАТА
НАГРАДА на ректора за постера по проект 18-БМ01 „Приложни изследвания на инструментариума
на ко-мениджмънта за постигане на устойчиво
развитие“.
ПЪРВА НАГРАДА беше присъдена на колектив
с ръководител гл. ас. д-р Иво Драганов Иванов за
постер, представящ проекта 2018-МТФ-02 „Числено
моделиране на напрегнатото и деформирано
състояние при термични технологични процеси“.
С ВТОРА НАГРАДА бяха отличени колективите:
Колектив с ръководител проф. д-р Генчо Стойков
Попов за постер, представящ проекта 17-ФАИ-03
„Моделиране, симулиране и екологично въздействие
на процеси от хидравличната и топлинна техника“;
Колектив с ръководител доц. д-р Димитър
Стефанов Димитров за постер, представящ проекта
2018-МТФ-03 „Изследване на възможността
за повишаване ефективността на операциии,
реализирани на обработващи центри. Предварителни
проучвания“;
Колектив с ръководител доц. д-р Анелия
Владимирова Манукова за постер, представящ
проекта 18-РУ-03 „Развитие и създаване на
вестник „Студентска искра“ с цел брандиране на
идентичността на университета и популяризиране
на неговите ценности в обучението, научните
изследвания, международната и художественотворческа дейност“.
С ТРЕТА НАГРАДА награда бяха отличени
колективите:
Колектив с ръководител доц. д-р Ирена Маринова
Вълова за постер, представящ проекта 18-ФЕЕА
-01 „Методи за събиране, организация, достъп,
обработка и анализ на големи обеми от структурирани

и неструктурирани данни“;
Колектив с ръководител проф. дн Росен Петров
Иванов за постер, представящ проекта 2018-ТФ-01
„Изследване устойчивостта на ATV“;

Колектив с ръководител проф. д-р Пламен
Иванов Даскалов за постер, представящ проекта
18-РУ-09 „ Подкрепа на иновативни форми за
работа на професионалните клубове в Русенски
университет „А. Кънчев“.
Отличията бяха връчени от ректора чл.кор. проф. Христо Белоев и зам.-ректора по
научноизследователската дейност проф. Диана
Антонова.
Материалът е подготвен от ДВОР.

Младите будители на Русенския университет
Продължение от страница 5.
През студентските си години установих, че с много учене и постоянство
в работата се постигат развитие и успехи.
Получихте ли това, което очаквахте, и това, което ви е необходимо
за работата в момента, от университетското образование?
По време на моето следване мислех, че получавам много информация и
познание в областта на инженерните науки. С натрупване на практически
опит това знание ми е помагало многократно. Разбира се, при съвременното
развитие на технологиите се налага и допълнително да специализирам,
което обогатява познанията ми и е добра база за доразвитие в динамично
променящите се изисквания към учебните програми.
Какво е да си млад преподавател в Русенския университет?
Това е мисия за отговорност, човешко съзнание и респект за повдигане
престижа на университета.
Какви са предизвикателствата пред Вас и трудностите, с които се
сблъсквате, във Вашия професионален път?
Предизвикателства в сферата, в която се развивам, са безкрайни. Едното
е да амбицирам и най-незаинтересования студент за самостоятелно развитие,
да запаля искрата за знание в него и заедно да постигнем практически умения.
Другото предизвикателство е да се разработва изследователска апаратура
или да се модернизира съществуващата с цел подобряване на научната среда.
Естествено и трудностите не са малко, но с достатъчно работа, увереност,
вяра и подкрепа те стават успешни.
Искам да изкажа и благодарност на Ръководството на университета
за възможността да работя с любознателните студенти в лабораториите с
удължено работно време.
Какви качества трябва да притежава един млад учен, за да получи
признанието на студентите си /колегите си?
Тук ще си позволя да цитирам едно мнение на студентката Росица
Стоянова от специалност Индустриално инженерство: „Провалът за един

е успех за други! А повечето успехи са компилация от труд, знания, вяра и
намесата на неуморни Будители! И когато си мислиш, че всичко е загубено...
надеждата се появява! Благодаря Ви, д-р Янков!“.
Какви са най-значимите Ви постижения в професионално отношение?
Какво следва в близък план?
Постиженията ми в професионално отношение са свързани с възможността
да подготвям специалисти в областта на машинното инженерство за
фирми от региона, с които имам добри партньорски взаимоотношения,
както и разширяване на възможностите за обучение с нови съвременни
технологии на студенти и кадри по изисквания, наложени от местните
фирми и предприятия.
Какво Ви мотивира да се посветите на науката и в частност на
академизма?
Мотивът да се посветя на науката се породи в периода на моето развитие
като специалист с инженерна практика в машинното инженерство. Оказа
се, че за решаването на всекидневните проблеми е нужно по-задълбочено
познание, изискващо и провеждане на нови научни изследвания. С познанието
за материалите и технологиите любопитството нарастваше. За решаване
на различни задачи често пъти съм се обръщал към колектива на катедра
„Материалознание и технология на материалите“, което по естествен път
ме запали да съм част от академизма на университета.
Вашият съвет към студентите /колегите, решили да продължат
кариерното си развитие в образованието.
Развитието и знанието на всеки не свършва с дипломирането. То тепърва
започва, защото се отварят нови хоризонти за натрупване на познание
на база натрупано знание и умение да решаваш проблемните задачи на
динамично развиващия се свят.
Материалът е подготвен
от доц. д-р Анелия Манукова.
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Визити и постижения
Двустранен договор със Силезийския
технологичен университет
На 18 януари 2019 г. ректорът на Силезийския технологичен университет в Гливице, Полша, проф. Аркадиуш Мезик беше на еднодневно посещение в Русенския университет.
Програмата на посещението започна със среща с академичното ръководство и деканите на факултетите в университета. В началото ректорът
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев представи Русенския университет и сподели, че взаимоотношенията със Силезийския технологичен университет
в Гливице са наистина много стари. Един от първите Доктор хонорис кауза на Русенския университет е проф. дтн Лешек Добжански. Той дарява
на Русенския университет регалиите, които и до днес символизират ректорската власт – тога, шапка, жезъл, огърлица и пръстен.
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев представи Русенския университет
като институция, работеща за икономическото развитие на Северна България с многопрофилния си характер и силно развитите международни
връзки с партньори от цял свят.
Проф. Аркадиуш Мезик отбеляза, че също като Русенския университет, и
Силезийският технологичен университет е създаден през 1945 г. Разположен
е в южната част на Полша, в специалната икономическа зона на Катовице.
Гливице е най-големият град в тази зона, което дава възможност на университета за много добри контакти и съвместна дейност с бизнес организациите

на тази територия.
Обсъдени бяха
възможностите за
съвместна работа
по изследователски
проекти, студентски
и академичен обмен
и съвместни програми за обучение.
Сътрудничеството
със Силезийския
технологичен университет е дългогодишно и устойчиво.
Изразява се в организиране и участие
в съвместни конференции, публикации, научни изследвания и др. През месец август 2018 г.
на проф. Александър Сладковски от същия университет бе присъдена почетната титла Доктор хонорис кауза на Русенския университет. По време
на визитата бе подписан двустранен рамков договор за сътрудничество
между Русенския университет и Силезийския технологичен университет.
Материалът е подготвен от проф. д-р Юлиана Попова.

Рехабилитационно
инженерство в Газа
по проект i-CARE
През месец декември 2018 г. успешно приключи
първата година от изпълнението на проект „i-CARE
увеличаване на съответствието на академичните среди
с рехабилитационното инженерство“, финансиран по
програма Еразъм+ на Европейския съюз.
В него участват общо 8 висши училища партньори
– четири от Газа и четири от Европейския съюз, като
един от европейските е именно Русенският университет.
Координатор на проекта е Университетът Ал Азар в Газа,
представляван от д-р Ахмед Исса.
В рамките на първата година от реализацията на дейностите
преподаватели от катедра Обществено здраве и социални дейности
от факултет Обществено здраве и здравни грижи запознаха своите
колеги в Газа с добрите практики в рехабилитационните технологии и
създадоха предпоставки за стартиране на обучение по Рехабилитационно
инженерство в партньорски университети в Газа.
Проектът е с бюджет от 914 469.00 евро и цели в рамките на три
години да осъществи трансфер на знания и умения по рехабилитационни

Най-добрите
университети
на България
Първа награда в професионално направление
„Социални дейности“ и две втори спечели Русенският
университет в класация на Министерството на
образованието и науката.
Освен това висшето училище има покачване
на рейтинга в още 10 направления.
На 12 февруари се проведе церемония по
награждаване на Най-добрите университети
на България за 2018 г. в Националния дворец на
културата. Наградите са базирани на Рейтинговата
система на висшите училища в България – ежегодна
класация, която се провежда от Министерството
на образованието и науката.

технологии от утвърдени европейски академични институции към
университети и болници в ивицата Газа.
През 2019 г. година предстои посещение на група преподаватели
от Газа в Русе. Те ще преминат ускорен курс по Кинезиология, който
ще водят техни колеги от Русенския университет.
Материалът е подготвен
от проф. д-р Даниел Братанов.

Израелски център
за наука и образование
в България

През месец февруари 2019 г. представители
на „Израелски център за наука и образование
в България“ посетиха Русенския университет
„Ангел Кънчев“.
По време на срещата с ректора чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев бяха обсъдени възможните форми
на сътрудничество в сферата на образованието
и подписването на договор за сътрудничество.
Представителите на израелската организация
изявиха своя интерес към предлаганите докторски
програми за чуждестранни граждани.
Материалите са подготвени от ДВОР.

8

МАРТ 2019

Иновативни прояви в Русенския университет

ЕЛЕКТРОНИАДА 2019 –
знание, младост, иновативност
На 16 февруари 2019 г. в Русенския
университет „Ангел Кънчев“ се
проведе първото младежко състезание
ЕЛЕКТРОНИАДА с организатор катедра
„Електроника“ от факултет „Електротехника,
електроника, автоматика“ на Русенския
университет.
Отборите, сформирани от трима
участници, включили се в ЕЛЕКТРОНИАДА
2019, бяха 11 – Професионална гимназия
по електроника и химични технологии
„Проф. Асен Златаров“, Плевен (1 отбор);
Средно училище „Йордан Йовков“, Русе
(2 отбора); Математическа гимназия „Баба
Тонка“, Русе (2 отбора); Национална професионална
техническа гимназия „Шандор Петьофи“, Разград (1
отбор); Професионална гимназия по електротехника
и електроника „Апостол Арнаудов“, Русе (2 отбора);
Професионална гимназия по механотехника, електроника,
телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“, Шумен
(2 отбора); Професионална гимназия по електротехника
и електроника „М. В. Ломоносов“ гр. Г. Оряховица
(1 отбор).
ЕЛЕКТРОНИАДА 2019 се проведе в два
състезателни кръга – теоретичен и приложен,
с общо времетраене 3 астрономически часа.
В теоретичния кръг участниците показаха
своите знания, свързани с материал от
електрониката и физиката, и с технически
въпроси, като отговаряха на две серии по
десет въпроса за регламентирано време.
В приложния кръг участниците
в ЕЛЕКТРОНИАДА 2019 преминаха
през четири етапа с конкретни задачи –
изработиха входен и изходен модул,
създадоха алгоритъм за работа и софтуерна
програма за система, базирана на Arduino
UNO, и не на последно място тестваха и демонстрираха пред петчленно жури
– проф. Иван Евстатиев,
доц. Валентин Мутков,
доц. Анелия Манукова,
д-р Деян Левски, маг.
инж. Йордан Стоев,
функционалността на
изработената електронна
схема, като показаха
умения да измерват и
документират изходни
параметри. Всички
отбори завършиха в

регламентираното време цялото задание.
Наградният фонд на състезанието ЕЛЕКТРОНИАДА 2019 бе осигурен
от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и водещите фирми в областта на
електрониката ДИАНЕЛ ООД и Щайнер Електроник ЕООД.
Деканът на факултет „Електротехника, електроника,
автоматика“ проф. Михаил Илиев връчи наградите
на победителите:
1. място – Отбор I, Математическа гимназия „Баба
Тонка“, Русе, в състав: Никола Тодоров Богданов;
Хакан Тунчай Хасан; Вяра Симеонова Симеонова; с
ръководител инж. Диан Тамахкяров;
2. място – Отбор II, Математическа гимназия „Баба
Тонка“, Русе, в състав: Никол Елеонорова Павлова; Билчо
Юлианов Миланов; Валентин Дианов Тамахкяров; с
ръководител Донка Симеонова;
3. място – Отбор Robo Kings, Професионална
гимназия по механотехника, електроника,
телекомуникации и транспорт „Христо
Ботев“, Шумен, в състав: Денис Исметов
Мустафов; Данислав Бориславов Ченгелиев;
Александър Евгениев Ганчев; с ръководител
инж. Иван Николов Генчев;
3. място – Отбор II, Професионална
гимназия по електротехника и електроника
„Апостол Арнаудов“, Русе, в състав: Стоян
Димитров Цветанов; Даниел Радославов
Рачев; Калоян Ивелинов Маринов; с
ръководител инж. Даниела Ненова.
Фирма ДИАНЕЛ ООД осигури парични
и предметни награди за призовите места. Всички
участници получиха сертификати и индивидуални
награди от Русенския университет (плочка-магнит,
гравирани с логото на състезанието и името на
участника, изработени в катедра МТМ), и индивидуални
подаръци от фирмите ДИАНЕЛ ООД и Щайнер
Електроник ЕООД.
Организаторите на младежкото състезание
катедра „Електроника“ изказаха благодарността си
към ДИАНЕЛ ООД и Щайнер Електроник ЕООД чрез
плакет и сертификат
за отдаденост към
електрониката и
обучението на
специалисти и
спонсорството при
организиране на
ЕЛЕКТРОНИАДА
2019.
Материалът
е подготвен от
доц. д-р Анелия
Манукова,
Фотографии –
гл. ас. д-р Снежинка Захариева.
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Технологии на бъдещето
На 12 декември 2018 г. в Математическа гимназия, Русе, представители
на Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския
университет проведоха семинар на тема Технологии на бъдещето: Интернет
на нещата и Изкуствен интелект. Тематиката бе насочена към ученици от
8. до 12. клас, желаещи да придобият базови знания и умения за съвременните
информационни и комуникационни технологии, които са намерили своето
приложение в сферата на Интернет на нещата и Изкуствения интелект.

времето на династията Сонг, когато игрите, носещи забавление чрез мъдрост,
придобиват популярност.
Фестивалът на фенерите се празнува навсякъде в Китай и е част от
празниците, свързани с идването на пролетта. Китайската традиция повелява
хората да празнуват, като окачват шарени фенери и гирлянди в домовете си
и по улиците.
Семинарът се организира от преподаватели и докторанти от катедра
Телекомуникации. Участниците имаха възможност да се запознаят с
концепцията за Интернет на нещата и нейното приложение в съвременния
свят. Напредъкът в развитието на съвременните информационни и
комуникационни технологии през последното десетилетие доведе до поява
на нова конвенция, позната като Интернет на нещата (Internet of Things IoT). Тази тенденция не е просто нова технология, която свързва „нещата“
към интернет, а е по-скоро платформа за събиране, визуализация и анализ
на данни, акумулирани от тях. Първите реализирани платформи от този вид
са били със затворен характер и събираните данни са били достъпни само и
единствено до ограничен кръг от хора и са били използвани за корпоративни
цели. За разлика от тях съвременните IoT базирани платформи се основават
на принципа на отворените данни (Open Data), т.е. информацията да бъде
публично достъпна и споделена.
Участниците получиха знания за основните методи и похвати при
изграждане на съвременните мрежи за Интернет на нещата, а също така
се запознаха с някои от основните особености на изкуствения интелект. Бе
направена демонстрация, в която се показаха възможностите на изкуствения
интелект за анализ на изображения и видеопотоци в реално време. Темата
на семинара се оказа интересна и учениците активно задаваха въпроси и
изказваха мнения, което превърна семинара в своеобразна дискусия. Учителите
от гимназията изразиха желанието си и в бъдеще да се реализират полезни
семинари съвместно с преподавателите на Русенския университет.
Събитието е част от изпълнението на дейностите по проект „Русе –
Интелигентният град на бъдещето“ осъществяван по програма „Знание и
растеж“, реализирана от Фондация „Русе – град на свободния дух“ с подкрепата
на Фондация „Еконт“.

Клуб „Майки със смели сърца“
През месец февруари 2019 г. във фоайето на Русенски университет „Ангел
Кънчев“ се проведе мартенският базар на клуб „Майки със смели сърца“ от
Русе. Предлаганите мартеници и пролетни картички са изработени от членовете
на сдружението с благотворителна цел. Събраните средства за трета поредна
година ще се използват от децата с увреждания от Русе.
Каузата на майките за 2019 г. е децата да бъдат заведени за втори път

на зелено училище за четири дни. Там те имат възможността да получат
рехабилитационни процедури, както и да променят ежедневието си и да
създадат приятелства помежду си.

Фестивал на фенерите

Клуб „Различни и равни“

На 19 февруари Учебна зала „Конфуций“ при Русенския университет за
втори път проведе китайски Фестивал на фенерите в топлата връзка между
Централен корпус и Корпус 2.
Проф. Юлиана Попова, заместник-ректор по Интернационализация и
комуникационна политика поздрави организаторите на събитието от името
на академичното ръководство на университета.
Гости на Фестивала бяха и Еразъм студенти, пристигнали на обмен в
Русенския университет. От тях пет студентки са от Шанхайския политехнически
университет.
Посетителите на фестивала участваха в традиционната китайска игра на
гатанки Загадката на фенера. В нея на всеки фенер е написана по една загадка,
а човекът, който познае отговора, получава награда. Играта произхожда от

На 1 март 2019 г. се проведе традиционната за годината среща на студентски
клуб „Различни и равни“ с академичното ръководство. Представителите
на клуба отчетоха свършената работа през изтеклата година, разказаха за
предстоящите си инициативи и споделиха предизвикателствата и трудностите,
пред които са изправени.
Ректорът на университета чл.-кор. проф. Христо Белоев подари на
членовете на клуба мартеници по случай Баба Марта. Той припомни, че към
настоящия момент са постигнати много резултати във връзка с подобряването
на достъпа до учебните зали, както и че предстои още работа с цел създаване
на повече условия за приобщаване и социализиране на всички нуждаещи се.
Материалите са подготвени от ДВОР.
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Студентска искра. 60 години приемственост.

Първо изследване за български
академичен вестник
За рождения ден на вестник „Студентска искра“ – 5 февруари, излезе
от печат монографията „Студентска искра. 60 години приемственост“ с
автори Анелия Манукова, Мира Душкова, Цветелина Харакчийска и Живодар
Душков. Книгата е посветена на 60-ата годишнина на „Студентска искра“ –
академичната медия на Русенския университет, един различен университетски
вестник, който не променя своето име от 1958 г. досега и не прекъсва връзката
с читателите си, които предимно са преподаватели, служители и студенти от
русенската Алма матер.
Изданието е първото по рода си у нас,
разкриващо историята и развитието на
академичен вестник. На повече от 300 страници
са разгледани различни аспекти от живота и
утвърждаването на вестника: изследване и
анализиране ролята на академичния вестник
при брандирането на идентичността на
Русенския университет и популяризирането му
като образователна и научноизследователска
организация на регионално и национално
ниво; представена е историята на вестника
от създаването му на 5 февруари 1958 г. до
днес; систематизирана е информацията
за главните редактори и редакционните
екипи; проучени са част от постоянните му
рубрики и др.
В монографията са публикувани спомени
и интервюта на редактори и сътрудници на вестника, писани специално за
изданието; споделени са размисли на негови читатели. Книгата съдържа богат
снимков и документален материал.
***
На 6 март 2019 г. се проведе официалното представяне на монографията
пред широката общественост. Гости на събитието бяха ректорът чл.-кор.
дтн Христо Белоев, председателят на Общото събрание проф. д-р Велизара
Пенчева, бивши и настоящи главни редактори, репортери и сътрудници.
Ректорът на университета чл. кор. проф. дтн Христо Белоев благодари
на всички, които са работили през годините за вестника, че са го съхранили
във времето и същевременно са оставили своята следа в него, защото той е
живата история на университета.
Проф. Велизара Пенчева разказа, че през 1974 г., когато е постъпила за
пръв път в университета, именно вестник „Студентска искра“ я е впечатлил
най-много, защото това е изданието, което е носило целия студентски живот
в себе си.
Проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор на Русенския университет и рецензент
на монографията, представи изданието, като започна с думите „Аудиторията
вече е приела тази книга със сърцето си, тъй като тя е посветена на достолепната
60-годишнина на вестника на Русенския университет, на тази искряща
през годините частица от университетското туптящо сърце“. Тя продължи
представянето с изчерпателен анализ на издадената монография: „Изборът
на заглавие за монографията „Студентска искра. 60 години приемственост“
прави чест на авторите, защото са успели изключително точно да уловят
най-забележителната характеристика в дълголетното списване на вестника
на Русенския университет, а именно съхраняването и продължаването на
традицията, приемствеността между редакционните екипи и приемствеността
на посланията, всяко от които носи отпечатъка на своето време, но и трасира
пътя към бъдещето – на вестника, на академичната общност, на русенската
Алма матер. С това заглавие авторите отправят и още едно послание – на
признателност, както към многобройните главни редактори и редакционни
екипи на „Студентска искра“ за техния всеотдаен труд през годините, така и към
неговите неизброими читатели за безрезервната и вдъхновяваща подкрепа и
съпреживяване на историята и колективната памет от страниците на вестника.
Монографията прави впечатление със своя оригинален замисъл и структура.
Авторите са решили да ни представят не просто една историческа хроника на
развитието на вестник „Студентска искра“, а задълбочено научно изследване
на неговата уникална роля за утвърждаване на университетския бранд и
идентичност, на функциите му да служи като медиатор в комуникацията с
университетските вътрешни и външни публики, на развитието на неговата

визия, постоянни рубрики и специални издания. В същото време авторите
са смекчили строгия научен тон чрез цитирането на емоционални изповеди
и откровения на ректори на Русенския университет, редактори, сътрудници,
преподаватели, студенти, колеги журналисти и читатели извън академичната
общност. Тези емоционални свидетелства насищат изложението с диалогичност,
с усещането, че историята се случва пред очите ни, а всички ние сме нейни
създатели и продължители.
Неведнъж в монографията се подчертава, че вестник „Студентска искра“
е единственият университетски вестник, който от 5 февруари 1958 г. насам
не променя своето име и не прекъсва връзката с читателите си. Този факт
наистина е достоен за отбелязване, тъй като той говори за ролята и мястото
на академичното издание в живота на Русенския университет, а също и за
това, че русенската Алма матер умее да пази и развива своите традиции и
да ги транслира към идните поколения като послания за здрав академичен

дух, сплотеност около непреходни академични ценности, творчески устрем
и способност за иновативна промяна според динамичната повеля на времето.
Именно в осъществяването на връзката между случващото се сега и неговия
отзвук в бъдещето е концентрирана мисията на вестник „Студентска искра“
и това е много точно уловено и пресъздадено от авторите на монографията.
Неслучайно на първо място книгата се фокусира върху характеристиките
на академичното издание, които го открояват като уникално комуникационно
средство и комуникационен канал за утвърждаване на бранда „Русенски
университет“. По научно обоснован начин е представена комуникативната
цел на вестника, а именно да информира аудиторията за всички събития от
живота на университета, да интегрира членовете на академичната общност
около академичните ценности и да ги вдъхновява и мотивира да работят за
своя университет и да изпитват гордост от неговите постижения. Една от
многобройните силни страни на монографията е, че тя анализира жанровата
специфика на вестника и ключовите концепти в неговия дискурс – онези единици
от колективното знание, които синтезират представите на академичната общност
за живота на университета и имат културно значение, т.е. съдържат отправки
към културата на Русенския университет и неговата уникална идентичност.
Откроените от авторите ключови концепти в дискурса на „Студентска
искра“ значимост, напредък, международност /т.е. международна позиция/
и корпоративност /т.е. връзка между университета и неговата външна среда/
са се превърнали в „запазена марка“ на Русенския университет и са част от
неговия бранд, който чрез вестника се проектира в публичното пространство.
Освен със своята научна стойност, монографията „Студентска искра.
60 години приемственост“ се отличава и с документалната си значимост.
Тя прави документален хронологичен преглед на развитието на вестника
от неговото създаване до наши дни, като медийно лице на Русенския
университет. Изчерпателно и отстоявайки принципите на професионалната
етика, авторите са отбелязали приноса на всички негови главни редактори,
редколегии и сътрудници, които не са искали отплата за своя труд, а са желаели
единствено вестникът да продължи да бъде издаван и да се развива. В това
отношение в книгата е споделен критичен момент в историята на вестника,
свързан с получено предизвестие за спиране на неговото издаване от 1 януари
1989 г. поради дефицит на хартия в страната. От страниците на вестника е
отправен призив към академичната общност „Нека всички да защитим нашата
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Студентска искра. 60 години приемственост.
„Студентска искра“. В университета доброволно започва акция по предаване
на хартия и вестникът е спасен.
Друг показателен факт, отбелязан в монографията, относно значението
на вестник „Студентска искра“ за развитието на иновативно мислещи хора
в Русенския университет, е за това какви качества вестникът е толерирал и
търсел от своите сътрудници. В неговия брой от януари 1983 г. може да бъде
прочетена следната обява: Вестник „Студентска искра“ търси да назначи щатни
сътрудници и дописници без конкурс, без заплащане, без диплома, с или без
журналистически стаж, без русенско жителство и без много ангажименти.
Необходими документи: Свидетелство за ентусиазъм; Характеристика на
началника, написана от кандидата; Други – по преценка. Макар че срокът
за подаване на документи по тази обява е 1 април, зад хумора на рубриката
„Весела Искра“ наистина прозира профилът на вестника на Русенския
университет – той е територия на свободния дух, на словото без цензура, на
фактите в черно и бяло, но и на пъстроцветието в ежедневието, в поетичното
творчество и в искрящия хумор.
Със своите 337 страници в пълноцветен печат, многобройните факсимилета

IN MEMORIAM
На 18 февруари почина заслужилият
професор на Русенския университет
Иван Неделчев (1927–2019). Отиде си
от нас един от обичаните преподаватели
и строители на нашата Алма матер,
основателят и първият главен редактор
на вестник „Студентска искра“.
Не съм от хората, на които приляга
определението „приятел на Иван
Неделчев“, въпреки че съм му гостувал
в Русе и в Мартен; и съм разглеждал в
кабинета му снимки и материали, носещи
духа на миналото; и сме разговаряли –
где по-продължително, где по-кратко;
и сме съпоставяли исторически факти
от летописа на университета ни и неговите спомени... Най-често вестник
„Студентска искра“ бе поводът за нещо предстоящо – да ме запознае с бивши
студенти редактори на вестника от времето на неговото „детство“ (Кирил
Момчилов, Андон Добрев, Христо Владимиров, Георги Драмбозов и др.), да
обмислим поредното честване на вестника ни... Няма да е преувеличено, ако
кажа, че проф. Неделчев е един от малцината щастливи наши съвременници,
имащ възможност в продължение на повече от шест десетилетия да се радва
на създаденото от него, дало богати плодове през годините. Наблюдавах го
преди година, когато отбелязахме 60-годишнината на в. „Студентска искра“.

и статистически данни монографията „Студентска искра. 60 години
приемственост“ не е пропуснала нито един факт от развитието на вестника
на Русенския университет в неговата 60-годишна история. Чрез личните си
позиции и научни интерпретации авторите са дали израз на своя респект към
историята, но са постигнали много повече от това. Те са наситили изложението
с автентичното живо слово на ректорите на Русенския университет, на
редакторите и сътрудниците на вестника и в много голяма степен на неговите
читатели, за които „Студентска искра“ се е превърнал в частица от техния
живот, в основание да се чувстват свързани със своя университет и да
продължават да градят неговото бъдеще.
Прочетете тази книга, защото тя наистина ще ви направи богати с история,
ще ви зареди с емоции и оптимизъм и ще ви накара да се гордеете, че сте част
от Русенския университет, от неговото настояще и бъдеще.
За мен беше чест и привилегия да ви представя монографията „Студентска
искра. 60 години приемственост“.
Материалът е обобщен от доц. д-р Анелия Манукова.
Видях и живия му интерес към монографията „Студентска искра. 60 години
приемственост“, която му занесох седмица преди да ни напусне...
Дългият живот на професора, фактът, че в русенската Алма матер той е
бил и зам.-ректор, и декан, и ръководител на катедра, и е заемал различни
обществени длъжности, а и самият той като човек контактен, сякаш
предопредели съдбата му да произнася много слова по празнични поводи,
но и при изпращането на наши колеги в последния им път.
Не съм от тези, които познават проф. Неделчев от много години, но все
пак от декември 1976 г. са минали няколко десетилетия, така че съм имал
възможност да го видя в различни „роли“. И въпреки това ще си позволя
да създам един колективен портрет, направен от преподаватели, студенти,
русенци, познаващи професор Неделчев. В страницата ми във Фейсбук
коментираха петдесетина читатели кончината на проф. Неделчев, а от тях
подбрах десетина мисли. (Тъй като не съм искал разрешение, ще посоча
инициали, а не имената на споделилите скръбта си): „Прекрасен човек!!!
Наистина е голяма загуба за Русенския университет (ВИМЕСС), един от
символите му“ (И.И.), „Беше пример за нас“ (А.С.), „Любим професор и
приятел“ (Й.К.), „Невероятен дух!“ (М.Д.), „Човек деликатен, ерудиран, широко
скроен“ (Р.Ш.), „Отличен преподавател, много добър професионалист. Беше
прекрасен човек и ерудит“ (П.П.), „Много неща е оставил след себе си!“ (А.В.),
„Високо ерудиран преподавател, съхранил паметта на вуза със спомените
си и събраните материали“ (В.А.), „Човек, Професионалист, Педагог“ (Т.Р.),
„Поклон пред ерудирания ни учител и ЧОВЕК!“ (И.П.)...
И от името на екипите, списващи през годините „Студентска искра“,
и от името на читателите – ДЪЛБОК ПОКЛОН!
Живодар Душков

Щрихи към биографията на
вестник „Студентска искра“
В края на 2018 г. излезе от печат сборникът „С пламъка, наречен
„Студентска искра“ на Живодар Душков, в който са препубликувани 33
авторски текста, писани за вестника и отпечатани в „Студентска искра“
в периода 1977 – 2017. Книгата представлява своеобразна миниистория,
отразяваща отношението главен редактор – вестник – читател. В жанрово
отношение книгата е разнообразна – поместени са статии, бележки,
коментари и др., отличаващи се със своевременната си актуалност, но
както сам пише авторът: събрани на едно място, текстовете […] имат
свой живот и разказват една история…
Част от публикациите са насочени към годишнините на вестника, други
провокират активността на студентите, трети съдържат размисли с какво и
защо е важен нашият студентски вестник, каква е съдбата на студентските
медии в България. Четвърта група обединява проблемни статии, осветляващи
кризата в страната и в Университета покрай студентските стачки от
началото на 90-те години на ХХ век и др. Като една от особеностите на
текстовете може да се открои емоционалността, събираща в себе си широк
спектър от чувства (радост, възторг, умиление, тревога, неудовлетворение,
притеснение и проч.). Сборникът е илюстриран с богат снимков материал,
като някои от фотографиите се публикуват за първи път.

Сборникът на Живодар Душков е своеобразно доказателство, че
работата във вестник води до пристрастяване, защото печатарското
мастило се измива трудно.
Материалът е подготвен от доц. д-р Мира Душкова.
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140 години българска дипломация
Дипломацията – далечна и близка напредък и лесният достъп до невероятния обмен на информация през

Когато говорим за дипломация, първата асоциация е добро управление,
международна комуникация и преговори. Представите за дипломацията са
свързани предимно с висококвалифицирани личности, които имат нужните
умения да водят преговори в областта на политиката, икономиката, опазване на
околната среда, културата и прочие. Повечето от нас приемат, че дипломацията
е „работа” само на посланиците и дипломатите, които трябва да отстояват
държавните интереси на „масата на преговорите”. Това е така, тъй като всички
определения, дадени за дипломацията, най-общо я интерпретират като
инструмент, с помощта на който се договарят осигуряването на мира, културен,
търговски и стопански обмен и разрешаването на конфликти. Навярно това
е било така преди столетие. Но според мен, дипломацията често може да
бъде много неформална, свързана с намирането на общи решения – умение,
което всеки може да развие. През 2019 г. се навършват 140 години от началото
на българската дипломация. През месец февруари Русенският университет
организира изложба, посветена на българската дипломация, представи се и
книгата „Българската дипломация. Институции и представители 1879 –1918“
на д-р Алека Стрезова от Института за исторически науки към БАН. Тези
мероприятия помогнаха на младото поколение да се докосне до българската
дипломация от времето на зараждането й. Изложбата, първа в страната,
поместена в Университетската библиотека, респектира с представените
книги. Водещо място заемат трите енциклопедии за историята на българската
дипломация и държавност, излезли в годините на демокрацията. Разглеждайки
ги, в съзнанието ми изникнаха куп въпроси. Като например дали наистина
дипломацията намира израз само във външните отношения между държавите?
Може ли да прилагаме чисто дипломатически подходи в ежедневието ни,
в междуличностните ни взаимоотношения, които да дадат отражение в
световен мащаб? Търсейки отговор на тези въпроси, се натъкнах на думите
на един английски философ – Франсинс Бейкън, които гласяха „Ако човек е
милостив и любезен към непознати, това показва, че той е гражданин на света“.
В тези думи, макар и звучащи идеалистично, се крие толкова много истина,
а именно – не трябва да забравяме, че без значение е от каква националност,
религия или раса сме… факт е, че всички ние сме граждани на майката земя.
И какъв по-добър начин да засилим дипломатическите отношения от това ние
самите да изразим уважение към другите и да покажем, че сме обединени, за
да насърчим международното развитие във всички аспекти – икономическо,
политическо и културно.
Повечето хора мислят, че сам човек не може да влияе на международните
отношения и начинания. Но ние имаме силата да даряваме и обогатяваме
другите, макар и трудно да го осъзнаваме. Съвременният технологичен

интернет позволяват на хората по целия свят да се докоснат до различни
култури и много по-бързо да се адаптират към непознатото, зачитайки и
приемайки различията между себе си и другите.
Всеки гражданин има право и отговорност да участва в гражданската
дипломация чрез обмен на идеи, културни традиции и други преживявания,
и така да се превърне „посланик на обединението”, без да е носител на
дипломатическия ранг на посланик. Чрез дипломация хора могат да допринасят
за мира и стабилността. И ако всеки от нас направи своя принос в подкрепа
на гражданската дипломация, съм сигурна, че светът ще бъде много по-добро
място за нас и за бъдещите поколения.
Материалът е подготвен от Сениха Масуркова,
абсолвент, спец. Право

Изложба 140 години българска
дипломация

Иречек, книги на Симеон Радев – сред които има две редки издания на
неговите „Строители на съвременна България“ и др. Показани са и двете
най-четени заглавия сега сред специалистите – мемоарните книги на
дипломатите и полковници от резерва на българското разузнаване Петър
Воденски и Владимир Константинов.
В изложбата фигурират трите
издания на русенски автори, двама от
които са преподаватели на Русенския
университет – проф. д-р Златоживка
Здравкова и дин Любомир Златев.
Показани са и четири тома със студии
и монография на доц. д-р Кремена
Раянова, по чиято инициатива бе
премиерата на новоизлязлата книга за
историята на българската дипломация
с автор д-р Алека Стрезова от БАН.
Заглавията са подредени съобразно
правилата на Виенската конвенция
за дипломатическите отношения
от 1961 г.
С представянето на книгите от
фонда на Русенския университет
се дава възможност на студенти,
преподаватели и читатели да се
запознаят с методите на дипломацията.
Материалът е подготвен от маг. инж. Елисавета Недева,
директор на Университетската библиотека

На 27 февруари 2019 г. в читалнята
на Университетската библиотека на
Русенския университет бе открита
изложба във връзка с отбелязването
на 140 години от българската
дипломация, съдържаща 82 тома
от богатството на библиотеката на
Русенския университет. Изложбата е
отворена до 9 май – Деня на Европа.
На централно място са подредени
трите енциклопедии, излезли в
годините на демокрацията, за
историята на българската дипломация
и държавност. Сред заглавията
фигурира и изключително рядко
срещаната монография на екип
с ръководител проф. дин Елена
Стателова „120 г. българска
дипломация“ – ведомствено издание
на МВнР по времето на министър
Надежда Михайлова. Открояват се
и двадесет и трите тома на „Политическа и дипломатическа история
на България“ от проф. Г. П. Генов, двата тома дневници на Константин

Премиера на книгата „Българската
дипломация. Институции и
представители
1879 – 1918“

На 27 февруари 2019 г. се състоя премиерата
на книгата на д-р Алека Стрезова от БАН
„Българската дипломация. Институции и
представители 1879 – 1918“. Инициативата
е на Юридическия факултет на Русенския
университет, със съдействието на Галина
Антонова.
Книгата бе анонсирана от проф. д-р
Юлиана Попова с думите „Д-р Стрезова
представя пред нас книга, хвърляща светлина
в началото на българската дипломация,
когато започва строителството на нова
България. Книгата е интересна и съдържа
автентична информация за създаването на
Министерството на външните работи (Изповеданието, както се е казвало
тогава) и биографиите на български дипломати. В ценните приложения
към книгата се изследват всички български външни министри от този
период. Това е първото събитие от серия прояви, посветени на 140 години
на българската дипломация, които Русенският университет организира
през тази година.“
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Изключително успешна 2018 г. за Русенския университет

В края на месец декември 2018 г. академичното ръководство на
Русенския университет благодари на представителите на медиите за
отличната симбиоза в работа помежду им. Ректорът чл.-кор. Христо
Белоев отчете:
„За изминалата една година Русенският университет стана по-силен,
по-мъдър и по-вдъхновен.
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.
Трябва да се отбележи още една базова ценност – социалната
отговорност на университета в нашето съвремие. Това е най-важната
част от нашата мисия, тъй като от изпълнението й зависи бъдещето
на регионите, в които е позиционирана академичната ни 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.
Русенският 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.
Силните страни на Русенския университет са безспорен факт,
който ни вдъхва увереност и дързост да продължим с ясна визия в
2019 г. и в следващите години. 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.
Искаме да благодарим на всички вас, нашите медийни партньори, за
прекрасната съвместна работа през изминалите години и да пожелаем
на всички здраве, радост, щастие, успехи“.
Чл.-кор. проф. Христо Белоев,
Ректор на Русенския университет

Русенският университет получи
Знак за качество за работата си
по програма Еразъм+
На 6 декември 2018 г., на тържествена церемония в Централен военен
клуб – София, Русенският университет беше удостоен със Знак за качество
за работата си по програма Еразъм+. Събитието се състоя по време на
традиционната Валоризационна конференция по програма Еразъм+,
организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ – София,
който е Националната Еразъм агенция в България.
Участие в Конференцията взеха Георг Георгиев – заместник-министър на
външните работи, и Петър Николов – заместник-министър на образованието
и науката, представители на Министерството на младежта и спорта. В
приветствията си двамата заместник-министри подчертаха изключителната
значимост на Програма Еразъм+, а именно – най-голямата, най-популярната
и най-ефективната програма на Европейската комисия в областта на
образованието, обучението, младежта и спорта.
Изпълнителният директор на ЦРЧР Петьо Кънев поздрави представителите
на наградените институции и направи обзор на проектите и дейностите,
осъществени в България, с подкрепата на „Еразъм+“ и съпътстващите
дейности. Над 39 милиона евро ще отпусне Европейската комисия по
програмата „Еразъм+“ за проекти, както и за други съпътстващи дейности
през 2019 г. Бюджетът е увеличен със 7 процента спрямо настоящата година.

От финансирани 271 проекта по Програмата през 2017 селекционна година,
40 са отличени със знак за високо качество, като сред тях университетите са
само 4 – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Медицински университет –
Варна, Висшето училище по мениджмънт – Варна, и Националната музикална
академия „Проф. Панчо Владигеров“.
Материалът е подготвен от проф. Юлиана Попова.

14

МАРТ 2019

Авеню на младостта

На 16 февруари 2019 г. за втора поредна година Канев център при Русенския
университет бе организатор на Модно авеню The day after tomorrow. Всички
посетители имаха възможността лично да се запознаят и да разгледат отблизо
работата на над 70 професионалисти в бранша – хотели, ресторанти, агенции
за организиране на събития, фирми за кетъринг, фотографи, видеооператори,
диджеи, фризьори, гримьори, дизайнери, дизайнери на дамски и мъжки облекла,
туристически агенции и други. Това е едно малко по-различно и малко полично събитие, в което изложителите получават възможност да рекламират
своите нови продукти и услуги, а пък посетителите да се информират за
всичко, което ги вълнува, и да се срещнат с хората, които с радост биха се
погрижили за осъществяването на техния незабравим абитуриентски бал.
Абитуриентските и булчински рокли бяха от модните къщи: Елена Христова,
Hard Fashion, Адриана Рика, Ричмарт, Виконте, Елиза, АМД ДАНА СТИЛ,
Тасвира, Wolf Walley.
Модното авеню беше официално открито от ректора на университета
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. Поздравителни адреси за събитието бяха
получени от Областна администрация на Област Русе и Община Русе. По

време на откриването децата от детска вокална група „Слънце“ към Общински
детски център за култура и изкуство, Русе, поздравиха гостите с няколко
прекрасни изпълнения.
Студенти от Русенския университет помагаха на абитуриентите да се
ориентират в различните специалности, по които се извършва обучение в
Русенския университет. По време на тричасовото ревю бяха представени
специалностите по факултети, а за присъстващите абитуриенти имаше много
награди, осигурени от фирмите участници.
В края на деня посетителите се наследиха на моден шоуспектакъл, където
модните дизайнери представиха новите си колекции за абитуриенти и
младоженци за 2019 г. В ревюто не участваха професионални манекени, а 20
момичета и 15 момчета – тазгодишни абитуриенти от русенските училища.
В спектакъла също участваха Илия Луков, Йордан Марков, Freedom dance
studio и ФА „Русчуклийче“.
Материалът е подготвен
от Ангел Иванов, 2. курс, спец. „Растениевъдство“

Обменна програма Еразъм+

Русенският университет прие 79 чуждестранни
студенти по обменната програма Еразъм+ за
летния семестър на 2019 г. за обучение или
практика.
На 7 март 2019 г. за новите Еразъм студенти
бе организирано представяне на университетите
и страните им. Приветствия от името на
академичното ръководство към тях отправиха
проф. д-р Пламен Кангалов, зам.-ректор по
учебната работа, и проф. д-р Юлиана Попова,
зам.-ректор по интернационализация и
комуникационна политика. Присъстваха

координаторите и преподавателите им.
Програмата Еразъм+ се финансира от
Европейската комисия и в нея участват както
държавите членки на Европейския съюз, така
и определени държави партньори от целия
свят. Страните, откъдето през този семестър
в Русенския университет идват обучаеми по
Еразъм+, са общо 11. Най-много са студентите
от Румъния – 18, и от Франция – 15. Останалите
държави са представени, както следва: Турция –
8, по 7 от Италия и Китай, по 6 от Армения и
Грузия, 5 от Испания, 3 от Виетнам и по 2 от

Македония и Азербейджан.
Във всички факултети на университета и във
Филиал Разград ще се провежда обучение или
практика на Еразъм студентите. Половината от
тях (38) са записани във факултет Електротехника,
електроника и автоматика.
От студентите, които се обучаваха през
зимния семестър на 2018–2019 академична
година (41 на брой), четирима удължават
обучението в Русенския университет.
Материалът е подготвен
от Милена Богданова и ДВОР.
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Университетски спортен център представя...
Габриела Димитрова –
шампион по бокс

Габриела Димитрова е студент на Русенския
университет, 2. курс, спец. Кинезитерапия, и е
един от най-значимите спортисти на университета:
– Спортист № 1 на Русенския университет
за 2018 г.;
– Държавен шампион на България по бокс;
– Бронзов медалист на Балканското
първенство;
– Бронзов медалист на Европейското
първенство;
– Участник в Световно първенство по бокс
в Делхи, Индия;
– Шеста в световната ранглиста.
Интервю с шампиона Габриела Димитрова
проведе Валентин Каменаров.
Габи, ти си спортист на изключително
високо ниво, национален състезател. Честито
за всички извоювани твои заслужени отличия!
За Русенския университет е чест да има в своите
редици такъв студент спортист !
Благодаря!
Получавала си много спортни отличия, но
отличието, получено от ректора, е по-различно.
Какво почувства при твоето награждаване в
Канев център през декември 2018 г. от проф.
Хр. Белоев?
Почувствах се оценена, това е оценка за
положения от мен труд през изминалата състезателна
година.
Ти си родом от град Лом, но Русе ти е другият
град на сърцето, защото тук правиш своето
израстване като личност и като спортист.
Същото се отнася и за нашия университет.
Знаем, че сега се обучаваш по втора специалност,
след като завърши едно висше образование.
Специалността „Кинезитерапия“ ли те
предизвика или не искаш да се разделяш още с
любимия си университет?
Русенският университет е един от найпрестижните университети не само в България,
но и в света. С много добра база за обучение
и висококвалифицирани преподаватели. За
това предпочитам да се обучавам в Русенския
университет.

Разкажи как достигна до тези спортни
висоти. От каква възраст започна да се
занимаваш със спорт, кои са твоите първи
отличия?
Започнах сериозно да се занимавам със спорт
доста късно, на 16 години, но бързо навлязох в
елита. Първото ми отличие е сребърен медал от
Републиканско първенство.
Знаем, че печелиш ежегодно медали от
различни първенства и турнири. Но все пак
кое от тези отличия ти е най-скъпо и трудно
извоювано?
Засега нямам толкова скъпо отличие, надявам
се да спечеля моето най-скъпо отличие на
Олимпийските игри през 2020 г. в Токио.
В колко Световни и Европейски първенства
си участвала?
Засега съм участвала на едно Европейско и
едно Световно първенство.
Беше много добре спортно-технически
подготвена за Световното първенство в Индия,
което се проведе през есента на 2018 г., но явно
нещо друго се получи? Какво е?
Бях в доста добра форма за Световното.
Всичко ми се получи, и това, което искаха от
мен треньорите, го изпълних. Аз от своя страна
дадох максимума на ринга, но понякога има неща,
които не зависят от теб, и трябва да се примириш
със ситуацията. И въпреки това, най-вече да
продължиш напред в името на развитието си.
За 2018 г. в световната ранглиста заемаш
призовото шесто място. Това е едно постижение,
достигано от не много български спортисти.
Какво ти коства всичко това, колко часа на
ден отделяш за спорт?
Всеки ден тренирам по два пъти, като
тренировката е с продължителност от 2 часа.
Но ангажиментът ми не приключва, след като
е приключила тренировката. За да си елитен
състезател, това е начин на живот, постоянен
режим на хранене, спане, съвкупността от
натоварването и възстановяването.
Как успяваш да съчетаваш учението със
ежедневните натоварващи тренировки?
Много трудно съчетавам учението и спорта.
Наистина ми е трудно. Понякога се налага да
отсъствам за по-дълъг период от време, но

преподавателите проявяват разбиране и ми помагат
след това да наваксам с материала. Русенският
университет е толерантен към студентите, които
искат да се развиват, и им се помага винаги. Аз
съм благодарна на всички, че ми помагат да
постигна моите цели, и в учението, и в спорта.
На Националната универсиада за 2019 г.,
която ще се проведе в град Варна в началото
на месец май, няма включена твоята спортна
дисциплина, но има друга, подобна, кик бокс. Би ли
участвала там за честта на университета, ако
нямаш други национални спортни ангажименти?
Разбира се, че ще участвам, стига да имам
възможността. Трябва да се защити името на
Русенския университет.
Виждам, че тези дни и седмици превантивно
лекуваш контузия с единствената цел да си в
топформа за спечелване на квота и участие
на Олимпийските игри през 2020 г.
Да, така е. В момента лекувам контузия на
ахилеса и ще пропусна един от най-големите
международни турнири в света – купа „Странджа“.
Надявам се да се възстановя бързо и отново да
вляза във форма.
Какви са твоите спортни планове за
настоящата година, какво предстои?
През 2019 г. ми предстоят много състезания, но
най-важните са: Европейските олимпийски игри
и квалификационните турнири за Олимпийските
игри в Токио през 2020 г.
Изключително радостен факт за
академичната общност на университета е
твоето присъствие сред нас. Как те посрещат
колегите ти след всеки пореден успех?
Всичките ми колеги са много приятни хора,
общувам с всички и те много се радват за успехите
ми.
Какво ще пожелаеш на колегите си студенти
от университета?
На колегите си мога да пожелая да са много,
много здрави, защото това е важно и да са още
„по-гладни“ за знания. Защото, за да си добър
специалист в своята сфера, трябва постоянно да се
учиш, дори и да стоиш на едно ниво, е изоставане.
Работете неуморно за развитието си!
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УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТЕН ЦЕНТЪР „АКАДЕМИК“

Катедра „Физическо възпитание и спорт“
Университетски спортен клуб
Спортно-туристическо и природозащитно дружество „Академик“
Университетски учебно-спортен комплекс
Университетският спортен център „Академик“ при Русенския университет записва целогодишно в студентските спортни секции и клубове
студенти спортисти, които желаят да тренират активно и да попълнят съставите на отборите на Русенския университет за участие в Националните
студентски спортни прояви по следните спортове и спортно-туристически
дисциплини: футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис, бадминтон, плуване, шахмат, лека атлетика, спортно ориентиране, кросово бягане,
джудо, кик-бокс, карате, пешеходен туризъм, воден туризъм, спелеология,
спортно катерене, планинарство, ски и скитуризъм, колотуризъм.
За повече информация и записване – в Университетския учебно-спортен комплекс / спортна зала „Академик“.
КАКВО МУ ТРЯБВА НА ЧОВЕК ЛИ?!
Десислава Церовска
Да има с кой да поговори,
когато му е трудно и греши.
Вратата кой да му отвори
и с прегръдка да го утеши.

А когато любовта споделя,
да има кой да я приеме цяла.
Да има дом, храна, постеля...
Песен... А в душата да е бяло.
Малка книжка, глътка тишина,
светли мисли и любов в сърцето.
Да го спохожда често радостта
и да не забравя в себе си детето.

Слънчев изгрев, залез и мечти..
Тъмното да осветява често.
Свобода – да може да лети...
Другото...
Да, другото е лесно!
Интернет източник
Интернет източник: iwoman.bg

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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