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Русенският университет избра ректор
за мандат 2019–2023 г.
На 26 ноември 2019 г. Русенският
университет избра своя ректор за мандат
2019–2023 г. Академичната общност гласува
доверение на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
с 203 гласа от общо гласували 229. Доверие,
доказващо значимата роля на Хр. Белоев за
развитието на университета през годините.
На първото заседание на Общото събрание
за всеки мандат се избират ректор, председател
и зам.-председател на Общото събрание и
председател на Контролния съвет. За председател
на Общото събрание бе преизбрана проф.
д-р Велизара Пенчева, за зам.-председател –
доц. д-р Анелия Манукова, и за председател
на Контролния съвет бе избран доц. Митко
Николов. Гласуването се проведе в съответствие
със Закона за висшето образование и Правилата
за издигане на кандидати за провеждане на
избори за ръководни органи и длъжности
в Русенския университет.
След проведените избори чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев изказа пред в. „Студентска искра“
благодарността си за доверието на академичната
общност на Русенския университет и очерта
значимата роля на университета:
„Ние по категоричен начин заявяваме пред света,
че русенската Алма Матер има с какво да се гордее
и изправя своя висок ръст (както се пее в химна на
университета) в националното и международното
образователно и изследователско пространство.
Посланията, които Русенският университет
отправя към своите партньори, към настоящите и
бъдещите студенти, към гражданите на регионите,
в които се е позиционирал, към националната и
международната общественост, са Сила, Достойнство
и Авторитет.
Силата на Русенския университет е в неговата
многопрофилност, в разнообразната палитра от
професионални направления и специалности; в
способността му да се адаптира към динамиката на
външната среда и да намира верен отговор на всички
предизвикателства. Тази сила вдъхва увереност за
утрешния ден и непрестанно ни зарежда с позитивна
творческа енергия.
Достойнството на Русенския университет
се измерва с неговата дълголетна традиция, с
всеотдайния труд на многобройните членове на
академичната общност, с неговите постижения,
сътворени с делата на всеки един от нас – хората,
свързали настоящето и бъдещето си с русенската
Алма Матер.
Авторитетът на Русенския университет е
всичко, за което сме положили най-много усилия,
справяне с превратностите на времето, изграждане
на партньорства, претворяване на смели идеи в
реалност и сплотяване около една-единствена
кауза – каузата Русенски университет.
Заедно ще засилим влиянието на университета в

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.
Скъпи читатели,
Има моменти в живота ни, когато правим важния избор, определяме посоката
на развитието си. Когато сме поставени
пред изпитание, разбираме кои сме и какви са възможностите ни. Изграждаме се
като личности.
Това важи и за учението. Учението е
процес, а не акт. Продължавайте да учите.
Учението не приключва с получаването
на дипломата. То започва тогава, кокато
осъзнаете защо е необходимо да го правите.
Вярвайте в себе си и способностите си!
Имайте вяра в човека до вас и неговите
възможности!
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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България, в Трансграничния и Дунавския регион, ще
направим Русенския университет еталон – за високо
качество на учебния процес, за успешно партньорство
с бизнеса и институциите, за успешна реализация
на студентите, за научноизследователски успехи.
Преди една година Русенският университет получи
целева субсидия от 1 млн. лева, като първи транш от
общата сума на проекта 3 млн. лева, за изграждане на
модерен високотехнологичен научноизследователски
център. Освен като средище за развитие на наука
и бизнес, с центъра Русенският университет ще
завърши своята архитектурна композиция – всички
сгради да са свързани с Ректората и да съчетаят
традиция и модернизъм.
Русенският университет работи активно с
Министерството на образованието и науката, на
външните работи и Президентството за преобразуването
на Държавното висше училище в град Тараклия,
Молдова, във филиал на университета.
Нека да запазим силата и достойнството на
университета и да разширим авторитета на Русенския
университет!
Нека той продължава да бъде нашият втори дом
и нашата крепост на знанието, мъдростта и вярата
в извечната сила на духа!“
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На 12 ноември 2019 г. Русенският университет отбеляза тържествено
своята 74-годишнина. Празникът започна с поднасяне на венец пред
паметника на патрона на Русенския университет Ангел Кънчев, в чест
на 169 г. от рождението му, и откриване на композицията „Цветно лого
на Русенския университет“.
Тържественото събрание в Канев център се откри с академичното
слово на ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – „Днес, горди от
постигнатото и от успехите на университета, навлизаме в юбилейната
за университета година и точно 12 месеца ни делят от 75-годишния
юбилей на Русенския университет – достойна годишнина, която ще
отбележим с искрена радост и заслужено удовлетворение. Очакването
за предстоящия юбилей в никакъв случай не омаловажава това, което
постигнахме заедно през 2019 г. То се побира в стотици страници текстове,
но по-важни са посланията, които Русенският университет отправя
към своите партньори, към настоящите и бъдещите студенти, към
гражданите на регионите, в които се е позиционирал, към националната
и международната общественост – послания, които са знакови и говорят

за сила, достойнство и авторитет. Нека да са плодотворни идеите ни, да
са резултатни дните ни и да се радваме на постигнатото!“, завърши той.
Поздравление по случай празника направи кметът на Община
Русе Пенчо Милков. Той изрази гордостта си от това, че е възпитаник на
русенската Алма Матер и заяви готовността си да работи в ползотворно
сътрудничество за утвърждаването на Русе като Дунавска столица на
България така, както вече е направил Русенският университет в областта
на образованието и науката.
Поздравление от името на Област Русе направи зам.-областният
управител Свилен Иванов, който също изрази уважението си към
целия академичен колектив за знанията и уменията, които е получил по
време на обучението си в Русенския университет. Той връчи на ректора
поздравителен адрес от областния управител на област Русе Галин Григоров.
Поздравление от името на Научно-техническия съюз по транспорта
направи председателят на Управителния съвет инж. Ясен Ишев.
Поздравителни адреси бяха получени още от Андрей Громов –
Генерален консул на Руската федерация в Русе, Петър Ангелов – директор
на ДРСЗ – Русе, Гюнай Хюсмен – Областен управител
на област Разград, Драгомир Николов – изпълнителен
директор на Агенцията по заетостта.
Всяка година на празника на университета се
награждават изявени студенти и заслужили преподаватели.
През 2019 г. Кристиан Велковски и Пресиян Желязков
спечелиха награди и стипендии на Фондация „CLAAS“, а
ректорът на университета им връчи дипломи за отличие.
Факултети и дирекции получиха дипломи и плакети
по случай годишнини от основаването им, както и
за принос в развитието на Русенския университет:
Аграрно-индустриалният факултет – 65 години; Факултет
„Електротехника, електроника и автоматика“ – 45
години; Факултет „Природни науки и образование“ –
Награждаване на пенсионирани преподаватели във връзка с навършени годишнини
25 години; Факултетът „Бизнес и мениджмънт“ – 25
и за принос в развитието на Русенския университет
години; Факултет „Обществено здраве“ – 10 години;

Награждаване на пенсионирани преподаватели във връзка с навършени годишнини
и за принос в развитието на Русенския университет
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Ръководството на Русенския университет през мандат 2015–2019
Дирекция „Чуждестранни студенти“ – 65 години.
Отличени бяха пенсионирани преподаватели
във връзка с навършени годишнини, както и за
принос в развитието на Русенския университет.
Придобилите докторска степен през 2019 г.
получиха дипломите си, а слово от името на
дипломираните произнесе д-р Поля Найденова
Чернева от факултет „Природни науки и
образование“.
Отбелязването на Деня на Русенския
университет завърши с музикален поздрав
от академичния хор „Сексагинта Приста“ с
диригент Пламен Георгиев.
***
Традиционно, ден преди Празника на
университета, на 11 ноември 2019 г. във фоайето
на Ректората беше официално открита 19-ата
изложба на печатни и електронни издания в
Русенския университет. Автори на изданията
са преподаватели, докторанти и студенти, а
изложбата включва 180 издания – монографии,
студии, книги, учебници, дисертации, научни
публикации и други. Експозицията е събрана
и подредена от Университетската библиотека, а
специално сформирана комисия оцени изданията
по отделни категории. Ректорът чл.-кор. проф.
дтн Христо Белоев връчи наградите на отличените
с първо място, както и специалните награди:
I група: Книги и студии
I награда на гл. ас. д-р Николай Господинов.
Специална награда – чл. кор. проф. дтн
Христо Белоев и доц. д-р Петър Сигалов.
II група: Монографии
I награда – проф. дн Огнян Алипиев.
III група: Учебници и учебни пособия
I награда – доц. д-р Лилия Тодорова.
Специална награда на доц. д-р Донка Иванова
за учебника: Теория на управлението. Част I.
IV група Ръководства
I награда на доц. д-р Вяра Русева, доц. д-р
Константин Коев и доц. д-р Анка Кръстева.
Специална награда – доц. д-р Иван Евтимов,
гл.ас. д-р Георги Кадикянов и гл. ас. д-р Гергана
Станева.
V група: Дисертации и Автореферати –
три първи награди
Д-р Мария Томова-Михнева; ас. д-р Гьоре
Наков; д-р Емил Баргазов.
VI група: Дипломни работи:

Връчване на дипломи за образователно-научна стрепен „доктор“
I награда – Надежда Анастасова-Стоянова
с ръководител гл.ас. д-р Гьоре Наков.
VII група: Сборници с доклади
I награда на проф. д-р Ангел Сотиров
Смрикаров и колектив за комплект материали
от Международна научна конференция
CompSysTech’19.
VIII група: Научни публикации:
I награда – доц. д-р Мария Николова.
Специална награда – проф. дн Степан Агоп
Терзиян.
IX група: Материали по международни
проекти
Специална награда – проф. д-р Ангел Сотиров
Смрикаров и колектив за комплект материали

по проект „Modernisation of Higher Education in
Central Asia trough New Technologies (HiEdTec)“.
X група: Рекламни и други материали
I награда – екип, представил рекламни
брошури, плакати и други материали на
Спортно-туристическо и природозащитно
дружество „Академик“ – Русе, с председател на УС
доц. д-р Руси Минев Минев.
Специална награда – доц. д-р Анелия
Владимирова Манукова-Маринова и колектив
за вестник „Студентска искра“.
Специална награда – доц. д-р Румяна
Димитрова Лебедова и колектив за вестник
„Паметен лист“ на Филиал Силистра.
Материалът е подготвен от ДВОР.

Академичен хор на Русенския университет
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Това, което започна през 2012 година, няма да спре днес – Игнат Канев

Среща на Игнат Канев с академичното ръководство
На 18 октомври 2019 г. дарителят Игнат Канев, Доктор хонорис кауза на
Русенския университет, се срещна с академичната общност на русенската
Алма Матер в Канев център.

Срещата продължи с представяне на книгата биография на Игнат
Канев „Живот във възход“, с автори Стивън Нижич, Анна-Мария Канев,
Кристина Мария Канев и Диди Канев и технически редактор чл.-кор. проф.
дтн Христо Белоев. Милена Попова, преводач на книгата, обясни, че това е
нейно второ издание. През октомври 2016 г. на тържествения прием по повод

В началото на срещата проф. Пламен Кангалов, зам.-ректор по учебната
работа, връчи на Игнат Канев Кристалния приз на Русенския университет от
името на ректорското ръководство с благодарност за всичко, което е направил
в името на младите хора в университета и града. Проф. Кангалов изрази
надежда, че това добро дело ще продължи и занапред и че предстоят още
срещи, една от които ще бъде на 75-ата годишнина на Русенския университет
на 12 ноември 2020.

90-годишнината на Игнат Канев, в Канев център, гостите получават първото
издание на „Живот във възход“. Новото издание е значително разширено,
обогатено с над 100 страници в три нови глави, епилог и приложение със
спомени на сподвижници на Игнат Канев, представители на властта, приятели,
служители. Книгата описва живота на Канев, но в същото време е историческа
картина на живота в Европа и в света. Книгата „Живот във възход“ или „Да
станеш някой“ (Becoming a somebody – английското заглавие) разказва за
изминатия път от Игнат Канев – от построяването на първата едноетажна
къща през 1952 г. до огромните небостъргачи, игрища за голф, сгради с
обществено, социално и икономическо значение, както и до значителната
благотворителна финансова подкрепа на множество благородни каузи от
човека с голямо сърце Игнат Канев.

Проф. Пенчева подари на Игнат Канев книга-албум, озаглавена „Хроника
на родолюбието“ с посвещение „Този албум е скромен дар от академичната
общност на Русенски университет „Ангел Кънчев“ за големия родолюбец
и човека с голямо сърце Игнат Канев – Доктор хонорис кауза на Русенския
университет. Благодарим ти, приятелю Иги! Бъди ни здрав и продължавай да
бъдеш пример за младите хора с енергия, всеотдайност и истинско човешко
присъствие!“ Албумът събира в снимки важните моменти от живота на
Русенския университет и Канев център – от първата среща на Игнат Канев
с ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев през
октомври 2012 г. до днес.

Дарителят Канев благодари за уважението, което му беше оказано, и
с просълзени очи сподели: „Не мога да опиша чувствата си, но ако сега се
разплача, ще плача цяла нощ. Това, което започна през 2012 година, няма да
спре днес“ – завърши той.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Научна конференция на Русенския университет

Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето

Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Съюзът на учените – Русе, организираха 58-ата
международна научна конференция. Научни и пленарни сесии бяха проведени в Силистра
на 18 октомври, в Русе – на 25 и 26 октомври, и в Разград на 1 и 2 ноември 2019 г. Темата на
конференцията е „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето
– II“, предизвикана от големия интерес на предходното издание на конференцията през 2018 г.
На 25 октомври 2019 г. официално бе открита 58-ата Научна конференция, организирана
от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените в Русе. Проф. Диана Антонова,
зам.-ректор по научноизследователската дейност, поздрави от името на ректора чл.-кор.
проф. дтн Христо Белоев авторите на общо 294 доклада в 22 тематични направления от
14 страни – Украйна, Молдова, Румъния, Полша, Македония, Хърватска, Италия, Гърция,
Франция, САЩ, Австралия, Великобритания, Турция и Латвия. Пожела на всички успех
и нови възможности за сътрудничество и съвместни проекти. Представените доклади са
включени в Сборник – програма и резюмета, на 58-ата годишна международна конференция
на Русенския университет 2019. До два доклада на английски език от съответната секция
се номинират от програмния комитет и се публикуват в сборник „Best Paper‘19“, издаван
на книжен носител и онлайн. Доклади със значителни приноси, след двойно анонимно
рецензиране, ще бъдат поканени за отпечатване в реномирани списания.
Конференцията в Русе стартира с пленарни доклади. Първият беше изнесен от проф.
д-р Емиле Николас Караилиев от университет Pantheon-Sorbonne University – Paris 1,
Франция, на актуалната тема „Публично-частни партньорства (ПЧП) за подготовка на
големи инвестиционни проекти – примери от Франция и България“.
Проф. д-р Костадин Костадинов от Института по механика към БАН и съветник на
министъра на образованието и науката коментира развитието на икономическите връзки
между частния сектор и образователните институции в доклада „Предприемачество и бизнес
планиране на стартиращи фирми за експлоатиране и комерсиализиране на резултатите от
научните изследвания“.
Широк интерес сред публиката предизвика последният пленарен доклад, изнесен от
проф. д-р Данаил Петров, дмн, FETCS, FEBTS, началник на клиниката по Гръдна хирургия
към СБАЛББ „Св. София“, който представи изследвания на тема „Персонализиран подход
в лечението на неопластични белодробни болести и качество на живот – през погледа на
гръдния хирург“.
Програмата на конференцията продължи на 26 октомври със заседания по секции и
културни дейности.
Материалът е подготвен от ДВОР.

Тържествено заседание
на съюза на учените
На 14 ноември 2019 г. се проведе ежегодното
есенно тържествено заседание на Съюза на учените – Русе. Дневният ред включваше доклад по
случай Деня на народните будители и връчване на
грамоти за високи научни постижения и дългогодишен съюзен стаж.
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев приветства
съюзните членове, а проф. дп Антоанета Момчилова от секция „Обществено здраве и спорт“ изне-

се доклад по случай Деня на народните будители.
Проф. дтн Христо Белоев връчи грамоти за дългогодишен съюзен стаж на доц. д-р Емилия Великова и гл.ас. д-р Магдалена Андреева.
За дъгогодишен съюзен стаж и принос в дейността на секция „Математика, информатика и
физика“ грамоти получиха доц. д-р Илияна Раева, доц. д-р Галина Атанасова, гл.ас. д-р Валентин
Великов, доц. д-р Петър Рашков.
За 35-годишен съюзен стаж и принос в дейността на секция „Математика, информатика и физика“
бе наградена доц. д-р Галина Крумова.

За високи научни постижения в хуманитарните науки грамота бе връчена на д-р Илияна Бенина.
И за цялостно творчество в областта на общественото здраве и спорт на: проф. Иваничка Сербезова, дп, доц д-р Лилия Тодорова, доц. д-р Стефка
Миндова, доц. д-р Ирина Караганова, доц. д-р Ивелина Стефанова, доц. д-р Радослава Делева, доц.
д-р Петя Парашкевова, доц. д-р Петя Минчева,
д-р Александър Андреев, д-р Юлияна Пашкунова,
д-р Искра Илиева, д-р Деница Василева.
Материалът е подготвен
от проф. Владимир Хвърчилков.
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Научни конференции и семинари в Русенския университет
Арнаудови четения 2019

Научна конференция
във Филиал Разград 2019
На 1 и 2 ноември 2019 г. Филиал Разград бе домакин на традиционната
и заключителна за Русенския университет научна конференция с
международно участие под наслов „Нови индустрии, дигитална
икономика, общество – проекции на бъдещето II”.
И тази година научният 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, Ротари клуб – Разград, Дом на науката и
техниката – Разград.
Участници в конференцията бяха изявени и млади учени от България,
Украйна, Македония, Румъния, Молдова, Хърватска. В заседанията на
конференцията участваха и представители на фирмите от региона,
работещи в областта на тематичните направления на научния форум:
химични технологии, биотехнологии и хранителни технологии.

В началото на конференцията бяха представени три пленарни доклада
от: доц. Александр Зайчук от Украинския държавен химико-технологичен
университет в Днепропетровск на тема „Физико-химични основи на
синтеза на керамични пигменти с различна структура и използване
на алтернативни суровини”, проф. Марко Юукич от Университет
„Йосиф Щросмайер“ в Осиек, Хърватия, на тема „Функционални
бисквити с добавен пивоварен ечемичен малц и намалено количество
захароза“, и проф. Александр Серегин от Национален университет по
хранителни технологии в Киев, Украйна, на тема „Алтернативна енергия
за хранителната индустрия”.
В заседанията по секции се представиха 56 доклада, като най-добрите
доклади по секции бяха отличени с грамота и кристален приз на ректора
на университета. В категорията за утвърден учен награди получиха: доц.
Алена Карасик и колектив от Украинския държавен химико-технологичен
университет в Днепропетровск и проф. Владимир Телечкун и колектив
от Национален университет по хранителни технологии в Киев.
В категорията за млади учени и докторанти бяха отличени докладите
на д-р Анифе Вели и д-р Радослава Николова от Университет „Проф.
А. Златаров”, Бургас, и на ас. Нина Стоянова и колектив от Института
по обща и неорганична химия към БАН.
Материалът е подготвен от проф. дн Станка Дамянова.

Арнаудови четения 2019
На 11 и 12 октомври 2019 г. в Русенския университет се състоя 11-ото издание
на Арнаудовите четения. Традиционни организатори бяха катедра „Български език,
литература и изкуство“ и Научният център по фолклор, литература и лингвистика
„Св. Димитър Басарбовски” с партньорството на Регионалния исторически музей
– Русе, и Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе.
В работата на секциите „Михаил Арнаудов – личност, творчество идеи”, „Фолклор
и етнология”, „Културология”, „Литературознание” и „Езикознание” участваха
изследователи хуманитаристи от Русенския университет, Софийския университет,
Великотърновския университет, Шуменския университет, от Института по български
език, Института по литература и Института за етнология и фолклористика към БАН.
Научни изложения представиха езиковеди от Новосадския университет – Сърбия,
и Международната езикова школа „НоваМова” – Украйна, историци и археолози
от град Виница, Северна Македония. Пленарният доклад на тема „Изследване на
съвременната литература в дигитална среда”, представен от проф. Ренета Божанкова
от Софийски университет „Кл. Охридски”, предизвика очакван интерес и дискусии.
Поздравления към участниците във форума отправиха проф. д-р Велизара
Пенчева, председател на Общото събрание на Русенския университет, и доц. д-р
Десислава Атанасова, декан на Факултет „Природни науки и образование“.
Тази година четенията се посвещават на двадесет и петата годишнина от
създаването на Научния център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър
Басарбовски“ и на Факултет „Природни науки и образование“.
Съпътстващата програма на конференцията предложи лекция на тема „Дигиталната
хуманитаристика и съвременният университет“ – лектор проф. д-р Ренета Божанкова,
и тематичните изложби: „Сливане“ – по повод 30 години фестивал за съвременно
изкуство „Процес – Пространство“, и 20 години симпозиум „Ломея“, Керамични икони
от Виничкото кале и Михаил Арнаудов и Българското Възраждане, експонирани в
Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека.
Началото на Арнаудовите четения се поставя през 1998 година, когато по
предложение на проф. Тодор Ив. Живков и по инициатива на Научния център по
фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски” към катедрата
„Български език, литература и изкуство“ на Русенския университет се провежда
първата конференция, посветена на 120 години от рождението на акад. Михаил
Арнаудов. През годините с пленарни доклади на катедрата на форума са заставали
български учени със знаково присъствие в хуманитаристиката – проф. Тодор Ив.
Живков, проф. Анчо Калоянов, проф. Емилия Пернишка, акад. Иван Радев, проф.
Албена Георгиева, проф. Михаил Неделчев, проф. Радослав Радев, ст.н.с. Емил
Димитров, проф. Пенка Радева, доц. Руси Русев, сътрудникът на М. Арнаудов в
БАН Васил Балевски и др.
Досега са издадени 10 тома със заглавие Арнаудов сборник с издател „Лени Ан”–
Русе. Те са включени в международния книгообмен. Четат се в Британската национална
библиотека, Френската национална библиотека, Конгресната библиотека на САЩ,
Етнографската Фолкеклектик в Уисконсин, САЩ, университетските библиотеки в
Станфорд и Сиатъл, САЩ, Пражката национална библиотека, Московската държавна
библиотека и на други места в Европа.
Всяко издание търси нови познавателни перспективи. Това търсачество
предполага и осмисляне на наследството, и преценка на днешните тенденции в
полето на хуманитаристиката. Казус сложен, но стореното и публикуваното от
Арнаудовото общество носи радост, удовлетворение, които не могат да не бъдат
споделени. Така Арнаудовите четения се превръщат във форум – събитие в живота
на българската хуманитаристика, в живота на Русе, на Русенския университет и
най-важното – става все по-здрав мостът между поколенията.
Материалът е подготвен от доц. Яна Пометкова и доц. Велислава Донева.
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Ден на отворените врати в Русенския университет

На 21 ноември 2019 г. в Канев център на
Русенския университет се проведе традиционният
Ден на отворените врати. По време на събитието
факултетите и филиалите подредиха свои
представителни щандове, а лабораториите
отвориха врати за ученици и граждани.
Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
приветства студентите с добре дошли в една много
динамична и постоянно развиваща се институция,
с утвърдени позиции не само в България, но
и в целия свят. Той насърчи учениците да се
запознаят внимателно с Русенския университет
и сами да се убедят, че това е правилният избор
за тях. Пожела им успешно дипломиране и им
обеща, че ги очакваме.
В Деня на отворените врати бяха откроени
качествата и предимствата на факултетите и
филиалите на Русенския университет:
Аграрно-индустриалният факултет, следвайки
съвременните тенденции в развитието на аграрния
сектор, отбеляза, че се наблюдава засилен интерес
към специалност „Биологично земеделие“. В
процес на разработка във факултета е и нова
специалност „Инженерство в инвестиоционното
проектиране“.
Факултет „Електротехника, електроника и
автоматика“ представи възможността за получаване
на диплома от две висши училища – Русенския
университет и Шанхайския политехнически
университет, по специалности „Компютърни
системи и технологии“ и „Електроника и
автоматика“. В процес на финализиране е
споразумение за обмен на студенти и преподаватели
по програма Еразъм и с Япония. Всяка катедра
от факултета имаше индивидуален щанд, който
представяше нейната специалност.
В Машинно-технологичния факултет новото е
въвеждането на съвместна докторска програма по
лазерни технологии с Академията на технологиите,
град Резекне, Латвия. Факултетът направи
демонстрация на техника за лазерно гравиране
и сканиране, отбелязвайки, че лазерните
технологии, освен в машиностроенето, намират
приложение и в медицината, измервателната
техника, комуникациите и др.
В Транспортния факултет се работи по
проект на физически модел за създаване на
речен плавателен съд, задвижван с водород
и слънчева енергия, финансиран от МОН по
Национална научна програма „Нисковъглеродна

енергия за транспорта и бита“. Преподаватели
и студенти вече шест пъти изпращат свои
прототипи в състезанието „Шел еко-маратон“,
където заемат престижни места. Участват в
категориите за прототипи, задвижвани от
електрическа батерия, и градски тип автомобил,
задвижван от водородна клетка. Реализацията
на завършилите специалисти от факултета е
широкоспектърна.
Във факултет „Бизнес и мениджмънт“
успешно премина акредитационната комисия
за специалността „Дигитален мениджмънт и
иновации“ в дистанционна форма на обучение.
Работи се по идеята за въвеждането на специалност
„Бизнес информатика“. Също така, поради засилен
интерес, се очаква специалност „Икономика“ да
бъде предлагана вече и в дистанционна форма
на обучение.

Факултет „Природни науки и образование“
подготвя бъдещи педагози за детски градини,
начално и средно училище, както и в много
актуалните нови специалности „Софтуерно
инженерство“ и „Финансова математика“.
Юридическият факултет представи
специалностите „Право“, „Противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред“ и магистърската специалност „Правен
режим на защитата на националната сигурност“.
Студентите от Юридическия факултет получават

възможността по време на обучението си да
се потопят в духа на правото, участвайки в
симулирането на съдебни процеси, да работят
в реална среда в сътрудничество с МВР и
специалните служби. Във факултета има засилено
сътрудничество с юридически факултети и
полицейски академии от цяла Европа.
От факултет „Обществено здраве и здравни
грижи“ припомниха за спечелената първа награда
в професионално направление „Социални
дейности“ в класацията на Министерството на
образованието и науката за 2018 г. на база на
Рейтинговата система на висшите училища в
България. В Русенския университет единствено
в България се предлага обучение по специалност
„Ерготерапия“, а в нея, освен българските
студенти, се обучават студенти от Гърция, Кипър,
Украйна, Молдова, Турция и др. В специалностите
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ по проект
с университет от Финландия по програмата
Еразъм предстои въвеждането на обучение
с помощта на сателитна връзка и виртуална
реалност.
Във Филиал Силистра се извършва единствено
в България обучение на учители по румънски
език в специалността „Педагогика на обучението
по български и румънски език“. Практиката
на обучаемите се осъществява в Румъния,
съгласно сключено споразумение за обмен в
Лицей Крал Карл I, град Остров. Филиалът
предлага възможности за обучение и практика
в Констанца. През идната година предстои
отбелязването на 150 години педагогическо
образование в Силистра.
Филиал Разград е единственият в Северна
България, който обучава в професионалните
направления „Хранителни технологии и
биотехнологии“ и „Химични технологии“.
Филиалът подготвя специалисти за химичната,
хранително-вкусовата и парфюмерийнокозметичната промишленост, които са уникални
и се предлагат единствено там.
Щандовете на факултетите и филиалите
бяха отрупани и с много иновации и студентски
разработки. Програмата включваше провеждането
на викторина на тема „Какво знам за Русенския
университет“ и томбола за регистрираните
посетители, на които бяха раздадени много
награди.
Материалът е подготвен от ДВОР.
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Визити, постижения и награди
Световeн ден на Географските
информационни системи
На 13 ноември 2019 г. беше отбелязан Световният ден на Географските
информационни системи (ГИС) в България. Събитието се организира
за 21-ви пореден път и е най-престижното в тази сфера у нас с близо
40 водещи браншови, академични, неправителствени организации и медии,
включително НСОРБ, Американска търговска камара, Български съвет за
устойчиво развитие, ФРМС, Зелени Балкани, National Geographic България,
БАН, Градът Медиа Груп,
БТВ Медиа Груп и много
други.
По традиция в рамките
на Световен ГИС Ден
2019 се проведоха редица
събития, едно от които
тържествена церемония по
награждаване за специални
постижения. Русенският
университет беше отличен
в категория „Образование“
за „Прилагане на найЗам.-министър Петър Николов
съвременни ГИС
и проф. д-р Пламен Даскалов
технологии за изграждане
на ГИС капацитет в
България“. Наградата бе връчена от зам.-министърa на образованието и
науката Петър Николов. Упълномощен да я получи от името на висшето
училище бе проф. д-р Пламен Даскалов, зам.-ректор по развитие, координация
и продължаващо обучение.
В поканата за получаване на наградата, изпратена от Председателя на
организационния комитет на Световен ГИС ден в България, бе подчертано –
„Следвайки най-съвременните световни добри практики, тази година Русенският
университет внедри специализирана 5-годишна лицензионна програма на
водеща в света ГИС платформа за нуждите на Транспортния факултет.
Русенският университет е водеща образователна организация у нас, която
стъпвайки върху най-съвременни технологии и внедрявайки иновации в
практиката, допринася за изграждането на висококвалифицирани специалисти
и устойчивото развитие на региона и страната.“

Дунавски форум – 2019
На 12 ноември 2019 г. в Канев център на Русенския университет се проведе
„Дунавски форум – 2019“ с международно участие на тема „Рейнско-Дунавски
транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и
регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския регион“.
Събитието беше открито от председателя на Управителния съвет на
Научно-техническия съюз по транспорта инж. Ясен Ишев и чл.-кор. проф.
дтн Христо Белоев, ректор на Русенския университет. Висшето училище бе
домакин и съорганизатор на форума. Официални гости бяха зам.-областният
управител на област Русе Свилен Иванов, кметът на община Силистра д-р
Юлиян Найденов, директорът на дирекция „Устройство на територията“
инж. Весела Тодорова, представители на румънската пътна администрация,
Пристанище Русе, Морска администрация Русе, Община Русе и други.
Организатори на събитието са Научно-техническият съюз по транспорта
(НТСТ), Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Русенският университет и Федерацията на научно-техническите
съюзи, с подкрепата на Пристанище Русе, ИА „Проучване и поддържане на
река Дунав“, НК „Железопътна инфраструктура“ и „Лардж инфрастръкчър
проджектс“ ООД.
Проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание на
Русенския университет и преподавател в катедра Транспорт на университета,
представи проект на физически модел за създаване на речен плавателен съд,
задвижван с водород и слънчева енергия, като обобщи, че в световен мащаб
използването на плавателни съдове във водния транспорт, задвижвани с
водородни горивни клетки, е все още в начален етап на развитие. „Съществуват
разработени единични демонстрационни модели на кораби, както и няколко
европейски проекта. Финансираната от МОН Национална научна програма
„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ обединява научната експертиза

на 7 университета и БАН, като развива научен капацитет за използването
на водорода в транспорта, включително във водния транспорт“, завърши
проф. Пенчева.

Инж. Ясен Ишев и чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
По време на форума бяха обсъдени и темите: (*) Рейнско-Дунавският
транспортен коридор и значението му за развитието на Трансевропейската
транспортна мрежа на Балканите, Черноморския регион и България,
представена от Петър Бенов – МТИТС, дирекция „Транспортна политика“;
(*) Проект на „Автомагистрала Дунав – Егея“– представен от инж. Румен
Марков, управител на „Лардж Инфрастръкчър Проджектс“ ООД;
(*) Иновативни решения за подобряване навигацията по река Дунав;
(*) Оценка и развитие на аварийно-спасителната дейност по река Дунав; (*)
Роля и задачи на Морска администрация Русе; (*) Актуални проблеми на
транспортното обслужване на населението и градската мобилност на град Русе.
Материалите са подготвени от ДВОР.

Национален форум за дигиталната
трансформация на образованието
На 10 октомври 2019 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН се проведе
Национален форум „Дигиталната трансформация на образованието –
педагогически и социално-психологически аспекти“. Съорганизатори на
Форума бяха Българската академия на науките, Дигиталната национална
коалиция, Академичната общност по компютинг, Националният център за
дистанционно обучение и Националното представителство на студентските
съвети в България. Във форума участваха над 150 академици, директори
на училища, ректори на университети, учители и преподаватели от цялата
страна, а също и много студенти.
Форумът беше открит от акад. Юлиян Ревалски, председател на БАН,
а видеоприветствие към участниците бе поднесено от Мария Габриел,
еврокомисар по иновациите и младежта, която изтъкна, че дигиталното
образование е двигателят на цифровата икономика и подчерта значението
на Концепцията за дигитална трансформация на образованието в България.
Участниците във форума бяха приветствани и от Деница Савчева, зам.министър на образованието и науката, която заяви, че МОН ще инвестира над
100 млн. лв. в дигиталната трансформация на средното и висшето образование.
Бяха изнесени доклади от акад. Кирил Боянов, чл.-кор. дтн Христо Белоев
и проф. д-р Ангел Смрикаров, маг. Яна Вангелова и от проф. д-р Румяна
Пейчева-Форсайт. В последвалата открита дискусия по темата на форума се
оформи мнението, че за да се ускори процесът на дигиталната трансформация,
във всички университети и в БАН е желателно да бъдат създадени Центрове
за иновационни образователни технологии, в които да се провеждат курсове
за повишаване квалификацията на учители и преподаватели в областта на
ИКТ-базираните иновационни образователни технологии.
Акад. Петър Кендеров обобщи резултатите от дискусията, като наблегна
на факта, че академичната общност е готова за дигиталната трансформация
на образованието, но се нуждае от сериозна морална и материална подкрепа.
Материалът е подготвен от проф. д-р Ангел Смрикаров.
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Иновативни прояви и успехи

Международна стипендия
Helmut CLAAS

Ст удентът от Рус енския
университет Кристиан Велковски
спечели „Международна стипендия
Helmut CLAAS“ след представяне на
дипломната си разработка, а Пресиян
Желязков спечели една от наградите
в класа „Международна студентска
награда“ на конкурса на фондацията
на CLAAS през 2019 г.
Стипендията „Helmut CLAAS“ е
едно от най-високите нива на конкурса
на фондацията и е предназначена за
подпомагане магистърската работа на
Кристиан Велковски
четирима особено изявили се бакалаври.
и Хелмут Клаас
Присъжда се след разглеждане на
дипломните разработки от жури, в
чиито състав влизат изтъкнати учени и индустриалци от Германия, Англия и
Холандия. Конкуриращите се разработки са на бакалаври от Германия, Холандия,
Обединеното кралство, Унгария, Словакия, Русия, Хърватия, Сърбия, Румъния
и др. Дипломантите представят своите презентации, което е на практика
защита на работите на всеки един пред журито и пред един по-широк форум.
След представянето на четиримата се задават нелеки въпроси. На състоялото
се на 9 октомври 2019 г. представяне на първо място бе класиран бакалавърът
Кристиан Велковски, завършил специалност „Интернет и мобилни комуникации“
в катедра „Телекомуникации“ на Русенския университет.
В класа „Международна студентска
награда“ на конкурса на фондацията на
CLAAS за 2019 г. се класира Пресиян
Желязков, специалност „Аграрно
инженерство“. За първи път през 2016 г.
бакалавърът от Русенския университет
Николай Атанасов спечели една от
наградите, а през следващите години
такави награда спечелиха и Теодор
Ненов, Кристиан Георгиев.
Връзките с водещи фирми и
концерни са определящи за развитието
на един университет. Академичното Пресиян Желязков и Хелмут Клаас
осмисляне и анализиране на
изследователската и развойната дейност, както и отразяването й в учебния
процес, са не само път за усъвършенстване на подготовката на младите висши
специалисти. То води до разпознаване на области за научноизследователска
работа на преподавателите и за мотивиране на работата на докторантите.

В края на 2015 г. чл.-кор. дтн Христо Белоев интензифицира връзките на
Русенския университет с концерна CLAAS. С одобрението и решаващата помощ
на този концерн бяха създадени или адаптирани материали за учебния процес
във висшето училище. Създадени бяха връзки и с други фирми производители
на техника за прецизно земеделие, които намериха отражение в структурирани

учебни материали.
Наред с тази оперативна дейност специалистите от CLAAS подкрепиха
създаването на връзки с други фирми, които създават “know-how”, както и
хардуерно и софтуерно оборудване, ползвани в земеделското производство.
Създадена бе възможност за усвояване на съществени и високоактуални
достижения не само от областта на Земеделие 4.0, а и от тази на Индустрия 4.0.
Материалът е предоставен от доц. Петър Сигалов.

Ден на отворените врати
в Окръжен съд Русе
На 24 октомври 2019 г. студенти от втори курс на Юридическия факултет
в Русенския университет взеха участие в инициативата „Ден на отворените
врати“ в Окръжен съд Русе.
Теодора Мирославова, Кристина Илиева, Стилиана Иванова, Георги
Кръстев, Кадир Скендер, Таркан Райчев и Симеон Паламарков бяха в ролите на
адвокати, трето лице – помагач, съдия, свидетел, вещо лице и съдебен секретар
в симулативен граждански процес. В своята подготовка те бяха подпомогнати
от гл. ас. д-р Доротея Димова.

Студентите демонстрираха предварително добрата си подготовка с изготвянето
на искова молба, отговор на искова молба и становище от трето лице помагач
по разглеждания ревандикационен иск по чл.108 от Закона за собствеността.
Окръжен съдия Николинка Чокоева, постановила съдебното решение по
спора, детайлно анализира всеки един от изготвените документи и поздрави
участниците за достойното им представяне в симулативния съдебен процес.
Инициативата протече при голям интерес, а всички участници бяха наградени
с грамоти за отлично представяне от Окръжен съд Русе.
Материалът е предоставен от д-р Доротея Димова-Северинова.

Университетски обмен с Германия

На 5 ноември 2019 г. в Русенския университет Германската служба за
академичен обмен (DAAD) представи възможностите за университетски престой
в Германия. Лектор на презентацията беше Андреас Четковски, преподавател
във Великотърновския университет. Той бе представен от проф. Юлиана
Попова, зам.-ректор по Интернационализация и комуникационна политика.
Андреас Четковски даде насоки за летните езикови курсове по немски език
в Германия. На курсистите се предоставя стипендия, средства за пътни разходи
и медицинска застраховка. За желаещите да учат магистратура или да изкарат
период на обучение в чужбина по време на магистърско следване също се
предлага месечна стипендия в размер на 850 евро, средства за пътни разходи и
медицинска застраховка. Срокът за подаване на документи е 15 ноември всяка
година. Германската служба за академичен обмен (DAAD) предлага също и
научни програми за млади учени, изследователи и утвърдени преподаватели.
В структурата на DAAD членуват 238 университета и 107 студентски
организации. Службата се самоуправлява и е най-голямата в света, осъществяваща
студентски обмен. Стратегическите области на партньорства са в 3 основни
сфери – стипендии за отлични студенти, които имат възможност да придобият
опит в най-добрите университети; обмен с цел интернационализация и създаване
на мостове за преодоляване на конфликти; и академично сътрудничество за
обмен на добри практики и развиване на изследвания.
Материалът е предоставен от проф. д-р Юлиана Попова.
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NASA International Space Apps Challenge – Ruse 2019

На 19 и 20 октомври се проведе най-големият хакатон в света –
International Space Apps Challenge 2019. Той се организира под егидата на
NASA и се провежда едновременно в над 200 града по цял свят. За трета
поредна година се включи и Русе, като традиционно домакин на събитието
беше Русенският университет. Освен в Русе, на територията на България
състезанието се проведе още в София и Бургас.
В Русенското издание се включиха 52 участници, разпределени в 17
отбора. Повече от половината бяха ученици, като по-голямата част от
тях от МГ „Баба Тонка“, Русе. Участваха ученици от русенските училища:

ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, ОУ „Отец Паисий“,
АГ „Гео Милев“ и СУЕЕ „Св. Константин-Кирил
Философ“. Активно се включиха и множество
студенти от Русенския университет, както и от
Нов български университет, Великотърновски
университет и университета Falmouth University
от Великобритания.
Участниците разработиха и представиха проекти,
предлагащи собствени решения на поставените от
NASA предизвикателства. Форумът се излъчваше
на живо в сайта на събитието.
След заседание журито в състав: доц. д-р
Милко Маринов и доц. д-р Ирена Вълова от
катедра „Компютърни системи и технологии“,
маг. инж. Стефан Шопов, представител на фирма
MentorMate, и Данаил Момчев, представител на фирма Еконт (спонсори на
събитието), маг. инж. Цветелина Младенова, гл. ас. д-р Йордан Калмуков,
катедра „Компютърни системи и технологии“, определи класиралите се за
световните финали два отбора:
• inFrames с членове Николай Маринов (студент, 4. курс, специалност
„Компютърни системи и технологии“, Русенски университет), Стефан
Стефанов (студент, 1. курс, специалност „Информационни технологии“ в
НБУ) и Диан Дончев (студент, 3. курс, специалност „Game Art“ в Falmouth
University, Великобритания). Екипът работи по предизвикателството за
оценка на лунни проби преди или по време на мисия. Целта е да се открият
и върнат на Земята различни, важни от научна гледна точка обекти, а
не проби от материали, които вече са добре изследвани. Състезателите

предложиха нестандартно и оригинално решение – да се създаде симулация,
която дава възможност да се апробират огромен брой различни сценарии
за протичането на мисията. Приложението позволява за всеки лунен обект
в симулацията да се въведат съответните физични и химични свойства, а в
анализатора на роботизирания роувър да се заложат всички математически
модели, необходими за анализа на намерените лунни проби.
• Bit Robots с членове Вяра Симеонова (ученичка 8. клас в МГ
„Баба Тонка“, Русе), Симеон Балтаджиев (студент, 1. курс, специалност
„Компютърни системи и технологии“ в Русенски университет), Йордан
Ганев (студент, 1. курс, специалност
„Софтуерно инженерство“ в Русенския
университет). Екипът работи по същото
предизвикателство като inFrames – за
оценка на лунни проби по време на мисия,
с цел събиране само на важните от научна
гледна точка материали и избягване на
останалите. Състезателите предложиха
система от автоматизирани роботи, които
да откриват, изследват и събират лунни
проби. Ако робот-изследовател прецени,
че даден материал е ценен, изпраща
необходимата информация до базата
или автономното управляващо звено за
евентуален допълнителен анализ. Ако

се прецени, че пробата наистина показва наличие на ценен (нов) ресурс,
на съответната локация се изпраща голям и значително по-енергоемък
„робот-миньор“. Екипът представи работещ макет по време на събитието.
На световните финали проектите на inFrames и Bit Robots ще бъдат
оценявани от експерти на NASA. Освен тях, журито отличи отбори със
специални награди за: Най-полезно приложение; Научно най-обоснован
проект; Най-ентусиазиран отбор; Най-млад отбор; Най-добра презентация;
Оригинална идея; Реализация на апаратно устройство; Най-активен участник.
Организации и фирми, които подкрепиха и осигуриха награди за
победителите, са: Русенският университет; Еконт; MentorMate; NetWorx;
Мусала Софт; ICN.bg; TelebidPro; UBER и Максофт.
Материалът е подготвен от гл. ас. д-р Йордан Калмуков.
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Семинар по редки болести
„Да добавим живот!“

Николова, Айлин Сюлейманова и Антоанета Дончева. Студентите защитиха
името на Русенския университет с достойно представяне и в двата етапа.
Бъдещите акушерки показаха перфектно теоретичната си разработка и
демонстрацията Водене на втори период на раждане. Отборът на медицинските
сестри предложи подробно и изчерпателно всички сестрински грижи
при епилепсия и спешни състояния в педиатрията и в практическия етап
демонстрираха извършване на кардиопулмонална ресусцитация. Всички
участници в състезанието получиха индивидуални награди за отлично
представяне.
Материалът е подготвен от проф. д-р Иваничка Сербезова.

Семинар
по социално предприемачество
На 16 октомври 2019 г. се проведе семинар по редки болести „Да
добавим живот!“ в Русенския университет. Събитието бе инициирано
от Националния алианс на хора с редки болести, заедно с клуб „Здраве“
към факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, под патронажа на
Община Русе.
Семинарът беше официално открит от
председателя на НАХРБ Владимир Томов, който
открои важността на информираността сред
студенти, специалисти и граждани относно
възможността за социална адаптация на
пациентите с редки заболявания и техните
семейства.
Форумът започна с презентация от д-р
Маргарита Николова от Европейския експертен
център по Муковисцидоза, УМБАЛ „Света
Марина“, Варна. Лектори на семинара бяха
лекари, занимаващи се с проблемите в областта
на редките болести от различни медицински
институции: д-р Йоана Дянкова и д-р Теодора Карамфилова от УМБАЛ
„Света Марина“, Варна, д-р Радостина Делийска от УМБАЛ „Проф. д-р
Стоян Киркович“, Стара Загора, и д-р Златин Иванов от Института по
редки болести в град Пловдив.
Материалът е подготвен от доц. д-р Деспина Георгиева.

На 2 и 3 октомври 2019 г. в Скопие, Северна Македония, се проведе
поредният международен семинар по проект INNOVENTER, свързан с
представяне на добри практики по обучение в Социално предприемачество.
Нешка Христова, Директор на Национална професионална техническа
гимназия „Шандор Петьофи“, Разград, разказа как учениците в повереното
й училище формират своя широк мироглед и социална отговорност чрез
участие в различни клубни инициативи.
Красимира Георгиева, председател сдружение „Съпричастие Силистра“,
представи различните социални услуги, които сдружението предлага в
Силистра на хора в неравностойно положение.
Гергана Капнилова, социален предприемач, направи презентация за
влиянието на социалното предприемачество върху туризма в Североизточна
България.
Доц. д-р Юлия Дончева представи дейността на първия в България
студентски клуб „Различни, но равни“, създаден в Русенския университет.
Доц. д-р Мира Душкова запозна международните участници с дейността
на част от студентските клубове към Русенския университет – клуб „Палитра“,
клуб „Млад журналист“, клуб „Художествено слово“ и музикален клуб
„Афект“, ръководители на които са преподаватели от катедра „Български
език, литература и изкуство“. Тези клубове представят дейността си в
университетския вестник „Студентска искра“.

Състезание „Учим, за да помагаме“

На 14 и 15 ноември 2019 г. във Филиал Шумен към Медицински университет
„Параскев Стоянов“, Варна, се проведе студентско състезание „Учим, за да
помагаме“. Участваха студентски отбори от Русенския университет „Ангел
Кънчев“, Медицински университет – Плевен, Медицински университет –
Варна, Филиал Велико Търново и Филиал Шумен на МУ Варна. Състезанието
протече в два етапа – теоретичен и практически.

Русенският университет „Ангел Кънчев” участва с два отбора – един
от специалност „Медицинска сестра“ и един от специалност „Акушерка“. В
отборите се включиха студенти IV курс от двете специалности на катедра
„Здравни грижи“: Мелиса Вадет, Гюлбен Йосифова, Зерин Ахмед, Радостина

Доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева информираха
за основните дейности в насърчаването на предприемачеството сред
ученици от областите Русе, Разград и Силистра по проекта INNOVENTER,
както и сред студентите в Русенския университет в рамките на активно
взаимодействие с представители на бизнеса, обществени организации от
страната и чужбина.
Интерес предизвикаха и презентациите на другите участници в
проект INOVENTER от Албания, България, Гърция, Кипър и Северна
Македония. Домакините от Скопие, в лицето на MCA 2000, поканиха
всички международни участници на посещение в ресторант в центъра на
столицата си, в който съществена част от персонала са хора с увреждания.
Този пример ясно показа, че хора в неравностойно положение могат да
бъдат напълно интегрирани в стопанска дейност и сами да си осигуряват
достойни доходи.
Материалът е подготвен от доц. д-р Даниел Павлов.
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Проект MIND your health

TeenHackРусе 2019
От 4 до 6 октомви 2019 г. Русенският
университет беше домакин на
организирания съвместно с МГ „Баба
Тонка“ хакатон за ученици от 5. до 11.
клас – TeenHackРусе 2019. Наградите
бяха осигурени от спонсорите – NetWorx,
1ForFit, MentorMate и Мусала Софт.
Учениците работиха по темата Internet
Of Things (Интернет на нещата).
Представените пред журито разработки
бяха много иновативни.
Класираните на първо място Симо
Александров и Любо Любчев от 11. клас
на МГ „Баба Тонка”, Русе, разработиха
софтуерно приложение, комбинирано
със специално устройство, което има
за цел да замени хартиените касови
бележки и директно да изпраща
информацията от касовия апарат към
телефона на потребителя. На второ
място се класира отбор в състав:
Антон Георгиев, Борис Пахомов и
Йордан Йорданов, също от 11. клас
на МГ „Баба Тонка”, Русе, а на трето място –
учениците от 9. клас на МГ „Баба Тонка“ –
Анакин Ърфан, Гергана Стойчева, Дзиадзи
Ванг и Йордан Петков, 9. клас.
Специални награди получиха: най-малкият

Проект
MIND your health

участник Петър Петров от 6. клас на ОУ „Отец
Паисий”, Русе, и всички отбори, участващи в
състезанието.
Материалът е подготвен
от доц. д-р Десислава Атанасова.

Блоково
програмиране
на дронове
На 26 октомври 2019 г. в Русенския
университет се проведе първото занятие от
курса „Блоково програмиране на дронове“. В
събитието участваха повече от 50 седмокласници
от СУ „Васил Левски“, както и техните учители
Мария Спасова, Филип Тодоров и Тодор
Йорданов.
Провеждането на курса се извърши от
преподаватели на катедра „Телекомуникации“
в Русенския университет, а дейността е етап от
проект „STEАM EDU4future – STEАM образование
за устойчиво бъдеще“, реализиран по програма
„Знание и растеж“ на фондация „Русе – град на
сводния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“.
В рамките на занятието всички присъстващи
се запознаха със структурата и компонентите на
съвременните безпилотни летящи апарати, научиха
за разнообразните им сфери на приложение,
както и за потенциалните им бъдещи области на

На 31 октомври 2019 г. учители и ученици
от СУ „Възраждане“ и от партньорските
училища по проект „MIND your health“ на
европейска образователна програма Еразъм+
посетиха Русенския университет. Проф. Юлиана
Попова – зам.-ректор по Интернационализация и
комуникационна политика, посрещна гостите и им
разказа за историята, структурата и постиженията
на русенската Алма Матер. Милена Богданова –
главен експерт по програмата Еразъм в Русенския
университет, запозна гостите от Полша, Турция
и Северна Македония с реализираните проекти
в отделните направления на европейската
образователна програма и възможностите за
студентски и преподавателски обмен.
След срещата учениците разгледаха изложбата
„70 години дипломатически отношения между
Р България и Китайската народна република“
във фоайето на Ректората. Силно впечатление на
гостите направи интерактивният музей, където
те усетиха академичния дух на русенската Алма
Матер и бяха поканени отново, но вече като
бъдещи студенти.
Доброто сътрудничество в сферата на
образованието и работата по проекти на
програма Еразъм+ между Русенския университет
и СУ „Възраждане“ впечатли педагозите от
училищата в Турция, Северна Македония и
Полша. Те оцениха високо професионализма и
гостоприемството на академичното ръководство
и на русенските си колеги.
Материалът е подготвен
от проф. д-р Юлиана Попова.

Анализирай това
използване. Основен акцент на обучението беше
реалната работа с дроновете и възможностите за
тяхното програмиране. Учениците се запознаха
със средата за блоково програмиране на дроновете
и я инсталираха върху собствените си мобилни
устройства, след което се фокусираха върху
създаването на няколко програмни сегмента за
автономно управление на малките образователни
мултикоптери, които им бяха предоставени за
целите на обучението.
Материалите са подготвени
от доц. д-р Пламен Захариев.

На 9, 16 и 23 ноември 2019 г. в Русенския
университет се проведе практикум по финансова
математика „Анализирай това“ за ученици от 11.
и 12. клас на русенските училища. Практикумът
се реализира по програмата „Знание и растеж“
на фондация „Русе – град на свободния дух“ с
подкрепата на фондация „Еконт“.
Проектът се осъществява от екип на
Русенски университет „Ангел Кънчев“, с
подкрепата на елитните русенски училища
МГ „Баба Тонка“, ПГИУ „Елиас Канети“, СУЕЕ
„Св. Константин-Кирил Философ“ и СУ
„Възраждане“.
Материалът е подготвен
от гл. ас. д-р Весела Михова.
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Инициатива Мениджър за един ден

Мениджър за един ден

На 7 ноември 2019 г. Русенският университет
за първи път се включи в инициативата Мениджър
за един ден на JA Bulgaria (Джуниър Ачийвмънт
България), която цели да даде начало на кариерната
реализация на ученици и студенти на възраст
между 16 и 23 години.

За един ден ректор на Русенския университет
беше Ния Неделчева от МГ „Баба Тонка”, зам.ректор по интернационализация и комуникационна
политика – Георги Петров от МГ „Баба Тонка”,
зам.-ректор по научноизследователската дейност –
Ана-Мария Богданова от МГ „Баба Тонка”, декан
на факултет „Бизнес и мениджмънт“ – Виктор
Дяков от МГ „Баба Тонка”, и декан на факултет
„Природни науки и образование“ – Али Махмудов
от ПГИУ „Елиас Канети”.
Учениците бяха посрещнати в заседателната зала
на Ректората, където на обща оперативка научиха
повече за университета, който им предстоеше да
ръководят. Още тогава разбраха, че поверената им
институция има съществена роля за развитието
на Северна България и целия Дунавски регион.
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев въведе Ния
Неделчева в работата на ректора на Русенския
университет, разказвайки ú, че опитът му в тази
област е вече богат. Академичната общност му
поверява управлението на университета в мандатите
2007–2011 г. и 2011–2015 г., и от 20.02.2018 г. до
настоящия момент. Той обясни, че това е работа,
която е високоотговорна, силнонатоварваща
и изискваща много компетенции. По време на
изпълнението на ежедневните ангажименти
беше обсъдена предстоящата 74-годишнина на
университета – празничната програма и поканите
за официалните гости. Планирана беше среща за
уточняване на детайлите около новата сграда на
Русенския университет, която ще бъде разположена
до Корпус 2.
Проф. Диана Антонова, зам.-ректор по

научноизследователската дейност отстъпи мястото
си на Ана-Мария Богданова. Бяха проведени работни
срещи и се обсъди състоялата се наскоро 58-а
Научна конференция на Русенския университет
и Съюза на учените – Русе.
Зам.-ректорът по интернационализация и
комуникационна политика проф. Юлиана Попова
запозна Георги Петров с различните направления
на работа в ресора. След това Георги трябваше да
проведе час със студенти. В натоварената програма
беше включено и връчването на сертификати на
ученици от Държавния теоретичен лицей в Букурещ,
които успешно преминаха курс по български език
в Русенския университет.
Доц. Александър Петков, декан на факултет
„Бизнес и мениджмънт“, ангажира Виктор
Дяков с организирането на факултетен съвет.
Али Махмудов, който заемаше мястото на
доц. Десислава Атанасова, декан на факултет
„Природни науки и образование“, пък трябваше
да напише работно писмо до ръководителите на
всички катедри във факултета.
Материалът е подготвен
от доц. д-р Десислава Атанасова.

Дигитални
бизнес модели
за предприемачи

Иновативно състезание „Дигитални бизнес модели
за предприемачи” се проведе на 8 ноември 2019 г. с
участието на 84 ученици от училища от областите
Русе, Разград и Силистра, заедно с 19 студенти от
Бизнес факултета и 8 представители на русенски

Събитието бе организирано от екип на Факултет
„Бизнес и мениджмънт“ – проф. д-р Диана Антонова
(зам.-ректор по научноизследователска дейност),
гл. ас. д-р Ирина Костадинова и гл. ас. д-р Свилен
Кунев (проектен координатор) в рамките на
международен проект „InoLearn4BEEs 1– Иновативни
ориентирани към студените практики, включващи
ИКТ-инструменти и взаимодействие университет –
индустрия за подпомагане на обучението по бизнес
и технологично предприемачество“.
Специалният гост д-р Богдан Флеака, ръководител
на проекта и преподавател в Университет Политехника
– Букурещ (Румъния), представи неговите основна
цел и задачи: подобряване уменията за дигитално
и критично мислене на студентите в сферата на
предприемачеството и инженерното предприемачество.
Това се постига чрез разработване, изпитване
и усъвършенстване на новаторски практики за
обучение, насочени към студентите, които улесняват
междукултурните и гражданските нагласи въз основа
на използването на потенциала на ИКТ-обучителна
среда, доразвита чрез сътрудничество университетиндустрия и международни партньорства. В
конкретния случай екипът на факултет „Бизнес
и мениджмънт“ си партнира с представители от
Университет Политехника Букурещ (Румъния),
Университет „Мария Кюри-Склодовска“ – гр.
Люблин (Полша), софтуерна компания „Авантера“
(Румъния) и Технически университет – гр. Кошице
(Словакия).
В заключителната част на състезанието бе
демонстрирана и създадената по проекта електронна
платформа за разработване на практически базирани
екипни казуси. Тя вече е успешно приложена
с три пилотни групи от специалности „Бизнес

Дигитални бизнес модели за предприемачи
фирми и организации. Екипите се състезаваха в
разработването на креативни решения за стартиране
на нов бизнес, автоматизиране на производствени
процеси и услуги, както и интензивно приложение
на дигиталните технологии в предприемачеството.

мениджмънт“, „Индустриален мениджмънт“ и
„Публична администрация” в катедра „Мениджмънт
и бизнес развитие“.
Материалът е подготвен
от гл. ас. д-р Свилен Кунев.
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Иновативни прояви и успехи

VIII Национална
студентска олимпиада
по Компютърна математика

Русенският университет
участва в два международни научни
форума в Москва

От 8 до 10 ноември 2019 г. в Технически университет – София, бе проведена
VIII Национална студентска олимпиада по Компютърна математика „Акад.
Стефан Додунеков“ (НСОКМ 2019).
В олимпиадата участваха 63 студенти, обучаващи се в бакалавърска или
магистърска степен от следните университети: Русенски университет „Ангел
Кънчев“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. св.
Кирил и Методий“, Технически университет – София, Технически университет –
Варна, Химико-технологичен университет – София, Лесотехнически университет
– София, Висше военноморско училище – Варна, Американски университет
в България – Благоевград.

В периода от 17 до 19 октомври 2019 г. доц. д-р Мира Душкова от катедра
„Български език, литература и изкуство“ беше част от ХІІ международен научен
симпозиум, посветен на творчеството на Иво Андрич. Тази година домакин
на форума беше МГУ „М. В. Ломоносов“, а темата му – „Студът и зимата у
Иво Андрич и руските нобелисти“. Духовен баща, вдъхновител и двигател
на симпозиума е известният езиковед проф. Бранко Тошович – директор на
Института по славистика в Грац (Австрия). Участваха повече от 60 учени от 16
страни (Русия, България, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Северна Македония,
Румъния, Украйна и др.).

Отбор на Русенския университет в VIII НСОКМ 2019
Подготовката на студентите от Русенския университет бе сериозна и
задълбочена под ръководството на гл. ас. д-р Стефка Караколева и докторант
Слави Георгиев от катедра „Приложна математика и статистика“, ФПНО, и
съобразена с Правилата за обучение на мотивирани студенти в университета.
В VIII НСОКМ 2019 участваха петима студенти от Русенския университет
в състезателна група A: Светослав Бориславов Хаджииванов, магистър, спец.
Софтуерно инженерство, 1 курс; Борислав Драганов Кошаров, магистър,
спец. Софтуерно инженерство, 1
курс; Александра Емилова Клименко,
спец. Финансова математика, 3 курс;
Теодора Емилова Клименко, спец.
Финансова математика, 1 курс; Ива
Пламенова Стефанова, спец. Финансова
математика, 2 курс. Ръководители на
отбора и членове на жури бяха: гл. ас.
д-р Стефка Романова Караколева,
ФПНО, и докторант Слави Георгиев
Георгиев, ФПНО.
При изключително голяма
конкуренция, състезателите решаваха
за 4 часа 30 сериозни математически
задачи чрез система за Компютърна
математика MATLAB/MuPAD. Борислав
Драганов Кошаров, магистър, спец.
„Софтуерно инженерство“, завоюва
сребърен медал в Група А.
Н ие , в с и ч к и с т уде н т и и
преподаватели, сме горди, че
Борислав Кошаров,
представихме достойно Русенския
сребърен медал
университет в тази престижна олимпиада
в навечерието на празника на Русенски
университет „Ангел Кънчев“– 12 ноември 2019 г.
Благодарим на Ръководството на Русенски университет за оказаната подкрепа.
Материалът е предоставен от гл. ас. д-р Стефка Караколева.

Второто събитие бе дискусионният семинар „Съвременната българистика
на границата между XX и XXI век“, реализиран по инициатива на българските
участници – доц. д-р М. Душкова, проф. Евдокия Борисова от Шуменския
университет и гл. ас. д-р Мая Ангелова от Великотърновския университет.
Семинарът се проведе на 21 октомври в зала „Пушкинская гостиная“ на
Филологическия факултет на МГУ. Трите преподавателки бяха основните
докладчици. Запознаха академичната общност (студенти и преподаватели,
свързани с обучението по Българска, Чешка и Полска филология) с тенденции
и имена от съвременната българска литература и хуманитаристика.
Членовете на Катедрата по славянска филология при МГУ получиха авторски
монографии от българските докладчици. Д-р Мария Белова, преподавател по
български език в Московския държавен университет, сподели, че подарените
книги и броеве на в. „Студентска искра“ ще бъдат
използвани в обучението по български език и литература.
Пътуването до Москва се осъществява по проект
„Участие на хуманитаристи в международни научни
форуми в Москва” с ръководител доц. М. Душкова. В
него освен Е. Борисова и М. Ангелова участват още
известният славист проф. Светлозар Игов и Кадрие
Джесур – докторантка в Истанбулския университет.
Проектът е финансиран по програма „Мобилност“ на
Националния фонд „Култура“.

Иновационен лагер
по предприемачество
На 22 ноември 2019 г. клубът по предприемачество „Успешните хора“
при МГ „Баба Тонка“ – Русе, организира Иновационен лагер 2019 за ученици
от 5. до 12. клас. За поредна година партньор и домакин на инициативата
бе Русенският университет. Инициативата е част от Световната седмица на
предприемачеството, която в България се провежда за дванадесета поредна
година.
Иновационният лагер е образователен подход, разработен от Джуниър
Ачийвмънт-Янг Ентърпрайз Европа (JA-YE Europe), който развива предприемаческите
нагласи на младите хора, мотивирайки ги да бъдат изобретателни и да поемат
рискове.
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Дипломатически отношения между България и Китай

Фестивал на китайската култура „Да си построим мечта“

70 години дипломатически
отношения между Р България и
Китайската Народна Република
На 31 октомври 2019 г. в централното фоайе на Русенския университет
беше открита изложбата „70 години дипломатически отношения между
Р България и Китайската Народна Република“. Изложбата е любезно
предоставена от Посолството на Китай в България и е част от инициативите
на Учебна зала „Конфуций“ при Русенския университет. Освен в централното
фоайе на Ректората, част от материалите на изложбата са експонирани в
топлата връзка към Учебен корпус 2.
Изложбата беше открита от проф. Юлиана Попова, зам.-ректор по
Интернационализация и комуникационна политика и преподавателките
по китайски език Уанг Бинг и Ху Юен. Проф. Попова отбеляза, че
Русенският университет
е сред малкото висши
училища в България, извели
партньорството с китайски
университети като един от
приоритетите в Стратегията
за интернационализация на
университета.
Въведение то на
изложбата разказва: „Между
Китай и България и между
народите на двете страни
с ъщес твува дълбоко
традиционно приятелство.
България е втората държава
на света, признала Нов Китай
след основаването му и
установила дипломатически
отношения с него. През 70-те
години, изминали оттогава,
взаимоотношенията между двете страни са се изправяли пред големи
изпитания и са преживели множество изменения на глобалната обстановка
в международните отношения, но винаги са се развивали успешно във
възходяща посока, постигайки завидни успехи по линия на сътрудничеството
в области като икономика
и търговия, науката и
техниката, културата и
образованието.“
В Русенския университет
обучение на студенти
по китайски език се
осъществява от 2014 г., а
от 2016 г. функционира
Учебна зала „Конфуций“.
Плакат „Откриване на Седмицата
Освен курсове по китайски
на театралната култура – 2017“
за членове на академичната
общност и за граждани,
учебната зала инициира и организира много събития за популяризиране
на китайската култура. През 2017 г. Русенският университет се присъедини
към инициативата 16+1 на страните от Източна Европа и Китай за диалог
в сферата на висшето образование. През 2018 г. беше подписан договор
между Русенския университет и Шанхайския политехнически университет

за обучение с двойна диплома по компютърни системи и технологии, като
предстоят подобни споразумения и с други китайски университети.
Материалът е подготвен от проф. д-р Юлиана Попова .

Фестивал на китайската култура
„Да си построим мечта“
На 25 ноември 2019 г. под мотото: „Да си построим мечта“ в Русенския
университет се проведе Петият фестивал на китайската култура. Юбилейното
издание на фестивала отбеляза навършването през настоящата година на
70 години от създаването на дипломатически отношения между България
и Китай.
От името на Ректорското ръководство приветствия към гостите
отправиха проф. д-р Пламен Даскалов, зам.-ректор по Развитие, координация
и продължаващо обучение, и проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор
по Интернационализация и комуникационна политика. Те благодариха
за успешното сътрудничество на Институт „Конфуций“ – София, и на
преподавателките по китайски език в Русенския университет. Заявиха
готовността на русенската Алма Матер да продължава да подкрепя
разпространението на китайския език и култура. Директорите на Институт
„Конфуций“ доц. Аксиния Колева (директор от българска страна) и проф.
Гао (директор от китайска страна) благодариха за поканата да присъстват
и отбелязаха, че Класна стая „Конфуций“ в Русенския университет е модел
за подражание.
Програмата на събитието включваше демонстрация на бойни изкуства
„Българският тийнейджър обича бойните изкуства“ на клуб „Калагия“ –
Русе. Студентите от класна стая „Конфуций“ към Русенския университет
изпълниха танците „Под планината Qingcheng“ и „Любовна сцена“ и изпяха
песента „Приятели“. Учители по китайски език демонстрираха танца
„Национален ритъм“. Специални гости на празника бяха Song Hailu и Wang
Lizhu от Софийската национална музикална консерватория. Cai Ruoyan от
институт „Конфуций“– София, изпълни мелодия на традиционния китайски
инструмент пипа. Студенти от Русенския университет направиха китайско
модно ревю, а за финал имаше демонстрация на китайско Кунг Фу и Тайчи.
Русенският университет е сред малкото висши училища в
България, извели партньорството с китайски университети като
един от приоритетите в Стратегията за интернационализация на
университета.
Обучение на студенти по китайски език се осъществява от 2014
г., а от 2016 г. в университета функционира Учебна зала „Конфуций“,
която организира курсове по китайски за членове на академичната
общност и за граждани, както и много събития за популяризиране
на китайския език и култура.
През 2017 г. Русенският университет се присъедини към инициативата
16+1 на страните от Източна Европа и Китай за диалог в сферата на
висшето образование.
През 2018 г. беше подписан договор между Русенския университет
и Шанхайския политехнически университет за обучение с двойна
диплома по компютърни системи и технологии, като предстоят
подобни споразумения и с други китайски университети.
Курсовете по китайски език за учебната 2019/2020 година
започват на 4-и ноември в Зала „Конфуций“, а петото издание на
станалия традиционен Фестивал на китайската култура се проведе на
25 ноември 2019 г. в Канев център.
Материалът е подготвен от проф. д-р Юлиана Попова.
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140 години българска дипломация

Изложба „140 години българска
дипломатическа служба“
На 27 ноември 2019 г. на посещение в Русенския университет беше
зам.-министърът на външните работи на Р България Георг Георгиев.
Той беше придружаван от Снежана Йовева, директор на Държавния
културен институт. Те се срещнаха с ректора чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев и ръководството на университета. Разгледаха някои от учебните
зали в Корпус 2, посетиха университетската библиотека, печатната база

и се запознаха с материалната база в русенската Алма Матер.
В централното фоайе на Ректората Г. Георгиев откри изложбата
„140 години българска дипломатическа служба“, която бе любезно
предоставена от Държавния културен институт към Министерството
на външните работи. Русенският университет е първото място след
София, където изложбата се представя.
В Канев център зам.-министърът Георгиев изнесе публична лекция
на тема „Новите предизвикателства пред външната политика“. Той беше
представен на гостите от чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. Г. Георгиев
благодари за поканата и отбеляза, че е впечатлен от кампуса, базата и
инфраструктурата на университета, от всичко, което е постигнато до
момента, и допълни, че според него условията са конкурентни на много
от университетите в Европа. В мащаба на България зам.-министърът би
класирал русенското висше училище в топ 3. По време на лекцията той
акцентира върху важността на това младите хора да бъдат образовани
и напористи, да знаят какво искат и да са постоянни в преследването
на мечтите си. Също така представи възможностите за стажове на
студенти от бакалавърски и магистърски програми в Министерството
на външните работи.
В Министерството на външните работи на Р България Георг Георгиев
наблюдава и контролира дейността на Генерална дирекция „Глобални
въпроси“, Дирекция „Америка“, Дирекция „Азия, Австралия и Океания“,
Дирекция „Права на човека“, Дирекция „Ситуационен център“, Дирекция
„Консулски отношения“, Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“,
Дирекция „Международно право и право на ЕС“, Държавен културен
институт към министъра на външните работи, Дипломатически институт
към министъра на външните работи.

Зад завесата на прехода
На 14 ноември 2019 г. в Канев център на Русенския университет се
състоя премиерата на втората мемоарна книга на Калин Станков Тодоров,
озаглавена „Зад завесата на прехода“. Събитието бе под егидата на
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и е в рамките на поредицата прояви в
Русенския университет, посветени на 140-годишнината от създаването
на българската дипломация. Посещението на автора започна с дарение
на новата му книга и разглеждане на изложбата в университетската
библиотека, посветена на българската дипломация.
Калин Станков призна, че е избрал Русе за премиерите си, защото в
града се носи усещането за свободен дух. Той сподели още, че в него се е
родила вече идеята и за трета книга, която да внася един общ поглед върху
това какво се случва „Зад завесата на соца“ и „Зад завесата на прехода“, като
обща проблематика, един пъзел, чиято цялостна картина някой отдавна
е нарисувал. „Всичко това, обаче, е вече в историята и нищо няма да се
върне или да бъде както преди. Ще има нов вид общество, което младите
хора трябва да изградят“, завърши той.
Гости на събитието бяха Емил Емилов – бивш заместник-генерален
директор на националната телевизия, Йордан Борисов – бивш областен
управител на Област Русе и последният директор на Русенския държавен
архив.

Елисавета Недева и Калин Станков Тодоров

Материалите на страници 16. и 17. са подготвени
от проф. Юлиана Попова, ДВОР и Галина Антонова.
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140 години българска дипломация
Преселението

28 книги и не може да каже коя е неговата любима
На 9 октомври 2019 г. в Канев център на Русенския
творба, но може да каже, че не се срамува от никоя.
университет се състоя премиерата на новия роман на
Той вярва, че истинският писател не е този, чиито
проф. Боян Биолчев „Преселението“.
творби стоят на витрините, а този, който присъства в
Проф. Велизара Пенчева, председател на Общото
съзнанието на хората.
***
събрание, откри събитието, представяйки успешното си
сътрудничество с проф. Биолчев, макар и в една сфера,
Боян Биолчев е роден през 1942 г. в София. Произхожда
различна от литературата. Тя сподели радостта си, че
от големия прилепски род Биолчеви. Завършва гимназия
проф. Биолчев е за втори път в Русенския университет,
в София. Следва полска филология в Ягелонския
за да представи своя книга. Младият журналист и
университет в Краков, Полша (1962 – 1968).Постъпва
като аспирант в Софийския университет (1969). През
писател от град Русе Христо Раянов, докторант на
проф. Биолчев, приветства гостите и даде думата на
1972 г. Боян Биолчев печели конкурс за асистент по
автора, за да представи своя роман.
полска литература в Катедрата по славянски литератури
„Преселението“ е книга, повлияна от личната съдба на
на Факултета по славянски филологии. От ноември
рода на проф. Биолчев. Историята се развива по време на
1999 г. до 14 ноевмри 2007 г. е ректор на Софийския
Междусъюзническата война (1913 г.). До написването на
университет.
книгата проф. Биолчев стига, след като прочита всичко,
Извън рамките на университета Биолчев е председател
Проф. Боян Биолчев
което е посветено на този период.
на секция „Сравнително литературознание“
Той самият е имал възможността да
на Световния съвет на славистите. През
контактува с преселници, които са
2002 г. е избран за академик на Световната
били деца по време на описваните
академия „Платон“ със седалище в гр.
събития. Като млад харпунджия,
Патра, Гърция. Бил е главен редактор
авторът е отсядал лятно време в
на вестник „Софийски университет“
Царево и е записвал разказите на
(1980 – 1991), член на редколегията на
тези вече остарели мъже, в чиито
списание „Летописи“ (1991 – 1997), а от
очи и гласове се усещала много мъка.
1996 г. е член на редакционния съвет на
Години по-късно, на основата на
„Литературен вестник“.
тези свидетелства, проф. Биолчев
От 1965 г. Боян Биолчев е автор
сътворява колективния образ на
на над 200 научни публикации:
страданието и макар че героите и
монографии, студии, статии, предговори,
имената на местата, които описва, са
научни съобщения. Автор е на над 20
измислени, техните преживявания
белетристични книги. Негови романи
и чувства са истински. Думите на
и разкази са преведени на няколко
неговата баба, която го е отгледала,
европейски езика. Сценарист е на 6
„няма лоши народи, има лоши хора“, са въплътени в творбата му.
игрални и 2 документални филма. Сред най-известните му книги са сборникът
По време на представянето проф. Биолчев сподели, че досега е написал
„Сатурнов кръг“ и романът „Амазонката на Варое“.

От първо лице
за някои служби
На 27 ноември 2019 г. в Русенския университет,
в Канев център, се състоя русенската премиера
на книгата на дипломата и полковника от
резерва на Българското външно-политическо
разузнаване Владимир Константинов „От
първо лице за някои служби“.

Владимир Константинов
Събитието бе под егидата на чл.-кор. проф.
дтн Христо Белоев и е в рамките на поредицата
от прояви, посветени на 140-годишнината

от създаването на българската дипломация.
Преди представянето Владимир Константинов
посети университетската библиотека, където
дари своята книга. Това постави началото
на нова тематична изложба, посветена на
националната сигурност на България. Предвижда
се изложбата да бъде открита в началото на
2020 г. по инициатива на Юридическия факултет.
На представянето присъстваха студенти
от магистърската програма „Правен режим на
защитата на националната сигурност“. Пред
тях той сподели, че професията, свързана
с националната сигурност, изисква силна
обич към България. Тази работа често взема
младостта, времето и всеотдайността на хората
и изключително важно качество в нея е да
можеш да изучаваш хората. Вл. Константинов
разказа за някои знакови събития от първо
лице. Той отбеляза, че книгата е написана, за да
информира младото поколение, и благодари за
поканата, отправена към него от чл.-кор. проф.
Христо Белоев и на един от организаторите –
Галина Антонова.
По време на посещението си той беше
придружаван от Михаил Динков, дългогодишен
служител във външно-търговски институции,
сега представител на авторитетни чужди фирми.
Материалите на страници 20. и 21. са
подготвени от проф. Юлиана Попова, ДВОР и
Галина Антонова.

2019 – година
на българската
дипломация

През 2019 г. се навършиха 140 години от началото
на българската дипломация. През цялата година
Русенският университет организира изложби,
посветени на българската дипломация, лекции на
известни личности, посветени на дипломацията,
представяния на книги за българската дипломация.
Всички мероприятия бяха под егидата на
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, със съдействието
на проф. Юлиана Попова и на Галина Антонова.
Академичната общност на университета и
обществеността на Русе се докоснаха до българската
дипломация от времето на зараждането й.
Заедно в дискусиите и неформалните разговори
лекторите, дипломатите и слушателите достигнаха
до извода, че дипломацията чрез обмен на идеи и
културни традиции е посланик на обединението.
Чрез дипломацията хората допринасят за мира и
стабилността, за развитието и просперитета. И ако
всеки от нас направи своя принос в подкрепа на
гражданската дипломация, светът ще бъде много
по-добро място за нас и за бъдещите поколения.
Русенският университет достойно отрази
присъствието на българските дипломати и
дипломация в историята на България.
Екип на в. „Студентска искра“.
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Ятото „Хармония“ в полет

Ансамбъл „Хармония“ в Гърция

Ансамбъл „Хармония”
на Международен фолклорен
фестивал в Гърция
Един от Културните клубове на Русенския университет, който
не спира дейността си вече 49 години, е фолклорният ансамбъл
„Хармония“. Участниците в него са като ято птици, които знаят
винаги полета си и се появяват точно и сигурно където и когато
трябва. В началото на всяка учебна година в него се вливат нови
попълнения, други си отиват, започвайки дипломирани работа
по родните си места или в други градове. Но основната част от
ятото са ония стари, тренирани „птици“, които водят строя, които

Ансамбъл „Хармония“ в Гърция

Ансамбъл „Хармония“ в Гърция
учат новите да летят, които се грижат за запазване на традициите...
Гордеем се с нашите ветерани в ансамбъла, гордеем се с г-жа Веселина
Монова, която прие предизвикателството все още да остане ръководител на
ансамбъла, гордеем се, че създаденият дух на почит и любов към фолклора
витаят в дебрите на нашата Алма матер!
Всяка година освен многото изяви на различни сцени у нас, ансамбълът се
представя и на международна сцена. Това е престиж за университета, разнася

се славата на това, че едни традиции могат да бъдат запазени
толкова дълго, че една академична общност не спира да възпитава
на любов към всичко българско и родно.
Много са поканите за участия, отправяни към ансамбъла,
особено от места, където са виждали вече красотата на русенското
представяне. През 2019 г. академичното ръководство подкрепи
участието на ансамбъл „Хармония“ в Международния фолклорен
фестивал в град Паралия, Гърция, проведен от 4 до 10 септември
2019 г. С това участие се запълни изцяло списъкът на международни
фестивали във всички страни на Балканския полуостров.
На фолклорния фестивал в Гърция се представиха участници
само от балканските държави. Други български участници бяха
ученически и детски певчески състави. Публиката бе от местни
жители и от курортисти от селищата Паралия, Катерини и
Олимпус бийч.
Красотата на българските носии, разнообразието на песните
и танците, професионализмът при изпълнението рязко открояваха ансамбъл
„Хармония“.
Получените диплома и плакет, както и бурните аплодисменти на публиката,
бяха истинско признание за успешното участие. На многая лета на всички нови
и стари певци, танцьори и оркестранти от ансамбъл „Хармония“!
Успешен полет на ятото към нови хоризонти!
Материалът е подготвен от доц. д-р Таня Грозева.

Клуб „Палитра“ с коледни изненади
В навечерието на Коледните празници студентите от клуба за изобразително изкуство при
Русенския университет „Палитра“ подготвят традиционния си благотворителен базар. Под надслова
„Да съхраним доброто и българските традиции“ отдадените на каузата да подрепят свои колеги
в неравностойно социално положение творци са поставили тази година акцент в приложната си
дейност върху произведения, посветени на народното творчество.
Всеки, желаещ да подкрепи благотворителната инициатива на студентите от клуб „Палитра“,
може да заповяда на щанда им във фоайето на Ректората в периода 16–18 декември 2019 г.

19

ДЕКЕМВРИ 2019

Седемте чудеса на България

Музикален фолклорен спектакъл
„Седемте чудеса на България”

Община Русе и публиката пътешестваше през добруджанска, северняшка,
шопска, пиринска, родопска, тракийска, странджанска области.

През месец септември 2019 г. сдружение „Алтернативен свят Оренда“
представи музикален спектакъл „Седемте чудеса на България“ в Русе
по покана и с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“.
Преплитайки автентичния български фолклор с модерните изкуства
младите певци и инструменталисти – ученици от Национално училище
по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ и танцьорите от Танцов ансамбъл
„Хармония“ при Русенския университет „Ангел Кънчев“, разказаха истории
за красиви и работливи моми, смели юнаци, весели седянки, кръшни хора,
цветни момини градини, влюбени момци. Магията на седем фолклорни
области оживя в техните красиви и орнаментирани песни, пъстри носии,
кръшни хора и ръченици, дигитална сценография и електронна музика.
Автор и ръководител на проекта е д-р Милена Великова, възпитаник на
Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“.

Днес съвременните течения в изкуствата се преплитат с традиционния
български фолклор. Специално за представянето на спектакъла в Русе
визуалният артист Николина Недялкова създаде 3D-мапинг дигитална
сценография с характерни за всяка от седемте фолклорни области визуални
елементи. Красиви български шевици и картини оживяха върху сградата на

Започнал автентично, музикалният спектакъл се
разгърна към съвременното звучене и завърши с обща
песен – колаборация между традиционния български
фолклор и модерния електронен звук на Десислав
Георгиев – Aurora X и с общо българско хоро.
В спектакъла участва и клуб „Палитра“ при
Русенския университет с изработени фолклорни
кукли от майсторските ръце на студентите. Куклите са
красиво ръчно изрисувани и апликирани с елементи
на текстил и прежда.
Проект „Седемте чудеса на България“ се осъществи
в Русе с подкрепата на Фондация „Русе – град на
свободния дух“ и програма „Мобилност“ на Национален
фонд „Култура“.
Материалът е подготвен
от д-р Милена Великова,
р-л на Певческа фолклорна формация.
Снимковите материали на страници 18. и 19.
са предоставени от Петър Стаменков и Светла Минкова.

Сред новостите на благотворителния щанд на клуб „Палитра“ ще
бъдат представени умалени модели на женски фигури в традиционните
за различните фолклорни области на България народни носии,
сурвакници, богато украсени по стара българска традиция само
с естествени материали, както и много други творби не само на
приложното, но и за изящното изкуство.
Очакваме ви!
Материалът е предоставен от гл. ас. д-р Валентина Радева.
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Университетът и професионалният път на възпитаниците му

Благовеста Ценова

е победител в петото юбилейно
издание на Академия „Иновация в действие” на „Солвей Соди” и „Аурубис”
през 2019 г. Идеята й за дигитален ресурсен център за STEAM проекти
(Science наука, Technology технологии, Engineering инженерство, Art
изкуство, Mathematics математика) предлага видеоуроци за ученици от
7 г. до 14 г. в областта на точните науки и изкуството, които са приложими
както в домашна, така и в учебна среда. Крайната цел на проекта x-sip.org, от
една страна, е да предлага интерактивен подход към предаването на знания на
подрастващите, както и да им дава достъп до материали, с които да могат да
разработват практически проекти.
Интервю с Благовеста Ценова проведе репортерът на в. „Студентска
искра“ Сениха Масуркова.
След модела на поведение, който родителите предават отчасти на своите деца,
образованието, което получаваме в училище е следващият елемент, който определя
кои ще станем като индивиди и нашия успех през целия ни живот. Съществува
обаче значителна разлика между потенциала на съвременното образование и това,
което много ученици всъщност учат. Приемането и изследването на иновативни
идеи в образованието често е бавно. Много преподаватели все още се придържат
към стари и все по-неефективни методи на преподаване. Затова разработването
на нови методики на обучение при децата ще ги научи да бъдат истински лидери
в бъдеще. Изследвайки нови и по-добри начини за обучение на учениците, както
и преподаване на уменията, при които учениците трябва да станат сами новатори,
днешните преподаватели могат да окажат огромно влияние върху бъдещето на
нашия свят. Това ще запали страстта към ученето и ще предостави на малчуганите
необходимите инструменти за успех.
С тази задача се е заела Благовеста
Ценова. Тя, с помощта на екипа си, е
превърнала в своя мисия бъдещото
развитие на ново поколение иноватори
и творчески мислители. Магията се
случва в нейната работилница за млади
изследователи. В нея децата наистина се
превръщат в изследователи и откриватели
на нови „светове“. В работилницата децата
и Благовеста работят в симбиоза – тя
черпи вдъхновение и сили от децата,
а те от нея. Всъщност работилнцата е
само една част от цялостна платформа,
наречена Х-СИП. Тя не прави само
информацията по-лесно възприемчива,
но и развива т.нар. „меки умения“ още в
ранна детска възраст. Тя грабва вниманието
на малките изследователи и ги стимулира
да бъдат по-креативни, да работят в екип и да бъдат и самокритични. Методите са
толкова ефективни, че дори бих казала, че отчасти могат да се приложат и спрямо
студентите, на които понякога им липсва нужната мотивация.
Ето какво ни разказа самата Благовеста за себе си и нейната мисия.
Представете се накратко.
Казвам се Благовеста Ценова, на 34 години съм, от град Русе. Последната ми
магистратура е „Европеистика и регионално сътрудничество” към катедра БРИЕ
на Русенския университет „Ангел Кънчев”.
Разкажете ни повече за Вашата иновативна образователна платформа ХСИП. Как се зароди идеята за създаването й и как се разви? С какви трудности
сте се сблъсквали?
Х-СИП означава иновативен свободно избираем предмет. Искаме да създадем
дигитален ресурсен център за STEAM образование, което да включва видеосъдържание
и практически проекти към него. Идеята се роди в процеса на няколкогодишна
работа и обучения в областта на STEAM науките. STEAM начинът на преподаване
е междудисциплинен подход, който развива качествата на 21. век, които учениците
трябва да притежават – креативност, изобретателност, лидерство, екипен дух.
Трудностите по пътя на развитие на една идея не са толкова много и не са толкова
страшни, когато знаеш каква е целта и си силно мотивиран да я постигнеш.
Какво е това, което я отличава от други подобни платформи?
Не се стремим да се различаваме, а се стремим да допълваме нашите колеги.
Конкретно ние искаме да облечем теорията с практика, искаме учениците да
придобиват повече практически знания и да ангажират в процеса на обучението
си както своя ум, така и своите ръце. Това според нас и нашите изследвания и

наблюдения води до придобиване на дългосрочни знания.
Смятате ли, че Х-СИП може да бъде ефективно внедрена в българските
училища? Какво е нужно да се промени, за да се случи това?
Основната ни цел е нашата платформа да се използва във всички учебни
заведения. Наредбата на МОН за „Приобщаващото образование“ обръща основно
внимание и стимулира STEAM подхода на преподаване в час. Ние искаме да
изградим платформа, която да дава готови решения на учителите основно за
внедряване на STEAM науките в час.
Доколко предлаганият от Вас метод на обучение е по-ефективен от
традиционния?
Предлаганият от нас метод допълва традиционния, не го отрича. Именно при
комбинирането на традиционния и STEAM подход на преподаване ще се получи
по-голяма ефективност и натрупване на знания в децата за цял живот.
Кое Ви накара да започнете да работите с деца?
Основният ми мотиватор е моята дъщеря. Интересът към иновативни методи
на преподаване, към тенденциите в образованието, към допълнителна информация
в сферата на образованието бе продиктувано от желанието ми да предложа найдоброто за моята дъщеря. Искам тя да ходи на училище с желание и искам там да
й е интересно, полезно и приятно. И в крайна сметка, ако искаме да постигнем
трайна и дългосрочна промяна към по-добро, трябва да започнем от децата – те
са тези, в чиито ръце е бъдещето.
Защо смятате, че деца между 7 и 14-годишна възраст трябва да имат
познания по финансова грамотност, програмиране и сглобяване на роботи?
След 5 години ще има професии, които ние още не сме си представяли, че
съществуват. Какво да кажем за след 10 години. Намираме се във време на бърза
промяна и на технологичен бум. Децата трябва да са подготвени за бъдещето.
Затова смятам, че знанията по програмиране и роботика са полезни за децата,
за да са подготвени за професиите на бъдещето. Финансовата грамотност е тази,
която ще им помогне да управляват парите си и да са финансово независими.
Как се разработват обученията за деца, за да бъдат по-лесно асимилирани
от тях?
Ние не ги разработваме от нулата. Това, което предлагаме като образователни
инструменти и образователна методология, вече е интегрирано в западните
образователни системи. Ние следим тенденциите и ги адаптираме за българската
действителност.
Как преминава един ден във вашата научна работилница? Децата забавляват
ли се, когато учат финанси?
Нашата научна работилница е практическата част на природните науки.
Децата правят експерименти и могат да се убедят колко са забавни и интересни
природните науки. Това е важното за нас – да запалим пламъчето за още знания.
Какви умения развиват децата в работилницата?
По време на часовете децата учат, докато правят. Развиват учения, свързани
с природните науки и новите технологии. Но най-важното, е че те виждат, чуват,
усещат науката и така я заобичат.
Висок ли е интересът от страна на малките изследователи и родителите
им към заниманията, които предлагате?
Проектът съществува от 2016 г. Това нямаше да е възможно, ако не беше
интересен на нашата публика – децата и техните родители.
Вашата работилница предлага ли съвместна работа за деца и родители?
Родителите могат да се включат, ако имат желание или ако детето ги помоли.
По принцип ние стимулираме детето да се справи успешно само, да разчита на
себе си и да повярва в собствените си качества.
В работата си на кого разчитате? Намирате ли съмишленици?
Разчитаме най-много на нашите локални партньори: Фондация „Русе – град
на свободния дух” и Фондация „Еконт” и Mall Rousse. Благодарение на тяхната
финансова и менторска подкрепа успяхме да реализираме нашите проекти и да
осъществим много от идеите си.
Какво ново предстои? Разработвате ли нови проекти?
Ние сме в постоянен процес на търсене, на писане на проекти и на реализирането
им. През декември стартира новият ни проект, който ще се реализира в 10 различни
класове в град Русе. Проектът ще обединява практически знания за рециклиране,
инженерство и програмиране.
Кое или какво Ви вдъхновява в работата Ви? Има ли нещо, което би Ви
накарало да се откажете?
Вдъхновяват ни децата и техните необятни способности. Искаме да им помогнем
в процеса на натрупване на нови знания и умения. Ако решим да се откажем, то
ще бъде, ако вече няма интерес от нашата дейност.
Интервю на Сениха Масуркова.
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Университетски спортен център представя...

Tуристическите пътеки
в Природен парк
„Русенски Лом“
В Деня на Русенския университет – 12 ноември 2019 г.,
неколцина от най-запалените почитатели на туризма и
спортуването сред природата – настоящи и бивши студенти,
преподаватели и служители, обявиха началото на нова
амбициозна инициатива.
Лидерите на клуб „Хижно дело и маркировка“, на
Университетския клуб по катерене и алпинизъм и на
туристическа група „Сряда вечер“ подписаха Споразумение
за координиране на дейността си относно маркирането
и поддръжката на туристически пътища и пътеки на
територията на ПП „Русенски Лом“ и цялата Русенска
област. Споразумението е временно и ще е в сила до
приемане на общовалиден за цялата страна Правилник
/Наредба/ за маркировката на туристическите пътища в
Република България.
Главната цел, която се визира със споразумението, е
регламентиране на реда и осигуряване на координация при
маркирането и поддържането най-вече на проходимостта
на туристическите пътеки на територията на ПП „Русенски
Лом“ и цялата Русенска област – един задълбочаващ и
изострящ се през последните години проблем. Важна цел
е мотивирането и активизирането на поне 250 доброволци
за маркирането и поддръжката на туристическите пътища
и в резултат на това допринасяне за увеличаване броя на
гражданите и гостите на Русе и областта, практикуващи
спорт и туризъм сред природата. И не на последно място в
плановете на инициаторите е създаването и поддържането
на публичен електронен регистър на коректно обгрижваните
туристически маршрути на територията на ПП „Русенски
Лом“ и област Русе.
Споразумението е отворено за присъединяване на
всички желаещи туристически дружества, клубове и
други общности в Русе и областта, които приемат целите
и условията за подписване, в т.ч. и задължението за
поддръжката на маркировката и проходимостта на не помалко от една определена делима част или на не по-малко
на един цялостен маршрут. Маршрутите предварително се
съгласуват съобразно територията, през която преминават,
с Дирекцията на ПП „Русенски Лом“, с горските и ловните
стопанства и общините.
Подписалите споразумението дружества, клубове и др.
общности се задължават да съгласуват всички свои дейности
помежду си, да спазват изискванията на Правилника
за маркировка на туристическите пътища в Република
България (БТС, в сила от 01.01.2004 г.), да публикуват
текущо информация за извършената дейност.
Изменението и допълнението на целите, на обхвата
от маршрути и географски райони и на условията за
подписване, става със съгласието на повече от половината
от туристическите дружества, клубове и други общности,
подписали споразумението.
През първите 6 месеца oперативно-техническата дейност
по съхраняване на документите в електронен вид и обменът
на кореспонденция, свързани със споразумението, ще се
осъществява чрез e-mail: academic@uni-ruse.bg.
Публичният електронен регистър на коректно
поддържаните туристически маршрути на територията
на ПП „Русенски Лом“ и област Русе е достъпен на сайта
http://academic.uni-ruse.bg.
Материалът е подготвен от Стефан Георгиев,
Спортно-туристическо и природозащитно
дружество „Академик“

Фотография на Явор Мичев
Табачка
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Университетски спортен център представя успехите на студентите през 2019 г.

На 4 декември 2019 г. в Русенския университет
се състоя традиционното тържество за представяне
на успехите и награждаване на студентите
спортисти, постигнали високи резултати в
областта на спорта и туризма през изминалата
година. Официални гости на тържеството бяха
кметът на община Русе д-р Пенчо Милков,
зам.-областният управител на област Русе
Валентин Колев, председателят на Общинския
съвет на град Русе Иво Пазарджиев, Елеонора
Гурбанова – главен експерт на Министерството
на младежта и спорта за Русенска област.
Кметът Пенчо Милков поздрави студентите
и преподавателите, като изрази своята гордост
от това, че не само е възпитаник на Русенския
университет, но е бил и председател на комисията
по спорта към Общински съвет, Русе. Той също
обеща, че в позицията си на кмет, ще прави
всичко възможно за развитието на спорта в
университета и общината.
Валентин Колев изрази удоволствието
си да бъде гост на тържеството и поздрави
академичното ръководство и преподавателите
за усилията, които полагат за развитието на
спорта. Той връчи поздравителен адрес от
името на областния управител Галин Григоров.
Иво Пазарджиев, който също е възпитаник на
русенската Алма Матер, сподели, че завинаги ще
носи гордостта от това да бъде нейн възпитаник.
Той благодари на поколението, което го е
възпитало в духа на спорта, и пожела много
бъдещи спортни успехи.
Ректорът на Русенския университет
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев благодари на
всички спортисти за високите постижения. Той
припомни, че за академичното ръководство
развитието на различните таланти на студентите е
приоритет. Доказателство за това са множеството
създадени не само спортни, но и културни и
професионални клубове.
Специални гости на празника бяха
олимпийският шампион по плуване Таня
Богомилова и нейният треньор – многократният
републикански шампион и рекордьор по
плуване Георги Дангалаков. Ректорът проф.
Христо Белоев им връчи плакети на Русенския
университет.
От ретроспекцията, която беше направена
от ръководителя на университетския спортен
център проф. д-р Борислав Ангелов, стана
ясно, че са налице множество успехи, които са

повод за гордост. През 2019 г. на Националната
студентска универсиада и на Националните
летни студентски игри са завоювани общо 26
медала – 12 златни, 10 сребърни и 4 бронзови.
Въз основа на постигнатите резултати клубният
съвет на Университетския спортен клуб
„Академик“ определи за спортисти на 2019 г.
на Русенския университет Берна Велинова и
Богомил Яковчев. Тези успехи не биха били
възможни без провежданата политика на
академичното ръководство за развитие на
спортната база и безрезервната подкрепа
на спортната и туристическата дейност в
университета.
През отиващата си 2019 г. Университетският
спортен център намери подходящи форми за
работа със средните училища, Община Русе
и други партньорски организации и бяха
организирани и проведени редица спортни
събития, знакови за университета и за града.
По-значимите сред тях са лекоатлетическият
маратон „Приста рън“, състезанието по спортно
ориентиране за купа „Русе“ (45-о поредно
издание), турнирът по вдигане на тежести
„Русе“, турнирът по тенис на маса за хора с
увреждания и много други.
Русенският университет е единственият
в България, който провежда ежегодно свои
вътрешни пролетни и есенни спартакиади.
Организатори на спартакиадите са Спортната
комисия към Студентския съвет и спортните
секции към Университетския спортен клуб
„Академик“. Броят на участниците в спартакиадите
надхвърля 1000, като нов елемент в организирането
на състезанията през последните години е
отварянето им към средните училища в града.
НАГРАДИ
През 2019 г. студентите спортисти от Русенския
университет завоюваха на Националната
студентска универсиада и на Националните
летни студентски игри общо 26 медала – 12
златни, 10 сребърни и 4 бронзови.
Национална универсиада 2019, Варна
Златни медали
1. Георги Петров – джудо, кат. до 73 кг.
2. Берна Велинова – плуване, 200 м свободен
стил.
Сребърни медали
1. Георги Тодоров – джудо, кат. до 66 кг.

2. Берна Велинова – плуване, 100 м гръб.
3. Богомил Яковчев – плуване, 50 м свободен
стил и 50 м гръб.
4. Веселка Илиева, Моника Цанева и Стелияна
Николаева – тенис на маса, отборно.
Бронзови медали
1. Виктор Иванов – джудо, кат. над 100 кг.
2. Берна Велинова – плуване, 200 м съчетано.
3. Севиляй Сали – плуване, 50 м свободен
стил и 50 м гръб.
Летни университетски игри 2019, Кранево
Златни медали
1. Богомил Яковчев – плуване, 50 м свободен
стил, 50 и 100 м гръб.
2. Берна Велинова – плуване, 100 м свободен
стил и 200 м съчетано.
3. Веселка Илиева – тенис на маса.
4. Веселка Илиева и Стелияна Николаева –
тенис на маса, двойки и отборно.
5. Константин Начев и Христо Костов –
плажен волейбол.
6. Комбинирана щафета.
Сребърни медали
1. Берна Велинова – плуване, 100 м бруст.
2. Севиляй Сали – плуване, 50 м гръб.
3. Стелияна Николаева – тенис на маса.
4. Баскетбол 3x3.
5. Футбол.
Състезания у нас и в чужбина извън рамките
на националните студентски първенства
1. Габриела Димитрова – бокс, златни
медали на Европейските олимпийски игри в
Минск, на международния турнир „Балкан“
и на държавното първенство.
2. Митко Колев – карате, шампионската титла
в стила Кумите на държавното първенство и
призови класирания на престижни международни
турнири.
3. Тодор Йорданов – канадска борба,
републикански младежки шампион и бронзов
медалист при мъжете по канадска борба и
5-и на Европейското първенство за младежи
в Гърция.
Въз основа на постигнатите резултати
клубният съвет на Университетския спортен
клуб „Академик“ определи за спортисти на
годината на Русенския университет Берна
Велинова и Богомил Яковчев.
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Университетски спортен център представя успехите на студентите през 2019 г.

Ето и част от ретроспекцията на спортните постижения на студентите
на университета, направена от проф. д-р Борислав Ангелов:
„Обикновено представянето на успехите в областта на спорта и
туризма в края на всяка отиваща си година започва с констатацията,
че са постигнати по-добри резултати в сравнение с предходната година.
2019 г. е сред най-успешните в 64-годишната история на академичния
спорт в Русенския университет.
Националната студентска
универсиада се проведе във Варна
и в нея участваха над 1200 студенти
от 30 университета в България.
Русенският университет се представи
достойно. Завоюваните медали
от плувците, в лицето на Берна
Велинова, Богомил Яковчев и Севиляй
Сали, са с най-голям принос в
постигнатите рекордни резултати
през годината. Щафетата с отличното
представяне на студентите спортисти
на университета на Националната
студентска универсиада във Варна бе
Таня Богомилова
поета от отбора ни по тенис, който
и проф. Христо Белоев
спечели второто място в отборната
надпревара, пропускайки пред себе
си само отбора на Националната спортна академия.
Възходящото представяне на студентите спортисти от нашия
университет продължи и на Националните летни студентски игри в
Кранево. Най-много отличия спечелиха отново плувците. Върхово
класиране на Националните летни студентски игри постигнаха и
състезателите ни по тенис на маса, които завоюваха златния и сребърния
медали в индивидуалната надпревара, и златните медали в турнира по
двойки и в отборното класиране.
В отборите ни от колективните спортове в момента е налице
смяна на поколенията. Дипломираха се студенти от отборите ни по
волейбол, футбол и баскетбол, които бяха в основата на постигнатите
високи резултати на студентските състезания у нас и в чужбина през
последните години. Участието на отборите ни на Националните летни
студентски игри в Кранево показа, че няма да чакаме дълго за достигане
на обичайното високо ниво.
Отличното представяне на Националната студентска универсиада
и на Националните летни студентски игри на студентите спортисти
от Русенския университет бе отличено от Националната асоциация за
университетски спорт „Академик“ чрез връчване на преходната купа
за отборно представяне, носеща името на дългогодишния ректор на
Националната спортна академия проф. Никола Хаджиев. Тази престижна
купа за втори път заема своето място в богатата спортна витрина на
Русенския университет.
Успехите на студентите спортисти не биха били възможни без
всеотдайната работа на техните преподаватели и треньори. С найголяма благодарност се обръщаме към Мима Войкова, волейбол и кик

бокс, Камен Симеонов, футбол, Искра Илиева, баскетбол, Димитър
Обрешков и Валери Йорданов, тенис на маса, Милена Григорова, лека
атлетика, Пламен Станчев, джудо и плуване, и Илиян Илчев, бадминтон.

Спортисти на 2019 г. на Русенския университет
Богомил Яковчев и Берна Велинова – Награждаване
В рамките на пролетните спортни
игри се проведоха състезания по всички
развивани в университета колективни
и индивидуални спортове и състезания
в рамките на спортно-туристическия
многобой „Алма ринг“. Игрите завършиха
с традиционния турнир по силов многобой
„Стронг мен“, който отново предизвика
голям интерес сред студентите и русенската
спортна общественост. По време на
турнира получиха своите купи и медали
студентите, победители в пролетните
спортни игри.
Във връзка с добрата съвместна
Берна Велинова
работа отправяме нашите колегиални
поздрави към целия Студентски съвет,
към неговия председател Станимир
Бояджиев, към студентите от Спортната
комисия, която в момента се ръководи
от Адриан Велев.
От направената ретроспекция ясно
се вижда, че са налице успехи, които
са достатъчен повод за положителна
равносметка. Тези успехи не биха били
възможни без провежданата политика на
академичното ръководство за развитие
на спортната база и безрезервна подкрепа
на спортната и туристическата дейност
в университета. В основата на добрата
работа лежат още предприетите стъпки
Богомил Яковчев
за разширяване на партньорството в
областта на спорта и туризма с училищата, спортните организации и
Община Русе“.
Материалът е подготвен от Университетски спорт и ДВОР.
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Университетски спортен център представя...

Национален турнир по тенис на маса

Национален турнир по тенис на маса

За трета поредна година Русенски университет бе домакин на спортна
проява за хора с увреждания – традиционният национален турнир по тенис
на маса. Турнирът се проведе в спортна зала „Академик“.
Интересът към проявата бе много голям. Участваха състезатели от
Бургас, Сливен, Ямбол, Габрово, Девня, Плевен, Добрич, Севлиево, Русе.
Патрон на турнира бе Милена Тодорова от град Добрич, която е участник на
параолимпиадата през 2016 г. в Рио де Жанейро и е първият параолимпиец
на България, взел квота за игрите през 2020 г. в Токио.
Турнирът премина на високо спортно-техническо ниво.
При жените победител
излезе състезателката от
„Сини камъни“–Сливен,
Валя Манолова. При мъжете
на най-високото стъпало
на почетната стълбичка
на победителите се изкачи
националният състезател
Йордан Митев от „Алфа“ –
Севлиево.
Основен организатор и
двигател на спортната проява
е клуб „Олимп – спортът е
равнопоставен“ с председател
Георги Гаев, възпитаник на
Русенския университет. Освен

Университетския спортен център при Русенския университет, партньор на
проявата е и спортен клуб по тенис на маса „Дунав“. Спомоществователи са
представителствата и фирмите: „Форд Мотопфое“, „Тойота“ – Русе, „Санси“,
хотел „Фамили“, „Крис дизайн“, „Метавак“, „Рис“.
Състезателите бяха приветствани от Пламен Рашев, председател на
Общинската комисия за младежта и спорта, и от проф. Борислав Ангелов –
ръководител на Университетския спортен център. Поздравителни адреси
организаторите получиха от кмета на Община Русе д-р Пенчо Милков и
от областния управител Галин Григоров.

Проф. Борислав Ангелов – награждаване Тенис

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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