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Алианс за сътрудничество и партньорство
на университетите от Северна България

Ректорите на 14 висши училища от Северна България в Русенския университет
На 15 юли 2020 г. в Русе по инициатива на
Русенския университет „Ангел Кънчев“ ректорите на
14 висши училища от Северна България се обединиха
за създаването на Алианс за сътрудничество и
партньорство на университетите от Северна
България (АУСБ). АУСБ ще осъществява своята
дейност с подкрепата на Министерството на
образованието и науката и Съвета на ректорите
на висшите училища в Р България.
Министърът на образованието и науката Красимир
Вълчев участва в срещата чрез видеоконферентна
връзка. Той поздрави Русенския университет за
инициирането на Алианса и коментира, че това е
предпоставка за развитието на висшите училища.
Министър Вълчев добави още, че създаването на
обединения и мрежи е условие за по-ефективното
изпълнение на заложените в новите програмни
документи цели. Избирането на ново ръководство

на Съвета на ректорите на висшите училища в
Р България е предпоставка за по-интензивен коментар
на бъдещoто развитие на висшето образование,
завърши министър Вълчев.
Директорът на дирекция „Висше образование“
в Министерството на образованието и науката
Галина Дреновска също изрази своята подкрепа
към инициативата чрез видеоконферентна връзка –
„създаването на Алианса е обществената отговорност
на висшите училища, където са обединени хора с
прогресивно и далновидно мислене“.
Ректорът на Русенския университет „Ангел
Кънчев“ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, DHC,
mult., представи присъстващите ректори и членове
на ръководствата на висшите училища в Северна
България и презентира вече обсъдения меморандум
за учредяване на Aлианса.
Продължава на 6. стр.

Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.
Скъпи читатели,
Всички знаем, че за да успеем, трябва
да следваме смело мечтите си и да поемаме
отговорност за действията си. Да се борим
за това, което искаме, и да бъдем подисциплинирани и волеви. Само така успехът
ще се превърне в приоритет и всичко, което
е важно за нас, ще ни кара да се чувстваме
горди от постигнатото.
Нека бъдем благодарни. Чувството
на благодарност е една от най-силните и
позитивни емоции. Ако искаме да постигнем
нещо наистина значимо, трябва първо да се
научим да благодарим за нещата, които имаме,
и за всички позитиви, които сме получили.
Да благодарим на хората преди нас, на тези
до нас и да се научим да ценим знанието.
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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Русенският университет откри новата 2020–2021 академична година
На 14 септември 2020 г. тържествено бе открита
новата академична година в Русенския университет.
Официални гости на празника бяха кметът на Община
Русе Пенчо Милков, зам.-областният управител на
област Русе Валентин Колев, Искрен Веселинов и
Георги Стоилов – народни представители, Златомира
Стефанова, Димитър Недев, Енчо Енчев, Магдалина
Илиева – зам.-кметове на Oбщина Русе, и д-р Росица
Георгиева – началник на Регионално управление на
образованието, Русе.
Зам.-ректорът по учебната работа проф. Пламен
Кангалов откри тържеството и обяви, че обучението
си в университета през новата академична година
Тържествена церемония в Русенския университет
започват над 1600 първокурсници, като 26 от тях
са приети с най-висок бал.
Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев приветства студентите,
Работата по модернизирането на нашия кампус не спира и ние продължаваме
гостите и преподавателите от името на академичното ръководство с
да искаме най-доброто за нашите студенти и учени. В най-кратки срокове
думите: „Доказали сме, в нашата вече 75-годишна история, че Русенският
предстои да бъде даден старт на строежа на нов научноизследователски
университет не прави компромиси с качеството на обучението, нито със
комплекс, намиращ се до Корпус 2 на Русенския университет.
здравето и сигурността на нашите студенти, преподаватели и служители.
Продължава на 2. стр.
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Тържествена церемония в Русенския университет
Продължение от 1. стр.
През месец май стартирахме строителномонтажните работи на научноизследователски
лабораторен комплекс, по проект за изграждане
на Център за върхови постижения. През месец
април Русенският университет стана част от новата
Национална пътна карта за научна инфраструктура
2021–2027 и започна да изпълнява дейностите
по проект „Дигитални технологични системи
за чиста и сигурна околна среда – 5D ALLIANCE
2019–2028“. В края проф. Белоев припомни,
че русенската Алма матер ще отбележи своя
75-годишен юбилей през месец ноември и покани
всички гости на тържествата, планирани за 11,
12 и 13 ноември.
Кметът на Община Русе Пенчо Милков
поздрави ръководството и преподавателите, като
им пожела сила и вдъхновение, а на обучаващите
се пожела дръзновение, за да преследват мечтите
си. П. Милков отбеляза, че оценява връзката си с
Русенския университет като много емоционална.
След това добави, че за град Русе русенската Алма
матер е едно изключително богатство, което може
да бъде сравнено единствено с величието на река
Дунав, която неотменно привлича целеустремени
и качествени млади хора на територията си. Той
призова всички млади хора да останат и да се
развиват в град Русе.
От името на Областния управител Галин
Григоров поздравителен адрес връчи зам.областният управител Валентин Колев. В. Колев
изрази своята убеденост, че изборът на студентите
на русенското висше училище е правилният.
Доказателство за това са обновените учебни зали,
спортният комплекс, висококвалифицираните
преподаватели. Зам.-областният управител заяви
твърдата подкрепа на държавата в лицето на
областна администрация за всички начинания
на висшето училище.
Своето послание към колегите си отправи
председателят на Студентския съвет Станимир
Бояджиев, дипломант в специалност „Право“:

„Търсете себе си, учете и не забравяйте, че ние,
скъпи колеги, сме настоящето и бъдещето на
България“, призова той.
Своите благопожелания и поздравителни
адреси по случай началото на новата академична
година в Русенския университет изпратиха:
д-р Цветан Ценков – кмет на Община Видин,
Областните управители на областите Видин,
Разград и Силистра, народните представители
Пламен Нунев и Крум Зарков, Даниел Парушев
от името на Националното представителство
на студентските съвети в Република България и
още много други държавни, неправителствени и
частни организации.
Филиал Разград
На 14 септември 2020 г. Филиал Разград на
Русенския университет откри новата академична
година. Приветствие към първокурсниците
отправи проф. д-р Генчо Попов – директор на
Филиал Разград. Приемът е изпълнен и в трите
специалности. Записаните студенти са от различни
региони на страната. От университетите в Северна
България професионалните направления химични,
хранителни и биотехнологии се предлагат
единствено във Филиала в Разград.
Също на 14 септември 2020 г. се състоя
Промоцията на Випуск 2020, като дипломираните
абсолвенти са 44 – 29 бакалаври и 13 магистри.
В двора на Филиал Разград бе засадено Дървото на
випуска, което за 2020 г. е магнолия, предоставена
от Божинел Христов – общински съветник в
Разград. Състоя се тържествено шествие от
Филиала до площад „Възраждане“ с участието
на градската духова музика и мажоретки. На
официалното връчване на дипломите присъстваха
Евгени Драганов – зам. областен управител
на област Разград, Добрин Добрев – зам.-кмет
на Разград. От академичното ръководство на
Русенския университет на тържеството бе проф.
д-р Пламен Даскалов – зам.-ректор. Гостите
поздравиха випускниците и им пожелаха много
бъдещи успехи и професионална реализация.

Тържествено слово произнесе директорът на
Филиал Разград проф. д-р Генчо Попов.
От името на дипломираните бакалаври
приветствие отправи отличничката Гергана
Пенчева от специалност „Химични технологии“.
Мария Йорданова направи традиционното
послание от името на магистрите и предаде
Капсулата на времето на директора на Филиала.
Филиал Силистра
На 16 септември 2020 г. се проведе тържествено
откриване на академичната година във Филиал
Силистра на Русенския университет и връчване
дипломите на абсолвентите от Випуск 2020.
Официални гости на тържеството бяха д-р
Мария Димитрова – председател на Общинския
съвет – Силистра, и Ивелин Статев – областен
управител на област Силистра, които поздравиха
преподавателите, студентите и абсолвентите и им
пожелаха дръзновение, щедри плодове на труда
им и успешна реализация.
В тържеството взеха участие представители
на Ректорското ръководство на Русенския
университет, представители на деканските
ръководства и директори на Филиал Силистра –
доц. д-р Димо Димов – директор на Филиала от
2008 до 2013 г., и доц. д-р Валентин Стоянов –
директор на Филиала от 2018 до 2020 г.
Проф. д-р Пламен Даскалов – зам.-ректор
на Русенския университет, връчи грамотите на
студентите с най-висок успех от следването в
четирите специалности: „Педагогика на обучението
по български език и чужд език“, „Педагогика
на обучението по физика и информатика“,
„Електроинженерство“, „Автомобилно инженерство“.
Дипломите на абсолвентите от Випуск 2020
бяха връчени от доц. д-р Анка Кръстева –
зам.-декан на факултет „Електротехника,
електроника и автоматика“, доц. д-р Светлозар
Цанков – зам.-декан на факултет „Природни
науки и образование“, доц. д-р Симеон Илиев –
зам.-декан на Транспортния факултет.
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Випуск 2020 – Филиал Разград
Цветя, усмивки, думи на признателност
и благопожелания създадоха емоционалната
атмосфера на събитието – празник на младостта,
вдъхновението и знанието.

Вяра Жекова
На Кръстовден, 14 септември 2020 г., празник
на град Силистра, на тържественото заседание на
Общинския съвет – Силистра, наградата Студент
на годината за постигнати високи резултати
в учебната, изследователската, творческата и
обществената дейност беше връчена на Вяра Жекова,
студентка от Филиал Силистра, специалност
„Педагогика на обучението по български език
и английски език“.
Филиал Видин
На 25 септември 2020 г. във Филиал Видин на
Русенския университет се проведоха тържества
по откриване на Новата академична година и
дипломирането на Първия випуск с абсолвенти
2020.
В ранния следобед пред сградата на филиала
новите над 160 първокурсници, студентите от
горните курсове и техните преподаватели бяха
официално приветствани от ректора на Русенския

университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
знанията и професионалните умения, които
по случай откриването на Новата академична
носите в себе си, ще служат за пример и гордост
година. Областният управител на Област Видин
на града и региона“. През 2020 г. Филиал Видин
Момчил Станков и зам.-кметът на Община Видин
завършиха 80 абсолвенти от 7 специалности, две
Борислава Борисова също отправиха своите
магистърски и пет бакалавърски, като 5 от тях
благопожелания към гостите.
са първенци на своите специалности, а един е
В късния следобед абсолвентите, академичното
пълен отличник – първенец на Випуска.
ръководство на Русенския университет и
Приветствие от името на академичното
официалните гости направиха шествие от
ръководство отправи ректорът на Русенския
обновения площад „Бдинци“ до крепостта „Баба
университет чл.-кор. проф. Христо Белоев. Той
Вида“, където се проведе тържествена церемония
изрази удовлетворението си, че благодарение на
по връчването на дипломите на Първия випуск
обединените усилия на българското правителство
на Филиал Видин на Русенския университет.
и местната власт и на академичното ръководство
Официални гости бяха председателят на 44на университета е извършено велико дело и
то Народно събрание
Цвета Караянчева,
народният представител
Владимир Тошев,
кметът на Община
Видин д-р Цветан
Ценков, областният
управител на Област
Видин Момчил
Станков, зам.областните управители
Анжело Методиев и
Лъчезар Попиванов,
председателят на
Общински съвет Видин Генади Велков,
зам.-кметовете на
Община Видин
Цвета Караянчева и чл.-кор. проф. Христо Белоев
Борислава Борисова
и Светослав Скорчев,
секретарят на Общината Валери Димитров, Негово
Филиалът във Видин е факт. Проф. Белоев изказа
Високопреосвещенство видинският митрополит
благодарност към всички, които са подкрепили
Даниил, районният мюфтия Неджати Али.
неговото създаване и продължават да работят
Проф. Пламен Кангалов откри церемонията
за утвърждаването и развитието му. Ректорът
с думите: „Днес слагаме началото на една
поздрави първокурсниците за избора им да бъдат
традиция, традицията на официално връчване
студенти в Русенския университет и припомни,
на дипломите на абсолвентите от Филиал Видин
че русенската Алма матер работи изключително
на Русенския университет. Сигурни сме, че
успешно и е в услуга на младите хора и бизнеса,
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Випуск 2020 – Филиал Силистра
доказателство за устойчивостта и създадените
от висшето училище традиции във висшето
образование.
Церемонията продължи с връчване на грамоти
на всички подкрепили създаването на Филиала
на Русенския университет в град Видин. С найвисокото отличие „Кристален знак на Русенския
университет“, в израз на уважение и признателност
от академичната общност за подкрепата в
утвърждаването и развитието на Филиал Видин
на Русенския университет и принос в развитието
висшето образование, бе отличена председателят
на Народното събрание Цвета Караянчева.
„Няколко фактори във Видин, заемали
ръководни позиции, имаха голям принос. Но
най-голям принос за създаването на филиала
имаше тогавашният и сегашен областен управител
Момчил Станков“, отбеляза проф. Белоев и удостои
с почетен знак и грамота Момчил Станков.
Приветствие отправи председателят на
Народното събрание г-жа Цвета Караянчева. „В
този тържествен ден се вълнувам колкото вас.
Връщам се години назад, тъй като дипломирането
е много важен етап от живота на човек, важно
стъпало от житейската стълбица. По-голяма

част от съзнателния си живот посвещаваме на
професията си, отдаваме й времето, енергията
и емоциите си. Този ден е празничен за всеки
един от вас, защото получавате и заслужено

Момчил Станков и проф. Христо Белоев

признание за вашия труд. Споделям гордостта ви
от постигнатото и радостта ви от перспективите,
които се откриват пред вас“, каза Караянчева.
Заставам днес пред вас с чувство на гордост и
благодарност, че присъствам на дипломирането
на първия випуск на видинско висше учебно
училище – филиал на Русенския университет.
Аз помня началото на месец май 2016 г., когато
областните управители на Дунавския регион
подписахме меморандум за сътрудничество с
Русенския университет. Това каза областният
управител Момчил Станков и припомни как с
тогавашния кмет Огнян Ценков и председателя
на Общински съвет Видин Генади Велков, с
подкрепата на народния представител Владимир
Тошев посетили Русенския университет и сбъднали
мечтата на поколения видинчани – в града ни да
има висше учебно заведение. „Продължавайте да
прославяте града ни, Видин се гордее с вас, скъпи
студенти“, обърна се към абсолвентите Момчил
Станков и изрази надежда повечето от тях да
бъдат след време ръководители на държавата
и града ни.
Поздрав поднесе и кметът на Видин д-р
Цветан Ценков. В словото си той отправи

Випуск 2020 – Филиал Видин
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Първенци на Випуск 2020 Русенски университет
благодарност към академичното ръководство
на Русенския университет за всеотдайността
и високия професионализъм. Той пожела на
абсолвентите да имат възможността да изпитат
не само удовлетворение от професионалната

Откриването на учебното заведение тук ни даде
възможност да бъдем близо до семействата и
работата си и в същото време да стигнем по-далеч
в развитието си. Не знаехме какво ни очаква, бяхме
несигурни и в първите крачки от обучението ни
имаше много неизвестни,
не само във висшата
математика, статистиката
и механиката, като
предме ти, които
предстояха и ни плашеха
още с имената си, а в
цялостното начинание
– Висше образование.
Всяка година ни носеше
предизвикателството от
лекции, упражнения,
дванадесет изпита и почти
толкова курсови работи,
което събуждаше у нас
редица въпросите. И,
ето, днес сме тук – на
нашето дипломиране“,
каза в своето приветствие
Цвета Караянчева и Теодора Стоянова
към всички присъстващи
инженер мениджър
Теодора Стоянова,
първенец на специалност „Индустриален
квалификация, но и от личностното развитие,
което са придобили в университета.
мениджмънт“.
Източници: Община Видин, Областна
администрация Видин

Випуск 2020 – Филиал Видин
„Преди четири години аз и моите колеги
прекрачихме прага на новооткрития филиал на
Русенски университет „Ангел Кънчев“ в гр. Видин.

Русенски университет
На 16 септември 2020 г. се състоя тържествената
церемония по връчването на дипломите на Випуск
2020 на Русенския университет. Различното от
предходни години бе мястото на събитието – под
открито небе във вътрешния двор на университета.
През 2020 г. над 1000 абсолвенти получиха дипломите
си от русенската Алма матер, като 68 са първенци
на своите специалности, а 13 от тях са пълни
отличници.
Официални гости на празника бяха кметът
на Община Русе Пенчо Милков, зам.-областният
управител на област Русе Валентин Колев, Иво
Пазарджиев – председател на Общински съвет
Русе, Димитър Недев – зам.-кмет на Община
Русе, и Кремена Минева – ръководител на отдел
„Транспорт“ в Община Русе.
Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
поздрави отличниците и първенците на специалности

от Випуск 2020 с думите: „Вие, скъпи абсолвенти от
Випуск 2020, носите в себе си целия натрупан научен,
образователен, административен и технологичен
потенциал, граден в рамките на тези 75 години. Вие
сте доказателството за устойчивостта и създадените
традиции във висшето образование, събирани с
много труд, упоритост и непреклонност. Вие носите
в себе си вдъхновението, мечтите и безсънните
нощи на поколения велики хора, посветили живота
си на каузата Русенски университет“.
Кметът на Община Русе П. Милков призна,
че днес затваря кръга на един успешен за него
житейски цикъл – през 2004 година на промоцията
на факултет Юридически му е била предоставена
честта да приветства колегите си абсолвенти от
името на отличниците на факултета. А днес – 16
години по-късно – той поздравява абсолвентите
на Випуск 2020 вече като кмет на Община Русе.
Милков разказа, че в годините е запазил своята
здрава връзка с русенската Алма матер. Той пожела
на абсолвентите да имат възможността да изпитат
не само удовлетворението от професионалната
квалификация, но и от личностното развитие,
което са придобили в университета.
Зам.-областният управител на област Русе
Валентин Колев също поздрави абсолвентите и им
пожела да продължават да се учат и усъвършенстват
в България и област Русе. Той връчи поздравителен
адрес от името на Областния управител Галин
Григоров.
Председателят на Общински съвет Русе Иво
Пазарджиев сподели пред абсолвентите, че като
възпитаник на русенската Алма матер вярва, че това
е най-иновативното висше училище, което е винаги
няколко крачки пред останалите по отношение на
новите технологии. „Смятам, че от днес предстоят
най-успешните ви години“, завърши Пазарджиев.
От името на първенците-магистри приветствено
слово към абсолвентите произнесе магистъринженер Боряна Пенчева, специалност „Технология
и управление на транспорта“, дипломирана с пълно
отличие. От името на бакалаврите отличници,
приветствие към колегите си и академичната общност
отправи математик-финансист Вяра Костадинова,
специалност „Финансова математика“, дипломирана
с пълно отличие.
Информацията е предоставена от
д-р Виктория Иванова, доц. Румяна Лебедова и
проф. Станка Дамянова.
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Алианс за сътрудничество и партньорство
на университетите от Северна България
Продължение от 1. стр.
с оглед развитието и повишаването
Чл.-кор. Христо Белоев продължи
на конкурентоспособността, както на
със запознаване на гостите с основанията
включените в Алианса висши училища
за създаването, с целта и ръководните
от Северна България, така и на системата
принципи, с отговорностите на
за висше образование в България и
участниците, както и със статута на
Европа. В документа са конкретизирани
Алианса. Русенският университет
и съвместни дейности в областта на
поема председателството на АУСБ до
обучението, науката, изследванията и
следващата среща на Алианса, обясни той.
иновациите, както и в други области от
Присъстващите ректори и представители
взаимен интерес.
на ръководствата на университетите
Инициирането на общи действия
имаха думата за коментари и мнения.
и обединяването на усилията за
Проф. д-р Евгени Станимиров, ректор
консолидация на университетските
на Икономически университет – Варна,
академични общности около единни
Среща на ректорите на 14 висши училища от Северна България
изрази готовността на повереното му
приоритети и социално отговорни
висше училище да домакинства срещата
решения е продиктувано от динамично
на членовете на Алианса през есента,
Стоянов“ – Варна;
променящата се среда за развитие
както и да поеме следващото председателство, което
• Национален военен университет „Васил
на висшето образование в България, както и
ще бъде на ротационен принцип.
Левски“ – Велико Търново;
от необходимостта да се отговори на високите
Учредителният договор на Алианса за
• Стопанска академия „Димитър Ценов“ –
европейски и световни стандарти на конкурентния
сътрудничество и партньорство на университетите
Свищов;
пазар на образователни услуги. В същото време са
• Технически университет – Варна;
от Северна България (АУСБ), иницииран от
създадени нови държавни политики за развитие на
• Технически университет – Габрово;
чл.-кор. Христо Белоев, беше подписан от следните
университетите и Стратегия за развитие на висшето
14 висши училища:
• Шуменски университет „Епископ Константин
образование в България до 2030 година, в които са
• Русенски университет „Ангел Кънчев“;
Преславски“;
заложени дългосрочни цели за междууниверситетска
• Великотърновски университет „Св. св. Кирил
• Варненски свободен университет „Черноризец
интеграция и съвместни академични дейности.
и Методий“;
Храбър“;
Председателството на АУСБ е на ротационен
• Висше училище по мениджмънт – Варна.
• Висше военновъздушно училище „Георги
принцип от участващите университети.
Бенковски“ – Плевен;
Алиансът е обединение на различни по профил
Председателстващият университет предлага план
• Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“–
автономни академични институции от Северна
за дейността на АУСБ и организира периодични
Варна;
България, в който те са представлявани от своите
срещи на участниците, които се провеждат най• Икономически университет – Варна;
ректори и се създава като колективна платформа
малко веднъж годишно.
• Медицински университет – Плевен;
Материалът е предоставен от
за споделяне на общи стратегически цели и
• Медицински университет „Проф. д-р Параскев
иницииране на общи действия за тяхното постигане,
чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Партньорства за преодоляване
на бедствия за сигурен регион
На 30 септември 2020 г. се състоя online въвеждаща пресконференция
по проект „Партньорства за преодоляване на бедствия за сигурен
регион“, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество
„Interreg VA Румъния-България“. В представянето се включиха над 30
представители на партньорските организации и медиите.
Събитието беше открито от ректора на Русенския университет чл.кор. проф. дтн Христо Белоев. Той припомни, че за русенското висше
училище това е поредният проект по Програмата за трансгранично
сътрудничество и сътрудничеството с организациите от Румъния е вече
утвърдено и на много добро ниво. Проф. Белоев обяви партньорите по
представяната програмна схема: Окръжен съвет, Гюргево; Румънски
червен кръст, клон Гюргево; Български червен кръст и Клъстър за бизнес
и иновации, Русе. Общата сума на финансовата подкрепа е в размер на
994 135,10 евро, а продължителността на проекта е 36 месеца, добави
проф. Белоев и завърши, като пожела на екипа успех при изпълнението
на задачите, както и нови възможности за съвместни инициативи.
Проф. д-р Юлиана Попова, координатор на проекта за Русенския
университет, представи присъстващите в залата членове на екипа от
страна на Русенския университет. След това обяви основната цел на
проекта: увеличаване на капацитета за реакция и превенция на горски
пожари или наводнения в трансграничния регион Гюргево – Русе,
както и подобряване на сътрудничеството и комуникацията между
съответните институции, ангажирани с преодоляването на кризисни
ситуации. Проф. Попова допълни специфичните цели, чрез които

Online среща по проект от Програма за трансгранично сътрудничество
ще бъде достигната основната цел: Повишаване на обществената
осведоменост в трансграничния регион Гюргево – Русе относно рисковете
от пожари и наводнения чрез обучение и комуникационни кампании;
Развитие на капацитет за реакция при горски пожари чрез оборудване
на специализирани оперативни центрове в Русе и Гюргево; Развитие на
съвместен механизъм за интервенция при горски пожари или наводнения
в трансграничния регион Гюргево – Русе.
По време на представянето стана ясно, че предвидените дейности
по проекта са общо 13, като за научния екип от русенската Алма матер
задачата е да разработи интелектуални продукти и двуезичен комплект
от информационни материали.
Материалът е предоставен от проф. д-р Юлиана Попова.
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Повишаване
на заплатите във
висшето образование
На 23 септември 2020 г. на среща с министърпредседателя Бойко Борисов, с министъра на
образованието и науката Красимир Вълчев
и вицепремиера Томислав Дончев, а също
и с представители на Управителния съвет
на Съвета на ректорите в България: проф.
Анастас Герджиков – председател, чл.-кор.
проф. Христо Белоев – зам.-председател, и
проф. Димитър Димитров – секретар, бяха
договорени 50 милиона лева увеличение на
бюджета за висше образование за 2021 година.
Това ще позволи повишаване на заплатите
средно с около 30%. Съгласно измененията
в Закона за висше образование предстои да
бъде определена минималната асистентска
заплата. С това повишение тя може да бъде
на нива до 1300 лева.

С по малък процент
ще е увеличението на
заплатите на доцентите
и професорите.
Това е важна и
необходима стъпка, тъй
като университетските
заплати изостават в
сравнение с тези в
средното образование.
По този начин се
създават значително
по-добри възможности
за работа на младите
Среща на Управителния съвет на Съвета на ректорите
университетски
с министър-председателя Бойко Борисов
преподаватели и тяхната
мотивация, което е
Значително ще е увеличението и на заплатите
безспорно залог за бъдещето на страната ни.
на главните асистенти – до 1400 лева, които
Материалът е предоставен
сега получават основна заплата около 1000 лева.
Те получават и възнаграждение за докторска
от д-р Виктория Иванова.
степен, което за страната е средно около 300 лева.

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
е избран за зам.-председател на
Съвета на ректорите в България
На 7 юли 2020 г. беше избрано новото ръководство на Съвета на ректорите
в Република България. За председател бе избран проф. Анастас Герджиков,
ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и за зам.-председател
ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев.
Проф. Анастас Герджиков бе избран за председател на Съвета на ректорите
с 26 гласа. С най-много номинации (22) и с най-много гласове (34), чл.-кор.
проф. Христо Белоев бе избран за член на Управителния съвет на Съвета на
ректорите, а по-късно на заседание на Управителния съвет и за негов зам.председател. Проф. Белоев е избран за втори път през мандатите си на ректор
за зам.-председател на Съвета на ректорите.
В Управителния съвет бяха избрани още: проф. Галя Христозова – за
зам.-председател, ректор на Бургаския свободен университет; проф. Димитър
Димитров – за секретар, ректор на УНСС; генерал-майор Груди Ангелов,
ректор на Военна академия „Г. С. Раковски“; проф. Христина Янчева, ректор
на Аграрен университет, Пловдив; проф. Славчо Томов, ректор на Медицински
университет, Плевен.
За председател на Контролния съвет бе избран проф. Евгени Станимиров,
ректор на Икономически университет, Варна.

Научното списание „Стратегии
на образователната и научна политика“
с нов главен редактор
През месец август чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев бе определен за главен
редактор на научното списание „Стратегии на образователната и научна
политика“.
Директорът на Национално издателство „Аз-буки“ към Министерството
на образованието и науката д-р Надя Кантарева-Барух изпрати поздравителен
адрес до ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
във връзка с избора му. В писмото д-р Кантарева-Барух изразява своята
увереност, както и увереността на екипа на издателството, че под научното
ръководство на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев списанието ще получи нови
възможности за развитие като част от уважаваната световна научна периодика.
Материалите са подготвени
от д-р Виктория Иванова.

Меморандум
за сътрудничество
На 16 юни 2020 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество
между чл. -кор. проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенския
университет „Ангел Кънчев“, проф. д-р Евгени Станимиров,
ректор на Икономическия университет – Варна, и проф. дин
Георги Колев, ректор на Шуменския университет „Константин
Преславски“.

Среща за подписване на Меморандум за сътрудничество

Тристранният меморандум цели да се отговори на найактуалните изисквания, произтичащи от промените в Закона
за висшето образование на Р България, Закона за развитие на
академичния състав на Р България и Стратегията за развитие
на висшето образование в България 2020–2030 г.
В меморандума ректорите на трите висши училища заявяват
готовността си за обединени усилия в няколко насоки, ръководени
от постигнатите до този момент положителни резултати от
дългогодишното сътрудничество в областта на висшето образование
и науката. Предвижда се съвместна работа за утвърждаване на
авторитета и престижа на трите висши училища на национално и
международно ниво. Планира се още и развитие на сътрудничеството
в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи,
чрез интегриране на потенциала на трите институции и постигане
на синергични ефекти в полза на регионите, които обслужват, за
съдействие за техния икономически и социален просперитет. В
документа са конкретизирани и съвместни дейности в областта
на обучението, науката, изследванията и иновациите, както и в
други области от взаимен интерес.
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XXI международна конференция
по компютърни системи и технологии
CompSysTech
На 19 и 20 юни 2020 г. се проведе XXI-то издание на международната
конференция по компютърни системи и технологии CompSysTech. За пръв път
форумът се проведе онлайн във виртуалните зали на Русенския университет.
Председател на програмния комитет бе проф. Цветомир Василев, ръководител на
„Център за дистанционно обучение“ при Русенския университет, а председател
на организационния комитет – доц. д-р Галина Иванова, директор на „Център
за докторанти“ при Русенския университет.
Събитието беше официално открито от ректора на Русенския университет
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев с поздрав към академичната общност по
компютинг, която е в основата на дигиталната трансформация на образованието
в страната – „Ценим високо усилията на вашата академична общност да води
активен научен живот и ще подпомагаме всичките ви научни изяви“.
В пленарната сесия се представиха докладите на
водещи специалисти в областта на компютинга – д-р
Веселин Райчев, Цюрихски технологичен университет,
Цюрих, с доклад на тема „Отвъд невронните мрежи за
програмиране: как да учим от програмите“; проф. Валери
Младенов, Технически университет, София, с доклад на
тема „Влияние на информационните технологии върху
пазара на труда – професии изчезват и се появяват
нови“, и проф. Пламен Вачков, Национален център
за суперкомпютърни приложения, София, с доклад
на тема „Европейски и български суперкомпютри“.
Online формата на конференцията не попречи на
дискусията и въпросите към специалистите.
По време на отделните сесии бяха представени
общо 56 доклада. В отделна ученическа сесия бяха
презентирани 6 от тях. Акад. Петър Кендеров, Институт
по математика и информатика, секция „Изследване
на операции“ към БАН, обяви носителите на призове
за най-добър доклад.
Конференцията CompSysTech е вече утвърдена
и става все по-популярна в страната и в Европа.
Вече повече от 10 години докладите, изнесени
на CompSysTech, се публикуват във виртуалната
библиотека на Асоциацията по компютри (АСМ) –
най-авторитетната международна организация в областта на компютинга, и се
индексират от SCOPUS. Много впечатляващ е и профилът на конференцията
в Google Scholar. Конференцията има и импакт ранг.
Материалът е подготвен от проф. д-р Ангел Смрикаров.

Уебинар „Водородна мобилност –
настояще и бъдеще“
На 27 май 2020 г. се проведе уебинар „Водородна мобилност – настояще и
бъдеще“, в партньорство с Министерството на образованието и науката, БАН
и Община Русе, по Национална научна програма „ЕПЛЮС – Нисковъглеродна
енергия за транспорта и бита“. Във форума участваха представители на
институти на БАН, на висши и средни училища, организации и фирми –
Община Русе, Община Силистра, Морска администрация, ИААППД, ИА
„Автомобилна администрация“, Столичен автотранспорт ЕАД, Свободна
зона Русе, докторанти, студенти и ученици.
Събитието беше открито от чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, ректор на
Русенския университет, който благодари на партньорите и участниците и
припомни, че в Русенския университет има научен потенциал и технологичен
капацитет за изпълнението на мащабни проекти в тази област и пожела много
бъдещи успехи на всички.
Приветствия към форума отправи Карина Ангелиева, зам.-министър
на образованието и науката, и съобщи, че в новата Рамкова програма на
Европейската комисия ще бъдат отделени значителни финансови средства за
развитието на зелената енергия и транспорта. Поради тази причина създаването
на партньорски мрежи е от съществена важност за инициирането на значими

проекти в тази област.
Приветствия към участниците отправиха и проф. Костадин Костадинов,
съветник на Министъра на образованието, чл.-кор. проф. дхн Кирил
Хаджииванов, зам.-председател на БАН, ръководител на програма ЕПЛЮС,
Институт по обща и неорганична химия, както и проф. дхн Дария Владикова,
Институт по електрохимия и енергийни системи на БАН, председател на

Проф. Велизара Пенчева открива уебинар за водородната мобилност
Българската водородна асоциация и ръководител на работата по компонент
2 от програмата ЕПЛЮС. Поздравления бяха отправени и от кметовете на
градовете Русе и Силистра.
Модератор на уебинара беше проф. д-р Велизара Пенчева, ръководител
на екипа на Русенския университет в Националната научна програма
ЕПЛЮС. По време на уебинара се обсъдиха темите: „Значението и научният
потенциал на Русенския университет за иновационното развитие на региона“
с лектор на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев; Националната научна програма
„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“: цели, задачи, резултати
и планове. Развитие на Компонент 2 „Електрически превозни средства и
водородна мобилност“, на проф. дхн Дария Владикова; „Устойчива мобилност –
научните предизвикателства. Приносът на Русенския университет в програмата
ЕПЛЮС“ с лектор проф. д-р инж. Велизара Пенчева; „Екипна работа на
студенти, докторанти и преподаватели за развитие на капацитет за водородна
мобилност“, на доц. д-р Иван Белоев и на гл. ас. д-р Димитър Грозев.
В дискусията на уебинара участваха над 80 представители на институтите
на БАН, преподаватели, докторанти и студенти. Похвални думи за извършената
работа и предложения бяха дадени от д-р Ваня Иванова, координатор в Joint
Research Centre (JRC) към Европейската комисия. В края на дискусията,
зам.-министър Карина Ангелиева изрази задоволството си от проведения
форум и още веднъж изтъкна лидерската роля на Русенския университет в
реализирането на нови инициативи и проекти.
Материалът е подготвен от ВОР.

Уебинари „Смесеното обучение –
основен образователен модел
след пандемията“

През целия месец юни 2020 г. Русенският университет проведе серия от
уебинари на тема „Смесеното обучение – основен образователен модел след
пандемията“ за преподавателите на университета и на неговите филиали,
както и за учители от Русе и региона. Модератор на събитията беше ректорът
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. На семинарите проф. д-р Ангел Смрикаров
представи доклади по темата, разработени в съавторство в доц. д-р Диана
Железова от Русенския университет и проф. д-р Румен Трифонов от Технически
университет, София.
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев припомни, че Русенският университет
работи в областта на дигитализацията на образованието още от края на 1999 г.
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В този смисъл, той изрази удовлетвореността си от бързото пренастройване
Демонстрация
на режима на работа през месец март, подкрепено от професионализма
на високотехнологично оборудване
на специалистите от Центъра за Дистанционно обучение и Центъра по
Иновационни образователни технологии във висшето училище.

Лекторите представиха новия образователен модел, който се предлага
да бъде следван – смесеното обучение. Обърна се специално внимание на
предимствата на традиционното и дистанционното обучение и се предложи
съотношението между тях да бъде различно, съобразено с научното направление
и формата на обучение на студентите.
По време на дискусията преподавателите споделиха своя конкретен опит
и изпитани предизвикателства. Тези уебинари са началото на поредица от
обсъждания, които целят дискутирането на възможни мерки и подобрения
за създаването на новия по-добър модел на образование.
Учителите, съобразно личната си практика, отбелязаха някои предимства
на този вид обучение, сред които: научаването на учениците да работят
самостоятелно; научаването на учителите да работят с информационни
технологии и преодоляването на стреса сред някои от тях; издаването на
варианти на електронни учебници от издателствата и достъпността им за
всички желаещи. Сред някои от препоръките беше и тази, електронните
учебници да бъдат под формата на видеоуроци, които предизвикват по-голям
интерес сред учениците.
***
На 23 юни 2020 г. ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев модерира
уебинар на същата тема за преподаватели от университети от Украйна, Беларус,
Киргизстан, Нигерия и България.
В началото проф. Лариса Арсенева, зам.-ректор по учебната работа в
Националния университет по хранителни технологии в Киев, подчерта, че
дългогодишният опит на Русенския университет в тази област е много ценен,
заради което са потърсили и неговата експертиза. Към настоящия момент в
Украйна само един университет използва дистанционно обучение, но опитът
му в тази област е едва петгодишен.
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев сподели с участниците за опита на
Русенския университет в дистанционна форма на обучение – синхронно
и асинхронно. За синхронното обучение и изпитите се използва системата
„Big Blue Button“, а за асинхронното обучение – разработената в Русенския
университет платформа „Е-learning shell“. Проф. Белоев покани всички
участници в семинара да се възползват от ресурсите на създадената по
Евразийски проект виртуална библиотека с материали по Иновационни
образователни технологии, чийто читатели са вече над 60 000.
Темата на семинара предизвика оживена дискусия. Преподавателите
задаваха конкретни въпроси, свързани както с мотивацията и обучението за
работа с иновационни технологии на служители и студенти, така и технически
въпроси, свързани със самата система за дистанционно обучение.
Материалът е подготвен от проф. д-р Ангел Смрикаров.

На 3 юли 2020 г. Андрей Новаков, евродепутат, Пламен Нунев, народен
представител, и Ивайло Маринов, предствител на Служба по търговскоикономическите въпроси към Посолството на Р България в Румъния,
посетиха Русенския университет. Те бяха посрещнати от ректора чл.-кор.
проф. дтн Христо Белоев и проектен екип от катедра „Телекомуникации“,
които направиха демонстрация на високотехнологично оборудване,
закупено по проекти, финансирани от ЕС.
В рамките на посещението беше представена проектираната и създадена
в Русенския университет двустепенна система за ранно откриване
на пожари, която използва изкуствен интелект, невронни мрежи и
компютърно зрение, в комбинация с безпилотни летателни апарати с
фиксирано и ротационно крило. Разработката предстои да получи патент
и е направена в рамките на проект „Система за наблюдение на горите за
ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани – Средиземно
море“ (SFEDA), код 2263, който е съфинансиран от Европейския съюз
и националните фондове на държавите участващи в програмата за
транснационално сътрудничество INTERREG V-B „Балкани – Средиземно
море“ 2014–2020. Партньори в проекта, който приключи на 1 юли 2020,
бяха 9 институции от Гърция, България и Кипър, като консорциумът
се ръководи от Университета в Патра (Гърция), а от българска страна
участват Русенският университет и Дирекцията на Природен парк
„Русенски Лом“. Гостите разгледаха единствения за територията на
България безпилотен летателен апарат ALTi Transition F. Самолетът е с 3
метра размах на крилата и излита вертикално, като полетното му време
е до 12 часа. Снабден е с NextVision Nighthawk 2 камера, която разполага
с оптичен сензор с х40 приближение, термален сензор, както и с лазерен
далекомер. Пред А. Новаков бяха представени и другите два безпилотни
летателни апарата, които се използват в рамките на системата за ранно
откриване на пожари – DJI Matrice M210RTK и Yuneek Typhoon H Plus.

Представяне на високотехнологично оборудване на среща
на Андрей Новаков с проектен екип на катедра Телекомуникации
Визитата продължи с представяне на дейностите по проект „Университети
за наука, информатика и технологии в е-обществото (УНИТе)“, финансиран
от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Андрей Новаков беше запознат и с изпълнението на дейностите по
Национална научна програма „Информационни и комуникационни
технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността
(ИКТвНОС)“, в рамките на която преподаватели от Русенски университет
проведоха серия от практически обучения по блоково програмиране
на дронове и наземни роботизирани платформи, както и по теми от
областта на 3D технологиите. Последната част от работното посещение
включваше демонстрация на реализираните дигитални модели на
артефакти и крепости, които бяха реализирани в рамките на Проект
ROBG-9 ARCHIVE, както и текущите дейности по проект ROBG-499 LIVE,
които са насочени към дигитализацията на културното и историческо
наследство от трансграничния регион между Румъния и България. Двата
проекта са финансирани по Програма INTERREG V-A Romania-Bulgaria,
която е финансирана от Европейските фондове за регионално развитие
на ЕС и от правителствата на Румъния и България.
Материалът е подготвен от доц. д-р Пламен Захариев.
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Визити и постижения
Договор
за сътрудничество с АМТИИ – Пловдив
На 16 септември 2020 г. проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак – ректор,
и проф. д-р Галина Лардева – зам.-ректор на Академията за музикално,
танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив,
проведоха работна среща с академичното ръководство на Русенския
университет –чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор, проф. Велизара
Пенчева – председател на Общото събрание, и зам.-ректорите – проф.
д-р Диана Антонова, проф. д-р Пламен Кангалов и доц. д-р Десислава
Атанасова.

общи магистърски програми досега дава успех и е основа за инициирането
на нови специалности, добави той. Началникът на Военната академия
обясни, че съвместното обучение ще бъде базирано на обмена на
преподаватели, което е съгласно новите тенденции и изисквания,
наложени от Министерството на образованието и науката.

Чл.-кор. Христо Белоев и генерал-майор доктор Груди Ангелов

Чл.-кор. Христо Белоев и проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
По време на посещението бяха обсъдени възможности за сътрудничество
в научната дейност, както и в различни проекти и инициативи. Ректорът
представи добри практики на русенското висше училище в областта
на информационните технологии, трансграничното сътрудничество и
публикационната дейност.
Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев подписаха договор за сътрудничество между двете висши училища.
В него се предвижда съвместна работа за утвърждаване на авторитета
и престижа на двете институции на национално и международно ниво.
Планира се още и развитие на сътрудничеството в широк спектър от
области, съвместни дейности и инициативи в областта на обучението,
науката, изследванията и иновациите, както и в други области от
взаимен интерес.

Договор
за сътрудничество с Военна академия
На 26 юни 2020 г. генерал-майор доктор Груди Ангелов – началник,
и доц. д-р Мария Фъртунова – пом.-ректор на Военна академия „Г.
С. Раковски“, бяха на работно посещение в Русенския университет.
Те бяха посрещнати от ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.
Участие в срещата взеха и зам.-ректорът по учебната работа проф. д-р
Пламен Кангалов, зам.-ректорът по научноизследователската дейност
проф. д-р Диана Антонова, зам.-ректорът по интернационализация и
комуникационна политика доц. д-р Десислава Атанасова и главният
секретар доц. д-р Таня Грозева.
В началото проф. Белоев отбеляза, че успешното сътрудничество между
двете образователни институции датира още от 2014 г., а през 2015 г. е
подписан първият договор за сътрудничество. На среща бе подписано
подновяването на меморандума, както и бяха планирани нови съвместни
инициативи. Двете висши училища договориха инициирането на нови
специалности за магистри и бакалаври. Ректорът на русенското висше
училище съобщи, че в образователно-квалификационна степен магистър
се предвижда съвместно обучение по специалностите: „Сигурност на
логистичните мрежи“, „Противодействие на радикализма и тероризма“,
„Сигурност на информационните потоци и мрежи“ и „Мениджмънт на
сигурността“. В бакалавърска степен на обучение ще бъде предложена
специалността „Мениджмънт на извънредните ситуации“, завърши
проф. Белоев.
Генерал-майор доктор Груди Ангелов сподели, че за него е удоволствие
споразумението от 2015 г. да бъде продължено. Съвместната работа по

Доц. д-р Мария Фъртунова сподели, че днешният договор продължава
сътрудничеството между две елитни институции, доказали своето
име не само в България, но и в Европа и в света. В него се предвижда
съвместна работа за утвърждаване на авторитета и престижа на двете
институции на национално и международно ниво. Планира се още и
развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни
дейности и инициативи в областта на обучението, науката, изследванията
и иновациите, както и в други области от взаимен интерес.

Меморандум
за сътрудничество с ВУТП – София
На 26 юни 2020 г. проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висшето
училище по телекомуникации и пощи – София, и Калин Костов –
съветник на зам.-министъра на образованието Петър Николов, проведоха
работна среща с ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, на която бяха
обсъдени промените в Закона за висшето образование на Р България,
Закона за развитие на академичния състав на Р България и Стратегията
за развитие на висшето образование в България 2020 – 2030 г.

Проф. д-р Миглена Темелкова и чл.-кор. Христо Белоев
Проф. д-р Миглена Темелкова и чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
подписаха меморандум за сътрудничество между двете висши училища.
Беше проведена работна среща с участие на академичното ръководство
на Русенския университет, на която бяха обсъдени въпроси относно
online обучение и работа, кандидатстудентска кампания, публикационна
дейност и други.
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Визити и постижения
Русенският университет представи
Националното представителство
на студентските съвети в Русе
филтър на маска за лице
срещу патогени и вируси
На 17 юли 2020 г. ръководството на Националното представителство

На 6 август 2020 г. на пресконференция в Русенския университет беше
представен филтър на маска за лице, която е предназначена за индивидуална
защита срещу проникване на патогени и вируси в дихателните пътища
на човешкото тяло, както и срещу пренасянето им от пациент към хора
от околната среда. Презентацията беше направена от представители на
научния екип – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенския
университет, проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото
събрание, инж. Койчо Митев – автор на концепцията за изобретението,
гл. ас. д-р Емил Янков и доц. Йордан Дойчинов от Русенския университет.
За изобретението са подадени заявления за патент за изобретение и за
регистрация на полезен модел.

на студентските съвети (НПСС) се срещна с ректорското ръководство
на Русенския университет. Гостите бяха посрещнати от ректора чл.-кор.
проф. дтн Христо Белоев, зам.-ректора по учебната работа проф. д-р
Пламен Кангалов, зам.-ректора по научноизследователската дейност
проф. д-р Диана Антонова, зам.-ректора по интернационализация и
комуникационна политика доц. д-р Десислава Атанасова и главния
секретар доц. д-р Таня Грозева. В качеството си на домакин беше и
Станимир Бояджиев – зам.-председател на НПСС и председател на
Студентския съвет на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
От страна на НПСС в срещата участваха Даниел Парушев – председател
на НПСС и представител на Университета за национално и световно
стопанство, Лидия Даскалова – зам.-председател на НПСС и представител
на Софийски университет, Лора Крашевска – член на Изпълнителния съвет
на НПСС и представител на Университет по архитектура, строителство и

Среща на академичното ръководство с представители на НПСС
Пресконференция за представяне на филтър на маска за лице
Основното предимство на изобретението се състои в това, че ограничава
значително разпространението на патогени и вируси превантивно, като
те се деактивират „под носа“ в двете посоки – от и към потребителя.
Изобретението предлага конструкция за филтър на маска за лице,
която е в състояние да деактивира попадналите отвън и отвътре върху
филтъра патогени и вируси, при което филтърът функционира като
пасивен статичен галваничен елемент, активиран от въздушната струя
и капчиците влага, съдържащи се във въздуха, при дишане и издишване
от потребителя.
Филтрите са приложими и за производството на защитни облекла
за медиците на 1-ва линия, които работят в силно заразна среда, също
така и за лаборанти, работещи в силно заразна среди. Иновацията може
да намери приложение и във въздушния и автобусния транспорт, като
компаниите, които управляват този бизнес, предоставят на пътниците
маски, дезинфектирани в мобилни контейнери, снабдени с генератори
за озон и/или UV лъчи. Освен това могат да се изработват филтри и за
климатични системи на обществени сгради, транспорт (речен, градски,
въздушен и др.) и домакинства.
Общо 14 учени са съизобретателите на изобретението Филтър
на маска за лице срещу патогени и вируси: инж. Койчо Митев – автор
на концепцията за изобретението; проф. Стоян Шишков – научен
ръководител, СУ „Климент Охридски“; инж. Любомир Богданов – ТУСофия; Стоян Владимиров Говедаров – координатор; Даниел Ганчев
Тодоров – СУ „Климент Охридски; Антон Хинков – СУ „Климент
Охридски“; д-р инж. Емил Янков – Русенския университет; инж. Любомир
Парушев – консултант-химик; инж. Михаил Кръстев – логистика; проф.
д-р Велизара Пенчева – координатор, Русенски университет; дизайнер
доц. д-р Йордан Дойчинов, Русенски университет; доц. д-р Асен Асенов,
консултант; доц. д-р Борис Евстатиев, доц. д-р Иван Белоев, консултант,
Русенски университет.

геодезия, Камелия Йорданова – член на Изпълнителния съвет на НПСС
и представител на Технически университет – Варна.
В началото на срещата ректорът проф. Христо Белоев запозна новото
ръководство на НПСС с Русенския университет и постиженията му
в областта на обучението, науката, международното сътрудничество
и иновациите. Проф. д-р Диана Антонова представи част от многото
успешни инициативи, реализирани от Студентския съвет – „Иновативно
младежко експо“, провеждано с подкрепата на Министерството на
образованието и науката и НПСС; организираната „Студентска научна
сесия“, със специална секция „Студентски разработки“. Доц. Грозева
отбеляза, че в Русенския университет, от Студентски съвет е въведено
финансирането на иновативни проекти, основано на конкурсен принцип
и поздрави председателя на Студентския съвет Станимир Бояджиев за
неговите отлични лидерски и новаторски качества.
Даниел Парушев отбеляза, че в НПСС познават Русенския университет
и следят дейностите и развитието му. Русенското висше училище е в
топ 5 на най-добрите университети в Европа, сподели той. Мястото на
Русенския университет в ръководството на Съвета на ректорите на висшите
училища на Р България, в лицето на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев,
е показателно за заеманата от образователната институция позиция.
По време на срещата бяха обсъдени въпроси относно кандидатстудентската
кампания, организирана в условията на COVID-19, принципите за
формиране на новите, по-високи семестриални такси за платено обучение
в ОКС „бакалавър“ и „магистър“, както и Стратегията за развитие на
висшето образование в България 2020 – 2030 г. Засегната беше и темата
за собствеността на общежитията, разположени на територията на
Русенския университет.
Срещата завърши с презентацията на проф. Ангел Смрикаров
(ръководител на центъра за Иновационни образователни технологии)
на тема „Смесеното обучение – основен образователен модел след
пандемията“.
Материалите на страници 10. и 11. са подготвени ВОР.
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Национална среща семинар

Първа национална среща семинар на академичните медии и връзките
с обществеността на висшите училища в България
На 1 юли 2020 г. се проведе Първата национална
среща семинар на академичните медии и експертите
по връзки с обществеността на висшите училища в
България, организирана от Русенския университет
„Ангел Кънчев“, с подкрепата на Националното
издателство за образование и наука „Аз-Буки“ при
Министерството на образованието и науката и
под патронажа на Министъра на образованието
и науката. Националната среща се провежда в
рамките на общоуниверситетските събития и
инициативи, посветени на 75-ата годишнина на
Русенския университет.
В Националната среща семинар се включиха:
Национално издателство за образование и наука
„Аз-Буки“, Русенски университет „Ангел Кънчев“,
Аграрен университет – Пловдив, Академия за
музикално, танцово и изобразително изкуство –
Пловдив, Бургаски университет „Проф. А.
Златаров“, Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“,
Великотърновски
университет
„Св. св. Кирил и
Методий“, Висше
военновъздушно
училище „Георги
Бенковски“, Висше
училище по агробизнес
и развитие на
регионите – Пловдив,
Висше училище по
мениджмънт – Варна,
Висше транспортно
у чилище „Тодор
Каблешков“ –
С офия, Военна
академия „Георги
Стойков Раковски“,
Икономически
университет – Варна,
Ле с отехниче ски
университет –
София, Медицински
университет – Варна,
Медицински университет – Пловдив, Национална
академия за театрално и филмово изкуство, Нов
български университет, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“, Стопанска академия
„Димитър А. Ценов“, Технически университет
– Габрово, Университет по библиотекознание и
информационни технологии – София, Шуменски
университет „Епископ Константин Преславски“.
Ректорът на Русенския университет чл.-кор.
проф. дтн Христо Белоев откри събитието и поздрави
участниците, като подчерта, че за академичното
ръководство на висшето училище е изключителна
чест и удоволствие да инициира, организира и
домакинства тази първа национална среща, на
която са се отзовали колеги от повече от 20 висши
училища в България. „В днешния конкурентен
свят най-добрият начин за мултиплициране на
позитивните академични послания и синергията
от съвместните действия е чрез сътрудничество
на университетите. Именно затова сме убедени, че

Асоциацията на академичните медии и връзките
с обществеността, която ще бъде учредена днес, е
още една стъпка към утвърждаване и развитие на
междууниверситетското сътрудничество в полза
на българското висше образование“, завърши
проф. Белоев.
Ректорът на Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков
също пожела ползотворна работа на участниците
в семинара. Той отбеляза, че провеждането
на тази среща е изключително навременно, а
нейният организатор Русенският университет се
е справил отлично. Проф. Герджиков подкрепи
обединяването на висшите училища в мрежи
за сътрудничество и предложи създаването на
обща медия за всички университети.
Успех на събитието пожела и Александра
Бойчева от дирекция „Висше образование“ на
Министерството на образованието и науката.

атрактивна и професионално подготвена презентация
на тема „Брандинг и имидж на висшите училища“.
Доц. д-р Александър Христов запозна
аудиторията с „Развитието на академичните
издания в контекста на собствени медии“. Темата
за академичните медии предизвика интересно
обсъждане сред участниците.
Третият лектор Надежда Ванева сподели своя
опит по темата „Нетуъркинг – използване на
инструментите на ПР за активиране на общности
между бизнеса и студентските организации“.
Модератор на втория панел „Съвременните
предизвикателства пред академичните медии
и експертите по връзки с обществеността –
опит и добри практики“ бе доц. д-р Цветелина
Харакчийска – зам.-декан във факултет „Природни
науки и образование“.
Заявили участие за изказвания във втория
панел бяха осем висши училища и организации.

Писмени приветствия за организираната
среща семинар и пожелания за ползотворна
работа отправиха директорът на Националното
издателство за образование и наука „Аз-Буки“
при Министерството на образованието и науката
д-р Надя Кантарева-Барух и Председателят на
Управителния съвет на Съюза на българските
журналисти г-жа Снежана Тодорова.
Националната среща бе организирана в три
панела.
Модератор на първия панел бе доц. Анелия
Манукова – зам.-председател на Общото събрание
на Русенския университет и главен редактор
на академичното издание на университета в.
„Студентска искра“, която представи водещите
специалисти в областта на медиите и комуникациите,
поканени да споделят своя опит по темата
„Проекцията на академичния имидж в медийното
пространство“.
Лекторът Надя Маринова изнесе изключително

Николай Кънчев, зам.-директор на Национално
издателство „Аз-Буки“, представи „Опит и
роля на Национално издателство „Аз-Буки“ за
популяризиране на българското висше образование
и изграждане на неговия положителен образ“.
Елица Виденова и Ивелина Тодорова от
Икономически университет – Варна, представиха
„Академични медии и връзки с обществеността“ и
„UEBN иновативна платформа за връзка с бизнеса“.
Полк. Димитър Ташков, зам.-началник на
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, по
учебна и научна част, направи презентация на тема
„Опитът на ВА „Г. С. Раковски“ за организация
на комуникацията и учебния процес по време
на COVID-19“.
Петя Петкова от Нов български университет –
София, допълни предходната тема с „Обзор на
комуникациите на НБУ по време на обявеното
извънредно положение“.
Велина Марковска, ръководител „Комуникации
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Национална среща семинар
и телевизия“ на Медицински университет – Варна, представи „Опит и
практика, свързани с взаимодействието между институционалните медии
и обществеността“ и показа как един съвременен университет обхваща
своята целева публика на професионално ниво, използвайки всички
възможни медии.
Екатерина Кюскиева от Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите – Пловдив, сподели опита на „Академичен медиен комплекс“.

Доц. Цветелина Харакчийска, Калчо Петков, доц. Анелия Манукова
Калчо Петков, ръководител на Българска национална телевизия 2 – Русе,
направи интересен контражур с „Ролята на академичните медии – опит и
практика“, като показа на участниците в Националната среща как трябва
да структурират прессъобщенията си, за да бъдат те приети от съответната
външна медия и включени като новина.

Русенският университет посреща
Тараклийския държавен университет
На 29 септември 2020 г. започна обучението на първите студенти на
Русенския университет по специалност „Бизнес мениджмънт“ в Тараклийския
държавен университет „Григорий Цамблак“, Молдова. Общо 30 младежи ще
присъстват на онлайн лекции до средата на месец октомври, провеждани
от преподаватели на Русенския университет, след което обучението им ще
продължи в присъствена или онлайн среда, в зависимост от международните
противоепидемични мерки. Координатор на обучението по специалността е
ръководителят на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ доц. д-р Павел
Витлеемов.
Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев поздрави първокурсниците
от името на ректорското ръководство и ги увери, че изборът им да бъдат част
от семейството на Русенския университет е правилен. Обеща им, че лично ще
имат възможността да се убедят в качествата и капацитета на университета,
когато пристигнат в Русе. „Дипломата от Русенския университет отваря врати
към целия свят, това е диплома от международно признат университет“,
добави проф. Белоев. „Реализирането на обучението по специалност „Бизнес
и мениджмънт“ е резултат от многогодишното ползотворно сътрудничество
между Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ и Русенския
университет и ние ще работим за разширяване на сътрудничеството и
стартиране на обучение и по други специалности“, завърши проф. Белоев.
Доц. д-р Мария Паслар, ректор на Тараклийския държавен университет
„Григорий Цамблак“, благодари за възможността за обучение, която дава
Русенският университет на младежите в Тараклия. Тя сподели убедеността
си, че заедно с Европейската диплома студентите ще получат и много добри
професионални навици, което ще бъде висок старт в тяхното развитие.
Накрая проф. Паслар изрази надеждата си, че съвместната работа между
двата университета ще продължава да се задълбочава и развива.

Продължаващо сътрудничество
между Русенския университет,
Община Русе и Тараклийския район

На 7 юни 2020 г. ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев проведе работна среща с председателя на Тараклийски район,
Молдова, Иван Паслар и кмета на Община Русе Пенчо Милков.
Доц. Анелия Манукова, доц. Цветелина Харакчийска,
проф. Юлиана Попова, д-р Виктория Иванова
Домакините на срещата от Русенски университет проф. Юлиана Попова
(зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика в периода
2012–2019 г.), доц. Анелия Манукова (зам.-председател на Общото събрание
на университета и главен редактор на в. „Студентска искра“) и д-р Виктория
Иванова (PR на Русенския университет) чрез презентацията „Опит и добри
практики на академичните средства за масова информираност“ представиха
комуникационната политика на университета за изграждане на имиджа на
висшето училище, като бе изнесена статистика относно целевите публики
на университета, тяхното райониране и възрастови групи. Специално място
бе отделено на академичния вестник „Студентска искра“ и неговата роля
в развитието на университета.
В третия панел Русенският университет „Ангел Кънчев“ предложи
участниците в Националната среща семинар на академичните медии и
експертите по връзки с обществеността на висшите училища в България да се
обединят около идеята за учредяване на Асоциация на академичните медии
и връзки с обществеността (ААМВО), подкрепена от Министерството на
образованието и науката чрез Националното издателство за образование и
наука „Аз-Буки“ и от Съвета на ректорите на висшите училища в България.
Всички участници на срещата приветстваха и подкрепиха идеята за
учредяване на Асоциацията ААМВО и гласуваха предложения Меморандум.
Участниците изразиха благодарност за поканата и участието в този
форум, където са споделили своите добри практики и са почерпили ценен
опит от другите висши училища и практици.
Материалът е подготвен
от проф. д-р Юлиана Попова и доц. д-р Анелия Манукова.

Проф. Христо Белоев, Иван Паслар, Пенчо Милков
Основните направления, които бяха обсъдени по време на срещата, са
продължаване и разширяване на съвместните дейности между Русенския
университет, Община Русе и Тараклийския район, както и интензифициране
на сътрудничеството със средни училища, културни организации и бизнес
институции.
Проф. Белоев и Иван Паслар обсъдиха допълнения и промени на програмата
за сътрудничество, които да бъдат приети от Академичния съвет на Русенския
университет. Договориха се още за академичната година, стартираща през
есента, да бъде инициирано приемането на 30 студенти в дистанционна
форма на обучение, специалност „Бизнес мениджмънт“. Това ще бъде още
една крачка към интегрирането на Тараклийския държавен университет
„Григорий Цамблак“ като филиал на Русенския университет, което се очаква
да бъде финализирано в кратки срокове. В същото време, младежите, които се
дипломират сега и имат желание да се обучават в Русенския университет, ще
получат този шанс, независимо от ограниченията, наложени от пандемията
с COVID-19 в световен мащаб.
Материалът е подготвен от ВОР.
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Проекти за превозни средства,
задвижвани с водород
На 2 юни 2020 г. ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев участва в работна среща на общините с одобрени идейни
проекти за превозни средства, задвижвани с водород. Участие в срещата
взеха и зам.-кметът на Община Русе Златомира Стефанова, директорът
на Дирекция „Европейско развитие“ Никола Кибритев, ст. експерт в
дирекцията Цветан Йорданов и председателят на Общото събрание на
Русенския университет проф. Велизара Пенчева, която е ръководител на
екипа на Русенския университет в Националната научна програма ЕПЛЮС.
На срещата бяха представени партньорите и идейните предложения.

Проект „Система за наблюдение
на горите за ранно откриване
и оценка на пожари в региона
Балкани – Средиземно море“

На 12 юни 2020 г. се проведе онлайн представяне и демонстрация на
системата за ранно откриване на пожари – THEASIS. Събитието беше част
от изпълнението на проект „Система за наблюдение на горите за ранно
откриване и оценка на пожари в региона Балкани – Средиземно море“
(SFEDA) по програмата за транснационално сътрудничество Interreg V-B
„Балкани-Средиземно море“ 2014 – 2020. Участие взеха представители на
всички партньори от общо 9 институции от Гърция, България и Кипър.
Координатор на проекта е Университетът в Патра (Гърция). От българска
страна партньори са Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Дирекцията
на Природен парк „Русенски Лом“.

Проф. Христо Белоев, Златомира Стефанова,
проф. Велизара Пенчева, Никола Кибритев
От предварително заявени 37 проектни предложения на консорциуми от
европейските държави, са класирани 11. Единствено за България одобрените
проекти са два. Това са проектите на Община Русе в партньорство с
Русенския университет, БАН и Асоциацията на Дунавските общини, и на
община София в партньорство с БАН.
Русенският екип ще работи по проект за изграждане на круизен кораб,
задвижван с водород, изграждане на зарядна станция на водород, превозни
средства, задвижвани с водород (автобус и микробус), изграждане на капацитет
за интегрирано изследователско пространство в областта на водородната
мобилност. Планираната обща стойност на проекта е 16,6 млн. евро. От тях,
10 млн. евро се предвижда да бъдат изразходени за изграждане на круизен
кораб, задвижван с водород, а останалите 6,6 млн. евро за изграждането
на зарядната станция и превозните средства. Проектът е добър пример
за изграждане на база за обединяване на усилията на държавни и местни
структури, наука и бизнес за „Енергия с нулеви емисии“ в Дунавския регион.
Проектът на Община София, вторият за България, бе представен от
проф. дхн Дария Владикова, ИЕЕС на БАН, Председател на Българската
водородна асоциация и ръководител на работата по компонент 2 „Водородна
мобилност“ от програмата ЕПЛЮС.
Работата по Националната научна програма ЕПЛЮС, финансирана от
Министерството на образованието, в последната година ефективно изгражда
на национално ниво капацитет в областта на нисковъглеродната енергия.
В Русенския университет се увеличава броят на експертите, работещи в
областта на технологиите за експлоатация на превозни средства, задвижвани
с водород. Те непрекъснато развиват своите познания и капацитет. В
настоящия момент се изгражда научноизследователска лаборатория
„Нисковъглеродна енергия и интелигентни системи в транспорта“, която
е една от осемте изследователски мултидисциплинарни лаборатории,
включени в 5D Алианса като част от национална научна инфраструктура
и в основата на утвърдения от Министерския съвет през април 2020 г.
Научноизследователски институт за технологии и иновации в Русенския
университет.
***
На 22 юни 2020 г. катедра „Транспорт“ и лабораторията за нисковъглеродна
енергия и интелигентни транспортни системи при Русенския университет
организираха online среща. Участници в събитието бяха ученици от Северна
България, класирали се за регионалните състезания „Най-добър водач
на МПС и автомонтьор“. Срещата имаше за цел да запознае младежите с
възможностите за обучение в Русенския университет и за реализацията
на дипломираните транспортни инженери. Транспортното инженерството
беше представено като наука, която подобрява света около нас.
Материалът е подготвен от проф. д-р Велизара Пенчева.

В началото на събитието ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф.
дтн Христо Белоев приветства екипа и гостите. Той изрази удовлетворението
си от работата по тази важна тема за всички партньори, разположени на
Балканите. Като благодари за ползотворното сътрудничество, проф. Белоев
пожела нови бъдещи съвместни инициативи.
Ръководителят на консорциума проф. Никос Аспрагатус от Университета
в Патра с удоволствие поздрави своите колеги и се извини, че не може да
присъства в Русе заради въведените ограничения заради пандемията. Той
сподели още, че сътрудничеството му с учени от Русенския университет
е стартирало още през 90-те години на миналия век, което е довело до
възможността да бъде разработен настоящият проект. Благодари на
младите специалисти от държавите партньори за усърдната работа и за
демонстрираните високи компетенции.
Инж. Иван Гройчев, директор на ДПП „Русенски Лом“, пожела успех на
колегите при въвеждането в експлоатация на системата на територията на
България, Гърция и Кипър, много нови успехи и здраве.
Доц. д-р Пламен Захариев от Русенския университет и гл. специалист
Андреан Делчев представиха изпълнените от техните екипи задачи.
Русенският университет е отговорен за проектирането и създаването
на една от планираните пилотни системи, за реализирането на която са
използвани летателни апарати с фиксирано крило и такива с ротационно
крило. Различните дронове са екипирани с термални и оптични камери и
позволяват откриването на източници на топлина и дим от голяма височина,
като за целта се прилагат методите на компютърното зрение, изкуственият
интелект и невронните мрежи. При откриване на пожар местоположението
му се гео-реферира, а информацията се предава към наземен команден
център чрез SMS или електронна поща.
Тестването и изследването на функционалността на системата THEASIS
в България се извърши в Природен парк „Русенски Лом“. На територията
на паркa е поставена допълнителна стационарна кула за наблюдение и
пожароизвестяване, която може да функционира изцяло автономно или
в комбинация с безпилотните летателни апарати. В рамките на проекта е
извършен и актуален експертен анализ на релефа и типовете хабитати на
територията на ПП „Русенски Лом“. Чрез информацията е създаден модел
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за оценка на риска от възникването на горски пожари.
Трите пилотни варианта на системата THEASIS са приложени и тествани
в горски масиви, които са разположени от най-северната до най-южната
част на Региона Балкани – Средиземно море. Системите покриват общо
около 21 200 ха гори, които са част от екологичната мрежа Натура 2000.
Проектът бе с продължителност 33 месеца и приключи на 1 юли
2020 г. Общият бюджет е 1 412 091,56 евро, от които 273 583,50 евро бяха
предвидени за Русенски университет „Ангел Кънчев“, а ДПП „Русенски
Лом“ разполагаше с 110 825,56 евро.
Материалът е подготвен от доц. д-р инж. Пламен Захариев.

Проект за равенство
в изследователската дейност
между мъже и жени

Проект по програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на международен консорциум,
с участието на Русенския университет, получи одобрение от Европейската
комисия. Проектът е на тема „Повишаване на равните възможности пред
жени и мъже за изследователска дейност в Европейския съюз“ (ATHENA)
и е финансиран по програма „Наука с и за обществото“ от Рамковата
програма Хоризонт 2020.
В проектния консорциум участват общо 13 партньори (университети
и изследователски организации) от Испания, Словения, Полша, Румъния,
Словакия, Италия, България (Русенски университет „Ангел Кънчев“)
и Португалия. Координатор на проекта е Агенция за консултации по
европейски проекти и иновации от Испания. За Русенския университет
това е четвърти пореден консорциум с водещия партньор. Проектът е с
продължителност 48 месеца.
Основна задача пред проекта е да създаде вътрешни правила във всяка
участваща партньорска организация, които да гарантират устойчивост на
равните права между мъже и жени като научни работници.
Въпреки високия процент на жени с висше образование, те заемат
едва 30% от позициите на научни работници в Европейския съюз. В този
контекст, проектът ATHENA е насочен към премахване на препятствията
пред жените изследователи по отношение на тяхното наемане, пенсиониране
и кариерно израстване.
Материалът е предоставен от доц. д-р Даниел Павлов.

Проект „Магнит за таланти“
В рамките на проект DTP3-454-4.1 „TalentMagnet“ („Магнит за таланти“),
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“
2014 – 2020 г. се предвижда създаване на конкретни практически насоки,
планове и инструменти, които да насърчат добре образованите млади
хора да работят и да се развиват в родните си места, като така подпомагат
местната икономика. Проектът е разработен от водещия партньор – Център
за научни изследвания Бистра Птуй, Словения. В проектния консорциум
участват 18 партньори от 12 дунавски държави, сред които регионални
и местни органи на публичната власт, неправителствени организации,
изследователски центрове и секторни агенции.
Проектът „TalentMagnet“, в който партньор за България е Русенският
университет „Ангел Кънчев“, има за цел да адресира сериозните предизвикателства
за демографския и трудовия пазар, като разработи модели, инструменти и
планове за привличане и задържане на талантливи хора в малките и средни
градове в Дунавския регион. На базата на транснационалния опит и знания
в тази сфера проектът ще фокусира усилията на бизнеса, местните власти,
гражданското общество и образователните институции в работата им за
изграждане на по-добра икономическа и социална среда в тези населени
места, за да ги направи по-привлекателни за младите.
Проблемите, свързани с демографията и намаляването на квалифицираната
работна ръка, са аналогични за малките и средните градове в Дунавския
регион. Младите специалисти в тях, след завършване на образованието
си, често се местят в столицата или в чужбина и повече не се завръщат.
Според „Световна миграция в цифри“ на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие и Икономическия и социален съвет на ООН,
най-голямо увеличение на емиграцията се регистрира в дунавските страни.
Решаването на проблема със задържането и привличането на талантливи

млади хора е сложна задача, изискваща взаимодействието на бизнеса, местната
власт, образователните институции и неправителствените организации.
Съвместната и целенасочена работа на всички заинтересовани страни в
региона може да ограничи „изтичането“ на такива младежи. Това може
да се осъществи, ако се разработят и приложат интегрирани политики за
работа с талантливите хора, отчитащи всички ключови фактори, които
определят избора им на местоживеене (възможности за добро образование,
професионална реализация, жилища, качествени обществени услуги,
атрактивен културен живот и др.).
Материалът е подготвен
от проф. дн Михаил Илиев и д-р Лилия Илиева

Shell Eco-marathon 2020
Отбор „Автомобилист“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“
спечели почетна награда за най-добър дизайн в категория „Прототипи“ в
престижното международно състезание Shell Eco-marathon 2020.
В надпреварата участват отбори от цяла Европа със своите инженерни
разработки. Журито на конкурса присъди наградата за използването
на съвременен иновативен подход CFD (Computational Fluid Dynamics
- Изчислителна Динамика на Флуидите), при проектирането на новия
прототип ДТТ 3. Предимството на CFD пред останалите методи е високата
точност на изчислените резултати и възможността за симулиране на условия,
максимално близки до реалните. Благодарение на използването на този
иновативен подход е постигната аеродинамична оптимизация на общата
форма, като това е един от факторите за намаляване на разхода на енергия.
Това е втора поредна награда за отбора. През 2019 г. отбор „Автомобилист“
спечели наградата за дизайн за отлична ергономия и комфорт на интериора
на електромобила и мястото на пилота, както и за високо ниво на безопасност
на конструкцията. Със своето ново постижение отборът продължава да
утвърждава своя инженерен талант на международно ниво.
Материалът е предоставен от проф. д-р Диана Антонова.

Международната академична
мрежа INTERGEN
На 25 август 2020 г. пред кмета на община Русе Пенчо Милков и
представители на екипа му от Областен информационен център – Русе,
доц. д-р Даниел Павлов от факултет „Бизнес и мениджмънт“ представи
темата за междупоколенческите семейни бизнеси – част от научноприложните разработки на международната академична мрежа INTERGEN.
Доц. д-р Павлов представи проблема за значителното намаляване на
населението (т.нар. детройтски синдром), тенденция, която се наблюдава
в много градове в страната, включително и в град Русе. Развитието и
интегрирането на малки бизнеси между отделните поколения в едно
семейство е основата за решението на този проблем, сподели още доц.
д-р Павлов.

Работна среща по INTERGEN
В Русенския университет се изучават различни дисциплини, свързани
с междупоколенческите семейни бизнеси по международната академична
мрежа INTERGEN.
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75 години Русенски университет
Конкурс за художествени произведения
Обявеният конкурс за художествени
произведения /поезия, проза, рисунка/ по
повод 75-годишнината на Русенския университет
приключи успешно.
Със свои стихове в конкурса се включиха
7 участници, а есета или разкази, посветени на
Русенския университет, изпратиха 8 талантливи
автори. След анонимна оценка на творбите,
решение за присъждане на награди беше взето
от жури в състав: доц. д-р Мира Душкова, доц.
д-р Велислава Донева и гл. ас. д-р Ренета Златева.
За поезия първо място се присъжда на Миглена
Цветкова, студентка в магистърската програма
по Съвременна българистика и образование за
стихотворението „Трънливият хълм на успеха“.
Второ място не се присъжда, а на трето място се
нарежда стихотворението „Градът ни е тъжен,
когато…“ с автор засл. доц. Живодар Душков.
За проза първо място се присъжда на Давид
Димитров, студент от втори курс на специалност
Компютърни системи и технологии за есе на
тема „Моят втори дом“. Второ и трето място не
се присъждат.

Наградени творби
в конкурса
ТРЪНЛИВИЯТ ХЪЛМ НА УСПЕХА
На детството в теб е подбита петата.
Ти дойде сам дотук и се кле най-невинно
да отвориш вратата на всяка загадка,
Рубикона на своята младост да минеш.
Между сесии дълги и тежки купони,
ти порасна нехайно със няколко века:
не към Рим, проумя, всички пътища водят,
а към тайния вход на една библиотека.
По квартирите после ума си събличаше:
книги, прашни завеси и стол – за декори.
И наместо да спиш със красиви момичета,
ти се будеше с томове „Стара история“.
Зад гърба колко изпити трудни остави.
И насън да те бутнат, до края ще помниш
на епохите кървави пулса неравен
с всички страшни победи и светли погроми.
Но нали на живота кръвта зеленее,
твоят път лъкатуши през скръб и наслада:
от уюта на всяка скамейка студентска
до трънливия хълм на успеха изстрадан.
Миглена Цветкова,
магистърска програма „Съвременна
българистика и образование“,
Първо място за поезия

В конкурса за произведение на изобразителното
изкуство се включиха 8 участници. Рисунките
бяха оценени от жури в състав: доц. д-р Милен
Минчев, гл. ас. д-р Валентина Радева и гл. ас. д-р

Десислав Гечев.
Премираните творби са, както следва: първо
място не се присъжда, второ място за рисунката
„Миналото среща бъдещето“ на студентката
Ирина Тодорова от втори курс,
специалност Медицинска сестра,
а трето място за рисунката на Дея
Деянова Петрова на 6 години.
Наградите на призьорите
ще бъдат връчени от ректора на
Русенския университет чл.-кор.
проф. дтн Христо Белоев пред
Академичния съвет на университета
на заседанието му от 30 юни 2020 г.
Всички творби, участвали в
конкурса, ще бъдат публикувани
в сборника „Моят Русенски
университет на 75 години“, който
се подготвя за печат по повод
Миналото среща бъдещето, Второ място за рисунка
на юбилейната годишнина на
Ирина Тодорова, 2. курс, спец. Медицинска сестра
университета.
Материалът е подготвен
от проф. д-р Юлиана Попова.

МОЯТ ВТОРИ ДОМ
Университетът се превърна в мое убежище години преди да тръгна на училище. Хванат за ръка
обикалях просторните и високи коридори, неразбирайки какво е това място и защо е по-различно от
другите. Ярък отпечатък в мен е оставил студеният мрамор и неговото спокойствие, както и високият
красив таван, който ме изпълваше с удивление и възхита. Витрините за мен представляваха изложение
на играчки, които са предназначени за по-големите деца. Докато ходех на детска градина, във времето
за игра навън бях на поляната зад ректората, а в свободното си време въртях педалите на колелото си
по алеите, пречкайки се без капчица смущение в краката на просвещаващите се. Настъпи момент, в
които знаех наизуст от кое дърво какво листенце мога да откъсна и всяка неравност по дружелюбната
мека трева. Не ще забравя до сетния си дъх топлата прегръдка на природата и моята малка планета,
която предлагаше и все още предлага любов, утеха и закрила. Веселата глъч на преминаващите младежи,
червените макове, изящните рози се превърнаха в мои верни другари и символи на моето безгрижно
детство. Години след това, като че ли насън, отново се озовах там, където всичко започна. Стъпвайки
в сградата, решен да започна нова глава в моя зрял живот, изпитах странното чувство, че никога не
съм напускал... Дали защото съм расъл сред природата или по някаква друга причина – винаги съм
бил див. Винаги съм изразявал мнение и съм се старал да имам поглед и позиция. Тяхната защита
винаги е била страстна и ревностна, а доводът на другата страна – от малко до никакво значение.
Да напусна час или да не проявя незаинтересованост към даден предмет или ангажимент, защото
противоречи с моите разбирания и желания, беше нещо нормално. Бунт и революция бяха чести
обитатели на моя ум и каузата беше белег по рождение.
Първите няколко седмици са изпитание и дори стрес за всеки първокурсник. Макар и да не
знаех къде да отида и какво да очаквам, нещо вътре в мен като че ли шепнеше, че съм на правилното
място. Така и беше и все още е.
Гледам на случващото се между стените на лекционната зала и просторните коридори като урок,
не само в професионален план, но и в житейски. За мое голямо щастие все още се чувствам като дете,
но за разлика от преди – не съм сам под синия небосвод, а под покрива на хора с идеи и амбиция. С
течение на времето бунтът и революцията намериха посока, а именно в задачите и проектите, с които
се занимавах – опълчение срещу скуката и посредствеността. Погледът и позицията ми се поместиха
в студентския вестник, където за първи път се почувстваха забелязани. Забелязвам, че ушите ми
изпреварват езика и като че ли доводът и мнението отсреща придоби красота и чар. Перспективата,
дадена от придобитите знания, като че ли поуспокои мирогледа и зася в душата ми надежда – че
младините ми не са погубени в порочен кръг, а че промяна и перспектива – има.
Русенският университет ми даде и ми дава повече, отколкото аз мога да отвърна. Създаде в мен
усещане за дълг към него и към самия себе си. Отми представата, че с приоритет е моят просперитет
и ми показа, че аз, като негов възпитаник, трябва да оставя нещо след себе си и на тези зад мен. Този
порив се превърна в така търсената от мен кауза. Тук срещнах съмишленици, с които споделям
амбицията за по-добро бъдеще. Предизвикателствата, които ми отправи това място, ми дадоха да
разбера, че мога и че всяка трудност предоставя възможността за триумф. Фактът, че университетът
продължава да се развива и променя, ме кара да се гордея, че го избрах за учебно заведение и не
само – успя да потвърди, че щастието е не там, където смятат очите, а там, където усеща душата.
Давид Димитров, 3. курс, спец. „Компютърни системи и технологии“, Първо място за проза
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Студентите репортери на в. Студентска искра представят...
Български език и история
Миглена Цветкова: Общуването с децата е едно от най-хубавите

За кандидатстудентите изборът на специалност никога не е лесен.
Изисква задълбочен анализ на най-важния въпрос: Каква реализация ме
очаква, след като завърша? И тогава е необходим отговор от първо лице.
В това издание ще представим специалност Български език и история
чрез интервю на трима завършили специалността и успешно реализирали
се специалисти – гл. ас. д-р Ренета Златева, ръководител на клуб
„Съхрани българското“ и избрана през 2018 г. за Будител на Филиал
Видин на Русенския университет; Миглена Цветкова, дипломирана в
магистърска програма Съвременна българистика и образование, спечелила
награди за поезия; и Мария Николова, преподавател в ОУ „Любен
Каравелов“ и един от основателите на клуб „Съхрани българското“ по
време на следването й в Русенския университет.
Интервютата проведе Магдалена Маринчева Стоянова, 2. курс,
специалност „Български и история“.

Какво Ви накара да изберете специалност „Български и история“?
Гл. ас. д-р Ренета Златева: Избрах специалността, тъй като в училище
това бяха най-обичаните от
мен предмети. Класните ми
ръководители (българисти),
както и учителите ми въобще
имат значима роля за избора
ми.
Миглена Цветкова:
Исках да задълбоча знанията
си и да се развивам в тази
насока.
Мария Николова:
Изборът на специалност
трябва да се приема
сериозно. Определено
Гл. ас. д-р Ренета Златева
мислих много. Закупих си
справочника и задълбочено
прегледах всичко, което Русенският университет предлага на студентите
си. Специалност „Български език и история“ ме привлече предимно с
дисциплините, които се изучават през четирите години на обучение –
разнообразни и изцяло отговарящи на моите интереси.
От малка мечтаех да работя като учителка, но с годините се бях
отдалечила от тази мисъл и започнах да мисля за други професии.
Когато се запознах с реализацията, която мога да получа, завършвайки
„Български език и история“, си припомних какво истински искам да правя
с живота си – Да градя децата, в чиито ръце е бъдещето на България!
Как протече реализацията Ви след завършването на специалността?
Гл. ас. д-р Ренета Златева: След завършване на бакалавърската
си степен „Български език и история“ през 2006 г. започнах работа
като учителка по „История и цивилизации“ в ПГЗХТ „Проф. д-р Асен
Златаров“, Русе. Паралелно с това завърших магистратура, след което
записах и докторантура. Всичките степени – в Русенския университет.
Миглена Цветкова: Започнах работа като учител и дадох найдоброто от себе си.
Мария Николова: Преминах през много разочарования. Подавах
документи в много училища, но не гледаха на мен като на добър кадър,
въпреки червената диплома за „Първенец на випуска“. На много места
чувах, че не могат да ми доверят учениците си, тъй като нямам никакъв
опит. На моменти се чувствах изгубена, а толкова силно исках да работя!
Един ден видях, че в училището, в което в момента работя, са обявили
място и търсят учител за ЦОУД (целодневна организация на учебния
ден). Подадох документите си, но не ми се обадиха. Скоро след това
обявиха същата позиция за свободна и аз не се отказах. В същия ден
ме извикаха за среща с директора. Проведохме задълбочен разговор
относно какви методи на обучение бих включила в часовете си, какви
идеи имам и иновации. Получих работата на следващия ден и моето
приключение започна.
Кой е най-интересният момент от кариерата Ви до момента?
Гл. ас. д-р Ренета Златева: Всеки ден почти ми е бил интересен.
Вие, нашите студенти, създавате такива моменти.

неща в тази професия.
Мария Николова: Бих казала, че това, което ме е накарало
да се чувствам добре и
оценена, е когато започнах
да получавам повече
задачи и отговорности.
Пиша сценарии за найголемите празници в нашето
училище, осъществих
проектобазиран урок в
Регионален исторически
музей – Русе, основах клуб
„Съхрани българското“,
кой т о р ъ ков од и х в
университета и др.
За мен всеки ден в
Мария Николова
училище е интересен.
Изживявам радостите и
тревогите на моите деца. Гледам ги как порастват, как се променят.
Няма да забравя един от разговорите, който проведох с тях. Беше за
мечтите. Осъзнах, че те наистина са „великани“, защото човек е голям
толкова, колкото са големи мечтите му. Искаше ми се да им дам криле и
сила. Прочетох им няколко притчи, за да им докажа, че мечтите крепят
човека и че всичко, което се изисква от тях, за да ги осъществят, е в
техните ръце. Много чисти са детските души и общувайки с децата,
започнах да пречиствам и себе си.
Работата с ученици е изморителна, това е безспорно, но същевременно
носи огромен емоционален заряд. Всеки ден се прибирам с усмивка на
лице и жадувам за следващия работен ден. Да, това е истината, защото
работя това, което ми носи удоволствие!
Зная, че границата между мен и моите ученици е скъсена. Някои
може да кажат, че това е грешка, но според мен, когато учениците виждат
близост, когато се чувстват чути и разбрани, прави часовете ни заедно
по-желани. Ценят ме, откриват в мое лице приятел, майка и доверен
пазител на техните тайни.
Имахте ли колебания дали да изберете тази специалност и ако
да какви бяха те?
Гл. ас. д-р Ренета Златева: Да, имах. Първоначално бях с нагласата
да продължа развитието си в правната сфера.
Миглена Цветкова: Не, нямах никакви колебания, че искам
това. Притесняваше ме, че
няма задочна форма. Това
ме плашеше в началото,
тъй като трябваше да
организирам времето си
много прецизно, за да
съвместявам следването
си с работа и семейни
ангажименти, но се справих.
Мария Николова: Не
съм изпитвала никакви
колебания. Запознавайки
се със самата специалност и
започвайки обучението си,
Миглена Цветкова
аз разбрах, че съм открила
своето място.
Кой беше най-приятният Ви спомен от следването?
Гл. ас. д-р Ренета Златева: Цялото ми следване беше приятно.
Много хубави спомени пазя от тези години: и от преподавателите си,
и от колегите си. Най-емоционален момент беше фактът, че вече съм
студентка.
Миглена Цветкова: Организирането на премиера на дебютната ми
поетична книга е скъп за мен спомен. Много съм благодарна на всички,
които се занимаваха с това.
Мария Николова: Студентските години наистина са един от найскъпите в живота. Това, което в мен остави най-трайна следа, е практиката
в училище. Няма да забравя, когато за първи път бях в стая с ученици, но
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Студентите репортери на в. Студентска искра представят...
този път в ролята на учител. Задавах въпроси по учебното съдържание,
а пред себе си виждах гора от ръце. Гледах очи, впити в мен, жадни за
знания. Да, беше огромно предизвикателство, но същевременно именно
там отворих очите си и разбрах, че не съм сгрешила в избора си на
специалност. Осъзнах, че съм родена за учителската професия. Тогава
видях колко важно и отговорно е да бъдеш просветител, да сееш семената
на знанието, да градиш мостове, които да показват пътя на учениците.
Незабравима за мен бе и практиката, която имах в музея. Бях
стажант-етнолог и дейността ми се изразяваше в това да интервюирам
възрастни хора на теми, които вълнуват обществото днес.
Университетът оправда ли очакванията Ви? Помогна ли Ви с
реализацията Ви след завършването?
Гл. ас. д-р Ренета Златева: Към онзи момент – да. Много хубава
препоръка тогава ми беше дал доц. Руси Русев (декан на Педагогическия
факултет) – прекрасен човек и специалист. Смятам, че отзивът му не
остана незабелязан от хората, пред които се явявах на интервюта за
работа.
Миглена Цветкова: Надмина очакванията ми. Tук работят
професионалисти, които са и прекрасни хора.
Мария Николова: Определено. Преподавателите, с които работихме
заедно, са прекрасни професионалисти. Влагаха много и наистина
се стремяха да ни подготвят максимално добре и да ни изпратят в
образователната система спокойни и уверени, че сме готови да се
гмурнем в това предизвикателство. Истината е, че не институцията
гради, а хората, които стоят в основата й.
Какви трудности усетихте, когато започнахте да се реализирате?
Гл. ас. д-р Ренета Златева: Трудностите ми бяха свързани с
неопитността и плахостта на току-що завършил млад човек, но имах
късмета да попадна сред изключителен колектив, така че ги преодолях
сравнително бързо.
Миглена Цветкова: Много са предизвикателствата пред младия
учител: новата обстановка, действаща класна стая, колегите с по-голям
опит, дисциплината на учениците.
Мария Николова: Винаги съм знаела, че всяко начало е трудно и носи
много тревоги и неувереност. Плашещо е да влезеш в среда с учители,
които имат стаж и опит в професията повече от 20 – 30 години. Аз бях
още „зелена“. Разбрах, че имам да извървя много дълъг път. Да станеш
учител не е само да вземеш диплома за завършено образование, а да
приемеш, че ще се учиш и надграждаш себе си цял живот.
По-голямата част от деня си прекарвам в подготовка на уроците
ден за ден, проверка на домашни работи и личностно развитие.
Самоусъвършенстването води до надграждане на идентичността.
Трудност изпитах и при подготвянето на годишните разпределения по

български език, литература и история, при оформяне на документацията
и най-вече в хартиения дневник. Имаше тънкости, които все още не
знаех, но с помощта на всеотдайните ми колеги успях да науча.
Бихте ли насърчили учениците/студентите Ви да следват Вашия
път? Защо?
Гл. ас. д-р Ренета Златева: Бих насърчила всеки, който чувства
учителската професия като свое призвание, да продължи развитието
си в тази посока. Съветвала съм и мои студенти, чиято душа е била
извън тази сфера, да следват своя път там, където ги тегли. Всеки камък
е добре да си тежи на мястото.
Миглена Цветкова: Да, бих ги насърчила, защото това учениците
да се реализират в живота е отплатата, радостта на учителя.
Мария Николова: Аз съм много амбициозен човек и вярвам, че съм
много упорита. Бих нарекла себе си – мечтателка. Искам да насърча
учениците си да бъдат смели, да правят малки крачки, но гордо да вървят
по пътя, който са избрали. Да провокират промяна към по-добро. Да
бъдат вдъхновители. Да развиват въображението и идеите си. Никога
да не искат да спират и никога да не спират да искат!
Това е пътят, който искам да ги насърча да последват.
Какво бихте казали на бъдещите студенти в тази специалност?
Гл. ас. д-р Ренета Златева: И на вас, и на тях бих казала да бъдат
мотивирани, да се развиват, да не се отказват и да бъдат щастливи с
избора, който са направили!
Миглена Цветкова: Бих им казала, че специалността е трудна,
но си заслужава усилията, които ще положат и могат да се доверят на
преподавателите.
Мария Николова: За да бъдеш учител, трябва да притежаваш/
придобиеш много качества. Учиш се всеки ден. Ставаш много отговорен,
започваш да мислиш повече за другите хора и даваш много саможертви.
Ние трябва да използваме и развиваме много от уменията, които са
важни за успешната реализация и в редица други професии. Ще приложа
нещо, което наскоро написах:
„Да си учител не е никак лесно! Налага ни се да говорим пред много
взискателна, критична и пресмехулна аудитория. Трябва да се стремим
да задържаме вниманието на учениците си, да знаем МНОГО и да
разказваме увлекателно и артистично. Ох… А всяка неволна езикова
грешка се заплаща… и то жестоко! Ако нямаме здраво чувство за хумор,
може да ни се наложи да излезем натоварени и неразбрани от часа.
Нямаме право да бъдем разсеяни и „да не сме в час“.
Няма нищо по-скъпо от това да видиш, че оставяш трайна следа в
живота на друго човешко същество!“
Материалът е подготвен от Магдалена Стоянова, 2. курс, БЕИ,
и обобщен от доц. д-р Анелия Манукова.

Посветено на празника
Зад завесата
на демокрацията
На 29 септември 2020 г. в Канев център на
Русенския университет Калин Станков Тодоров
представи книгата си „Зад завесата на демокрацията“
– трета по ред от неговата поредица за българското
демократично задкулисие. Събитието бе организирано
в рамките на 75-ата годишнина на Русенския
университет.
В началото на представянето авторът призна,
че това е най-продаваната книга от поредицата,
като към настоящия момент са купени близо шест
хиляди екземпляра. Признава, че може би времето
на издаване е допринесло за високото ниво на
продажбите, както и представената от него гледна
точка за събитията, описани в книгата.
Самият автор определя на корицата на книгата,
че „Зад завесата на демокрацията“ разказва за
България и за мафията.

Калин Тодоров и проф. Христо Белоев
Кураторът на премиерата Галина Антонова
сподели, че Калин Тодоров е имал възможността
да избере датата, на която да представи книгата
си, а именно датата 29 септември, свързана с

първата стачка срещу мръсния въздух в града
ни през 1987 г. в Русе и организирана от неговата
майка – журналистката Соня Бакиш, която застава
твърдо зад протестиращите русенски майки. Тя е
един от основателите на „Русенския екологичен
комитет“, с което поставя началото на гражданското
общество у нас.
В края на представянето авторът призна, че
планира да напише и четвърта книга от поредицата,
която да описва влиянието на външните фактори/
сили върху събитията в България.
Материалът е подготвен от
д-р Виктория Иванова и Галина Антонова.
Фотография – Галина Антонова.
***
Екипът на в. „Студентска искра“ изказва
благодарност на Галина Антонова за инициирането
и организирането в Русенския университет на
срещи с дипломати, писатели, журналисти и
представяне на техни нови книги.
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Посветено на празника

Университетски спортен център

Франкофонията на 150 години

75 години към върховете
на знанието, науката и прогреса

В събитийния календар на своята 75-годишнина Русенският университет,
като член на Университетската агенция на франкофонията, е отредил
място и на редица инициативи по случай 150 години франкофония в
глобален мащаб. В извънредната обстановка се реализираха тези, които
бяха възможни във виртуалното пространство.
Сред най-мащабните е традиционният вече конкурс с международни
измерения за есе на френски език. За първи път беше предложен избор
между две теми: „Ma ville, mon école/université, la francophonie et moi“
(Mоят град, моето училище/ моят университет, франкофонията и аз.)
и „L’amitié tient une place importante dans la vie.“ (Приятелството заема
важно място в живота.)
По традиция в конкурса се включиха ученици от СУЕЕ „Св. КонстантинКирил Философ“, където се предлага изучаване на френски език, както и
студенти от България и от чужбина.
Приятната изненада в това издание беше участието на студентка
от Филиала на Русенския университет във Види н, което показва, че
франкофонията присъства и в академична среда с малко на брой студенти,
а също така, че франкофонията се разпростира по цялото българско
дунавско крайбрежие, като се започне от Силистра – с много активното
участие в този конкурс за литературно творчество на четвъртокурсниците
от специалност „Педагогика на преподаването на български и на френски
език“.
Жури излъчи най-добрите автори на оригинални есета, за които са
предвидени интересни награди. Сред учениците първо място си поделят
двама единадесетокласници – Селджан Раимова с есе по първата тема и
Александра Георгиева, писала по втората тема. На второ място са също
единадесетокласници – Ростислава Русева и Мартин Станчев, развили
своите идеи по първата тема.
И тази година присъствието на студенти от чужбина е ярко. С
прочувствено и вълнуващо есе сред студентите начело на класацията се
нареди Лиана Мелконян от Френския университет в Ереван, Армения,
заедно с Диана Кирилова, специалност „Български език и история“, 1.
курс, Филиал Видин на Русенския университет, изразили свои виждания
по темата за приятелството. След нея се нареждат Пламена Янкова, Ива
Миткова, Билхан Докторова, Светослава Мечкова и Даниела Костадинова,
Румяна Курдова от Филиал Силистра на Русенския университет, студентки
в 4. курс на специалност „Педагогика на обучението по български език
и френски език“.
Други интересни дейности бяха виртуални посещения на Париж – десет
най-ценени забележителности на френската столица, на Парижката света
Богородица, на Лувъра, запознаване с католическите обреди, обичаите и
традициите за Великден във Франция, придружени и с тест от въпроси,
целящи откриването на нови културни и социални пространства, минипроекти и постери по различни теми на студентите от специалност
„Европеистика и глобалистика“.
Друг щрих от франкофонската празнична палитра през 2020 г. година
беше конкурсът за поезия. След като не можеха да рецитират поезия
реално, студентите писаха стихове. Като поети на френски език се изявиха
Билхан Докторова и Пламена Янкова от Филиал Силистра.
Наред с присъствието на Еразъм студенти от университети от
Франция, франкофонските инициативи в Русенския университет създават
неповторима атмосфера, която благоприятства и други франкофонски
изяви на студенти, докторанти и преподаватели. Русенският университет
дължи дългогодишното си сътрудничеството с френски университети
на преподавателите от ФЕЕА доц. д-р Галина Иванова с Централно
висше училище по електроника в Париж и на доц. д-р Нина Бенчева – с
Национален институт за приложни науки в Рен.
Първостепенно значение за продължаване на сътрудничеството има
видеообръщението на Ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев, публикувано на сайта на УАФ, в което се споделя опитът
на Русенския университет в дигиталното образование. По този начин
посланието и споделеният опит достигат до 118 държави, университети
от които членуват в международната организация. Това присъствие
е изключително важно измерение на богатия международен облик на
нашата Алма матер.
Материалът е подготвен
от доц. д-р Десислава Атанасова и Румяна Иванова.

Водено от чувства на гордост и от неотменния стремеж за популяризиране
и издигане имиджа на Русенския университет, през 2020 г. СТПД „Академик“
инициира разнообразни прояви, събития и дейности.
Повечето от тези изяви се провеждат в партньорство с Университетския
спортен център, Студентския съвет и Университетския синдикат и са включени
в цялостния календар на празничните събития, общоуниверситетски и
факултетски инициативи, студентски и спортни прояви за честване на
75-годишнината на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
На 25 юли бе даден
стартът на най-мащабната
и значима проява –
Уни в е р с ит е т с к и я
спортно-туристически
марш, организиран и
проведен под патронажа
на ректора чл.-кор. проф.
дтн Христо Белоев.
Под мотото „75
години към върховете
на знанието, науката и
прогреса“ 75 студенти,
преподаватели и други
членове на академичната
общност за два месеца
осъществиха уникално
премиерно петлъчово
прекосяване на България.
Маршрутите включваха
северната (устието на
р. Тимок), източната
(нос Шабла), западната
(до вр. Връшка чука) и
южната (вр. Вейката)
крайни географски точки,
географския център на страната, градовете с разкрити филиали на Русенския
университет – Разград, Силистра и Видин, родното място на патрона на
университета – град Трявна, скални масиви, пещери и др.

Връх Вейката, Родопи –
доц. д-р Пламенка Христова, Милена Попова, Юлия Златева
Преминаването на маршрутите стана пеша, с бягане, с велосипеди, с
лодки по реки и водни пещери, с катерене по скали, с автомобили с рекламна
визия – с надписи, банери, стикери, озвучителни уредби, национални знамена
и флагчета, флагове „Да пазим природата, за да ни има“. Организираха се
срещи на участниците във Видин, Разград, Силистра и другаде в страната
с лидери на студентски, спортни и туристически организации, клубове
и др., с представители на медиите, с цел популяризиране на Русенския
университет като значима регионална и национална образователна и
научноизследователска институция – неразделна част на европейското
образователно и научноизследователско пространство.
Материалът е подготвен от доц. д-р Руси Минев.
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Университетски спортен център представя...

Летни университетски спортни игри Кранево 2020
От 3 до 8 септември 2020 в Кранево се проведоха
IX Летни университетски спортни игри, организирани
от Асоциацията за университетски спорт Академик.
В спортната надпревара по осемте вида спорт, в
условията на въведеното в страната извънредно
санитарно положение, участваха над 350 студенти.
Русенският университет също редуцира броя на
своите участници и изпрати свои представители в
състезанията по плуване, волейбол (мъже и жени),
баскетбол 3x3 мъже и комбинираната десетпостова
щафета. Рекапитулацията на постигнатите резултати
е повече от респектираща – завоювани са 6 златни,
4 сребърни и 1 бронзов медал и са постигнати 5
призови класирания.
Най-голям принос в постигнатите върхови

златни медала в плувните дисциплини 100
м бруст, 100 м гръб, 100 м свободен стил
и 200 м съчетано плуване. Богомил стана
шампион на 50 м гръб и завоюва сребърен
медал на 100 м гръб. Сребърни медали
завоюваха Георги Кръстев на 50 м свободен
стил и щафетите на 4x50 м свободен стил и
4x50 м съчетано плуване. Призови четвърти
места постигнаха още Елица Костадинова на
50 м свободен стил и Георги Кръстев на 50
м бътерфлай.
Давид Димитров и Християн Цонев
успяха да постигнат много добро класиране в
турнира по плажен волейбол. В надпреварата
при жените нашите волейболистки Стефани
Николова, Мая
Чалъкова и Патрисия
Петрова заеха призовото
4. място в конкуренция
Отборите по плажен волейбол, жени и мъже,
с участвалите в турнира
в състав Стефани Николова, Патрисия Петрова и
11 университетски
Мая Чалъкова, Давид Димитров и Християн Цонев
отбора.
Мъжкият ни отбор
По традиция Летните университетски спортни
по баскетбол във формата 3x3
игри завършват с комбинираната десетпостова
направи леко отстъпление от
щафета, която е съпътствана с голямо напрежение
нивото, на което се представя
и предизвиква много положителни емоции.
традиционно – участие във
Студентите спортисти на Русенския университет се
финалната четворка.
представиха много добре и в тази трудна спортна
След изключително
надпревара – завоювано бе призовото 5. място в
оспорвана битка с останалите 11 отбора.
оспорвани срещи, завършващи
с минимални разлики в
Съществен принос в постигнатите успехи
резултата, отборът завоюва
има и ст. пр. д-р Валери Йорданов, настоящият
Отборът по плуване на Русенския университет в състав Богомил
призовото 6. място, което
ръководител на катедра „Физическо възпитание
и спорт“. Той добави още един златен медал към
Яковчев, Елица Костадинова, Георги Кръстев и Берна Чавдарова
от всички състезатели и
ръководители на отбора се
богатата спортна колекция на Русенския университет
прие като неуспех. Поставянето
от IX Летни университетски спортни игри Кранево
резултати отново имат плувците в лицето на
на високи цели е добра предпоставка за постигане
2020, завоювайки шампионската титла в турнира
Берна Чавдарова и Богомил Яковчев – спортисти
на нови успехи от баскетболния ни отбор, който
по плажен тенис за преподаватели.
Материалът е подготвен от проф. д-р
на Русенския университет за 2020 г. В отбора по
традиционно ни радва с върхови класирания в
Борислав Ангелов, ръководител на УСЦ
плуване се включиха още Елица Костадинова и
студентските шампионати, игри и национални
Георги Кръстев. Берна Чавдарова завоюва общо 4
първенства.

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
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Вестник „Студентска искра“ е носител на
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