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Русенският университет – 75 години
с лице към знанието, младостта и бъдещето
Уважаеми преподаватели, служители, студенти, докторанти и партньори на Русенския
университет, честит 75-годишен юбилей на нашата Алма матер!
Всяка година на този празничен ден – 12 ноември, се обръщаме към академичните традиции,
черпим сила от постигнатото в настоящето и отправяме взор към бъдещето. Ден на гордост за
всеки един от нас, защото сме въплътили частица от себе си в университетския храм на знанието и
науката, запалили сме искрата на творчеството и откривателството в сърцата на нашите студенти,
накарали сме ги да повярват в непобедимата сила
на академизма и свободния дух.
Русенският университет е символ, който
75 години вдъхва увереност, насърчава активността
и подкрепя борбения дух на своите студенти и
докторанти, който се свързва с мъдростта и опита
на висококвалифицираните си преподаватели,
с отдадеността на каузата Русенски университет
на всеки член на академичната общност.
Русенският университет е емблема на град Русе.
Това е Университет на бъдещето!
Честит празник!
Чл.-кор. Христо Белоев и Красимир Вълчев,
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев,
Русенски университет, 15 април 2019 г.
DHC Mult., Ректор

Н. Пр. Клаус Йоханис, чл.-кор. Христо Белоев, президентът Румен Радев,
Н. Пр. Александър Ван дер Белен, Русенски университет, 4 май 2018 г.

НОЕМВРИ 2020 г.
Скъпи читатели,
През 1945 г. Русе дава живот на първото
висше училище извън столицата благодарение
на прогресивното мислене на русенци и тяхното
желание за знания и развитие на града. Вече 75
години млади хора със заряд и усърдие, познания
и опит извървяват пътя на успеха и реализацията
чрез водещия дух на Русенския университет.
Преди 75 години нашите съграждани са
осъзнали, че образованието е в основата на
знанието, търсили са смисъла в това да си
качествено и адекватно подготвен специалист и
възможностите да се практикува наученото. И за
радост на всички нас са го намерили, изграждайки
един от най-престижните университети в България.
Искрата на знанието, дадена тогава, пали
и днес огъня на успеха. Нека така бъде и утре!
Екипът на празничното издание на
в. „Студентска искра“ погледна Русенския
университет през очите на думите, написани
на страниците на вестника през годините.
Свърза нишката на приемствеността и успеха,
на спомените и настоящето и показа посока
за бъдещото развитие на нашата Алма матер.
Честит празник!
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор

Президентът Росен Плевнелиев връчва на
чл.-кор. Христо Белоев орден „Св. св. Кирил и
Методий“ I степен, Гербова зала, май 2016 г.

В БРОЯ

Българо-молдовски университетски консорциум в сферата на науката и образованието
Илияна Йотова, доц. д-р Мария Паслар, проф. д-р Велизара Пенчева, проф. д-р Христо Бонджолов
и Н. Пр. Игор Додон, Тараклия, Молдова, 9 октомври 2017 г.
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12 ноември 1945 г.
Наредба-закон и Указ № 8614 на
регентите Венелин Ганев, Цвятко
Бобошевски и Тодор Павлов за откриване
на Държавно висше техническо училище
в гр. Русе. За първи ректор е избран
проф. Карл Славомиров.
25 септември 1954 г.
С Указ № 270 на Президиума на
Народното събрание на НР България
Факултетът по механизация и
електрификация на селското стопанство
при Селскостопанската академия „Георги
Димитров“ се обособява в Институт
по механизация и електрификация на
селското стопанство в гр. Русе /ИМЕСС/.
За ректор е избран доц. Кръстю Петров.
1954 година
Регистриран е първият редовен аспирант на ИМЕСС – Александра
Нанева, която години по-късно приключва академичната си кариера
като професор в Катедрата по икономика на университета.
Започва строителството на настоящата сграда на Ректората
в Русе заедно с Дунав мост, ж.п. гарата, Дома на културата на
транспортните работници и др. През 1958 г. сградата на висшето
училище отваря врати.
Октомври 1954 г.
Полагат се основите на сегашния Аграрно-индустриален факултет.
Факултетен номер 1 е даден на студента Стойко Николов Стойков,
който през 1958 г. постъпва като асистент в катедра „Ремонт на
машинно-тракторния и автомобилен парк“, от 1974 г. е доцент, а
през 1976 г. е избран за заместник-ректор на ВИММЕСС.
31 август 1955 г.
Избран е първият професор в ИМЕСС – проф. Марко Тодоров.
5 февруари 1958 г.
Излиза първият брой на вестник „Студентска искра“ с главен
редактор доц. Иван Неделчев.
1958 година
Излиза първи том от Научни трудове на висшето училище.
Русенските студенти създават първата в страната студентска
любителска радиостанция и есперантското дружество „Дунавски
студент“.
22 ноември 1960 г.
Учредително събрание на Туристическо дружество „Академик“.
За председател е избран доц. Неделчо Дренчев.
31 декември 1963 г.
Постановление № 133 от 31.12.1963 г. и заповед № 621 на
Министерството на народната просвета относно преустрояване на
Висшия институт по механизация и електрификация на селското
стопанство в гр. Русе във Висш селскостопански институт.
10 август 1965 г.
Разпореждане № 177 на Министерския съвет, относно отмяна на
преобразуването във Висш селскостопански институт и запазване
съществуването на Висш институт по механизация и електрификация
на селското стопанство.
1965 година
Сключен е първият международен договор с Московския институт
за инженери в селскостопанското производство /МИИСП/, последван
от подписани двустранни договори с Техническия университет –
Дрезден /1967/, Висшия селскостопански институт – Нитра /1970/,
и много други. Днес международните договори на Русенския
университет са повече от 50, а двустранните споразумения по
програма „Еразъм“ – над 200.
21 май 1966 г.
С решение № 208 на Министерския съвет Висшият институт
по механизация и електрификация на селското стопанство се
преименува във Висш институт по машиностроене, механизация
и електрификация на селското стопанство /ВИММЕСС/. За ректор
е избран проф. Марко Тодоров.

25 май 1966 г.
Полагат се основите на настоящия
Машинно-технологичен факултет.
1968 година
Създава се паркът на кампуса на
ВИММЕСС.
25 март 1970 г.
Учреден е Студентският научнотехнически клуб „Орбита“ с председател
доц. Николай Косев. Клубът завоюва
редица успехи в Техническото и научно
творчество на младежта /ТНТМ/.
1970 година
Създаден е Студентският танцов
състав на ВИММЕСС, който не след
дълго е обявен за Представителен
танцов състав на НР България.
30 октомври 1972 г.
За пръв път Общото събрание на ВИММЕСС прави избор на
Академичен съвет.
7 август 1974 г.
Полагат се основите на настоящия Факултет по електротехника,
електроника и автоматика.
1974 година
Студентите на ВИММЕСС отбелязват значими постижения в
национален мащаб – първо място за организиране на бригадирското
движение, първо място за студентско научно-техническо творчество
и първо място за културно-масова самодейност.
1976 година
Избрано е академично ръководство, съставено изцяло от
възпитаници на университета. Ректор – проф. Александър Сучков.
Създаден е Факултетът за работа с прекъсналите студенти.
Създаден е Факултетът за следдипломна квалификация.
1978 година
Със собствени средства е изграден Учебно-производственият
завод, в който студентите провеждат своята практика.
Защитен е първият голям докторат – доц. Димитър Янчев става
доктор на икономическите науки.
1979 година
Създаден е Деканатът за чуждестранни студенти, по-късно
преименуван във Факултет за чуждестранни студенти.
9 април 1981 г.
С Указ № 584 на Държавния съвет на НР България ВИММЕСС
се преименува на Висше техническо училище „Ангел Кънчев“ по
повод честването на 1300-годишнината от създаването на българската
държава.
19 май 1983 г.
С указ № 1517 на Държавния съвет на НР България вестник
„Студентска искра“ е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“
II степен.
13 юли 1983 г.
Първа копка на хижа „Ехо“ в Стара планина, изградена по
инициатива и с труда на студентите и преподавателите от Туристическо
дружество „Академик“.
Юли 1985 г.
Участие на Студио „Пантомима“ в културната делегация на
НР България за XII Световен фестивал на младежта и студентите
в Пхенян.
11 март 1987 г.
Създава се Автотранспортният факултет с Разпореждане № 24
на Бюрото на Министерския съвет на НР България.
23 май 1989 г.
Ректорът проф. Атанас Митков внася в Академичния съвет
обосновка за създаване на Русенски университет с 4 факултета –
Инженерно-строителен, Инженерно-икономически, Педагогически
и Медицински.
4 февруари 1992 г.
Академичният съвет обсъжда и приема учебния план на
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специалност Мениджмънт. Това е първият сигнал за промяна в
профила на висшето училище в Русе.
22 септември 1992 г.
Академичният съвет взема решение за разкриване на специалност
Право. С това се полагат основите на Юридическия факултет.
22 декември 1992 г.
Академичният съвет взема решение за обособяване на учебно
звено по Кинезитерапия с ранг на факултет.
18 януари 1994 г.
Академичният съвет взема решение за преобразуване на Висшата
школа по бизнес и мениджмънт в учебно звено с ранг на факултет.
Така се поставя началото на Факултет „Бизнес и мениджмънт“.
Март 1994 г.
Академичният съвет утвърждава Мисия на ВТУ „Ангел Кънчев“
далеч преди Законът за висшето образование да постави такова
изискване. Русенската Алма матер е първото висше училище в
страната, формулирало своя мисия.
20 септември 1994 г.
Слага се началото на удостояване с почетното звание „Доктор
хонорис кауза“. Първите удостоени за своите изключителни заслуги
към русенската Алма матер са проф. Марко Тодоров и проф. Иван
Георгиев. Първият чуждестранен почетен доктор е проф. Мирон
Граматикополус от университета Янина в Гърция, удостоен с титлата
през ноември 1994 г. Днес удостоените с титлата Доктор хонорис
кауза на Русенския университет наброяват 42 изявени личности.
Октомври 1994 г.
С решение на Министерския съвет на Р България Полувисшият
педагогически институт в Русе се трансформира в Педагогически
факултет на ВТУ „Ангел Кънчев“. Към него се присъединяват
Факултетът за чуждестранни студенти, Центърът по математика
и звеното с ранг на факултет „Кинезитерапия“. Така се полагат
основите на настоящия Факултет по природни науки и образование.
21 юли 1995 г.
С Решение на 37-ото Народно събрание на Р България ВТУ „Ангел
Кънчев“ се преобразува в Русенски университет „Ангел Кънчев“. По
това време ректор на висшето училище е проф. дтн Борис Томов.
1995 година
Русенският университет става редовен член на Дунавската
конференция на ректорите и към 2020 г. все още е единственият
български университет в тази престижна международна организация.
Октомври 1996 г.
С решение на Академичния съвет Факултетът за повишаване на
квалификацията и Свободният факултет се обединяват във Факултет
за повишаване на квалификацията и допълнително обучение.
27 януари 1997 г.
С Постановление № 15 на Министерския съвет на Р България
се открива филиал на Русенския университет в град Силистра.
13 май 1999 г.
Националната агенция за оценяване
и акредитация /НАОА/ дава първата
институционална акредитация на
Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Май 1999 г.
Първо издание на Изложението
на земеделска и автомобилна техника.
2000 година
Първо издание на конференцията
CompSysTech.
2001 година
Създадена Европейска тематична
мрежа „Computing education and training“
(59 университета от 27 страни) –
получен плакет „Партньор на европа“ от
Европейската комисия. Тя е последвана от
още три тематични мрежи по компютинг,
като последната от 2013 г. включва 67
университета от 35 европейски страни.

14 октомври 2002 г.
Тържествено откриване на Българо-румънския интеруниверситетски
Европа център /БРИЕ/ с присъствието на координатора на Пакта за
стабилност за Югоизточна Европа д-р Ерхард Бусек – доктор хонорис
кауза на Русенския университет. След откриването на първата
в България специалност Европеистика през 1993 г. в Русенския
университет за първи път започва обучение в магистърски програми
на английски език.
Издаден е указ № 409 от 19.12.2005 г. на Президента на РБългария
за обнародване на закон за ратифициране на Спогодбата за
сътрудничество и взаимопомощ при осъществяване на дейността на
БРИЕ между правителствата на РБългария и Румъния. Спогодбата
е подписана на 04.02.2006 г. в Русе.
2002 година
Първи брой на списание „Balkan Agricultural Engineering Review“.
2003 година
Въведена е Вътрешна система за управление на качеството на
обучението и преподавателския състав на Русенския университет.
2004 година
Първо издание на конференцията e-Learning.
Януари 2005 г.
Русенският университет става член на Европейската университетска
асоциация.
26 януари 2006 г.
НАОА дава втора институционална акредитация на Русенския
университет с много добра оценка и валидност 6 години.
2006 година
Първо издание на конференцията по качество на висшето
образование съвместно с Министерството на образованието и
науката на Р България, последвано от второ издание през 2009 г.
8 февруари 2008 г.
С Постановление № 17 на Министерския съвет на Р България
Технологичният колеж в Разград е преобразуван във филиал на
Русенския университет.
9 юни 2009 г.
С Постановление № 17 на Министерския съвет на Р България в
Русенския университет се открива Факултет „Обществено здраве“.
С Решение на 41-то Народно събрание от 11.01.2012 г. Факултет
„Обществено здраве“ се преобразува във Факултет „Обществено
здраве и здравни грижи“.
2009 година
Първи брой на списание „Enterpreneurship & Innovation“.
10 май 2010 г.
Тържествено откриване на Втори корпус на Русенския университет
с присъствието на тогавашния министър-председател г-н Бойко
Борисов и еврокомисаря по регионална политика г-н Йоханес Хаан.
Новият учебен комплекс е разположен на 13000 кв. м застроена площ.
11 октомври 2010 г.
Канцлерът на Германия д-р
Ангела Меркел е удостоена с титлата
доктор хонорис кауза на Русенския
университет на тържествена
церемония в Археологическия
музей – София.
27 ноември 2010 г.
Ректорът на Русенския
университет проф. дтн Христо
Белоев поема президентството
на Дунавската конференция на
ректорите за 2011 г.
2011 година
Русенският университет става
съучредител и редовен член на
Вишеградската университетска
асоциация.
Първо издание на конференцията
по електромобили.
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2012 година
Русенският университет става
редовен член на Интеруниверситетски
център – Дубровник.
Русенският университет получава
своята трета институционална
акредитация с оценка 9,28 по
10-степенна скала.
Първи брой на списание
„Information, Communication аnd
Control Systems аnd Technologies“.
Първи брой на списание
„Педагогически новости“.
2013 година
Русенският университет се включва
в новата европейска рейтингова
система U-Multirank с професионално
направление Машинно инженерство
и е едно от 4-те висши училища в
България, участвали в първото издание на системата. През 2014,
2015 и 2016 г. университетът се включва в следващите издания на
системата с професионалните направления Компютърни науки,
Електроника, Педагогика, Администрация и управление и Икономика.
През месец май Русенският университет организира Първата
международна академична седмица за своите Еразъм партньори.
Събитието става ежегодно и броят на международните участници
се увеличава с всяка изминала година.
13 март 2013 г.
Направена е първата копка на Канев център Русенски университет,
построен с щедрото спомоществователство на канадския предприемач
с български произход г-н Игнат Канев.
Привлеченото голямо дарение, благодарение на ректора проф.
дтн Христо Белоев, се оценява като изключително значим акт в
съвременната история на висшето образование в България.
10 октомври 2013 г.
Тържествено откриване на Канев център с присъствието на фамилия
Канев, президента на Р България Росен Плевнелиев, българския
патриарх Неофит, президента Георги Първанов, културния аташе
към канадското посолство в Букурещ и много други официални
гости от страната и чужбина.
2014 година
Русенският университет е едно от петте пилотни български
висши училища, поканени да участват в изследването HEInnovate,
проучващо профила на предприемчивите университети в Европа.
Ректорът на Русенския университет бива избран за членкореспондент на БАН в област „Технически науки“.
Русенският университет става редовен член на Балканската
университетска асоциация.
На 10 декември 2014 г. Канев център на Русенския университет
става Сграда на годината 2014.
2015 година
Русенският университет получи Колективната награда „Русе“ в
област „Образование и наука“. Отличието, в раздел „Образователни
институции, за преподавателски или научен екип“, е свързано със
70-ата годишнина на университета. Наградата „Русе“ е мотивирана с
утвърждаването на Русенския университет като ключов образователен
научен център с нарастващо национално и международно значение,
както и заради особения му принос за социалния и икономическия
просперитет на община Русе и региона.
През м. юни 2015 г. Русенският университет е домакин на
трансграничен граждански диалог „Да поговорим за Европа“ с
участието на първия заместник-председател на Европейската комисия
Франс Тимерманс и президента Росен Плевнелиев.
На 10 септември 2015 г. министър-председателят на Р България
Бойко Борисов открива обновения Спортен комплекс на Русенския
университет.
На 12 ноември 2015 г. Русенският университет тържествено
отбелязва своята 70-годишнина.

През м. декември 2015 г. Русенският
университет получава Знак за качество
от Националната Еразъм агенция
/ЦРЧР/ за успешно изпълнение на
проектите за мобилност по програма
Еразъм.
Центърът за продължаващо обучение
(ЦПО) при Русенския университет получи
Сертификат за качество от Бюро Веритас,
България. Документът бе издаден след
основен одит на Системата за управление
на качество в Центъра. Това е поредното
постижение на университета в развитието
на вътрешноуниверситетската система за
качество на обучението и образованието.
2016 година
На церемония в Гербовата зала на
Президентството чл-кор. проф. дтн
Христо Белоев, председател на Общото
събрание на Русенския университет, ректор на университета в
периода 2008–2015 г. и председател на Общинския съвет в Русе, е
удостоен с Орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен. Отличието му
е връчено от Президента на Република България Росен Плевнелиев
за големи заслуги в областта на образованието и науката.
Иницииране и домакинство на първото по рода си в България
Иновативно Младежко Експо. Събитието се превръща в ежегодно,
като непрекъснато нараства броят на участващите ученически и
студентски екипи за иновативни разработки. От 2018 г. Експото
включва и международни отбори.
През октомври 2016 г. Академичният съвет на Русенския
университет дава съгласие за участие на университета в консорциум
за изграждане на Център за върхови постижения по ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“, компонент „Информатика и
информационни и комуникационни технологии“.
През ноември 2016 г. Академичният съвет на Русенския университет
дава съгласие за участие на университета в консорциум с водещ
партньор УНСС – София, за изграждане на Център за компетентност
по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, компонент
„Информатика и информационни и комуникационни технологии“.
През ноември 2016 г. в Русенския университет се открива
Учебна зала „Конфуций“ – една от 7-те класни стаи към Институт
„Конфуций“, София, призвани да популяризират китайския език
и култура в България.
1–3 декември 2016 година
Домакинство на Петия форум на високо равнище на ASEM –
международна организация, занимаваща се с широк кръг от въпроси
относно басейните на реките Дунав и Меконг. Тема на семинара е
„Water Nexus Agenda for the Third ASEM Decade“.
2017 година
През м. март 2017 г. Русенският университет става асоцииран
член на Университетската агенция на франкофонията – световна
организация на франкофонските университети, включваща повече
от 900 висши училища.
На 3 май 2017 г. с постановление на Министерския съвет е
открит третият филиал на Русенския университет – в град Видин.
Така университетът формира академичната Дунавска ос: Силистра –
Русе – Видин с разклонение в Разград.
През м. септември 2017 г. на конференция в Нови Сад, Сърбия,
Русенският университет се присъединява към инициативата 16+1
на страните от Централна и Източна Европа и Китай за диалог в
сферата на висшето образование.
На 9 октомври 2017 г. се подписва договор за Българо-молдовски
университетски консорциум между Русенския университет,
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и
Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“, Молдова.
През м. ноември 2017 г. Русенският университет е организатор
и домакин на национален семинар на висшите училища в България
на тема: „Модернизация на учебните програми и учебното
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съдържание и използване на HEInnovate инструмент за подкрепа
на предприемачеството в българските висши училища“.
На 23 ноември 2017 г. за първи път Русенският университет е
домакин и съорганизатор на регионална среща „Кариера в Румъния“,
на която румънски фирми анонсират свободни работни места за
български граждани.
През м. декември 2017 г. Русенският университет е домакин на
трансграничен граждански диалог с участието на евродепутати по
случай 10 години от присъединяването на България и Румъния
към ЕС.
2018 година
На 5 февруари 2018 г. тържествено е отбелязана 60-годишнината
на вестника на Русенския университет „Студентска искра“.
На 4 май 2018 г. Русенският университет е организатор и
домакин на конференцията „Устойчиво развитие на Дунавския
регион“ с участието на президентите на България, Австрия и
Румъния. Конференцията е част от инициативите в рамките на
председателството на България на Европейския съвет.
На 14–15 юни 2018 г. Русенският университет е съорганизатор и
домакин на конференцията: „HEInnovate: Подкрепа на институционалната
промяна във висшето образование“, проведена в сътрудничество с
МОН и Европейската комисия в рамките на председателството на
България на Европейския съвет.
На 9–10 юли 2018 година Русенският университет е организатор и
домакин на Национален семинар на франкофонските университети
в България на тема: „Интернационализация на образованието в
системата на висшите училища в България“.
На 14 юни 2018 г. Русенският университет става учредител на
HEInnovate Университетски консорциум.
Русенският университет получава своята четвърта институционална
акредитация с оценка 9,44 от 10.
Септември 2018 г.
На конференция в Университет Саламанка, Испания, Русенският
университет подписва Магна Харта Университатум – документ,
утвърждаващ академичните ценности и обединил повече от 800
институции за висше образование по света.
През м. декември 2018 г. Русенският университет за втори път е
удостоен със Знак за качество от Националната Еразъм агенция за
успешно изпълнение на проектите по програма Еразъм.
2019 година
На 22 февруари 2019 г. Русенският университет „Ангел Кънчев“
е домакин на Граждански диалог с участието на еврокомисаря по
цифрова икономика и общество Мария Габриел на тема „Цифровите
технологии: възможности и предизвикателства“.
През м. април 2019 г. Русенският университет участва в
Петата годишна конференция на
Балканската университетска асоциация
в Солун, Гърция, с доклад, посветен на
регионалното влияние на университета.
Ректорът проф. Белоев подписва
Устава на БУА.
През м. април 2019 г. за първи път
вестникът на Русенския университет
„Студентска искра“ излиза на английски
език.
На тържественото събрание
по случай Празника на Русенския
университет, 12 ноември, са отбелязани
следните годишнини: 65 години
Аграрно-индустриален факултет, 45
години Факултет Електротехника,
електроника и автоматика, 25 години
Факултет Бизнес и мениджмънт
и Факултет Природни науки и
образование, 10 години Факултет
Обществено здраве и здравни грижи,
65 години Дирекция Чуждестранни
студенти.

Русенският университет отбелязва 20 години от началото на
програма Еразъм в университета.
Русенският университет е включен като единствено висше
училище от Източна Европа в Международен консорциум за
насърчаване на предприемчивите университети – Университетската
мрежа BeyondScale.
Януари 2020 г.
Русенският университет е съорганизатор и домакин на трансграничен
форум, посветен на бъдещата програма за наука и иновации
„Хоризонт-Европа“. Модератор на форума е заместник-министърът
на образованието и науката на Р България Карина Ангелиева.
Февруари – март 2020 г.
Русенският университет представя своята Визия за университета
на бъдещето пред широк кръг заинтересувани лица и провежда
дистанционни семинари по иновационни образователни технологии
в полза на университети от 5 централноазиатски страни. Виртуалната
библиотека по иновационни образователни технологии на Русенския
университет става достъпна за всички национални и международни
партньори на университета.
Март 2020 г.
Русенският университет се включва в националната кампания
за овладяване на пандемията от COVID 19, като изработва и дарява
близо 2000 предпазни шлема за медицински работници на първа
линия.
Юли 2020 г.
На 1 юли 2020 г. Русенският университет е инициатор и организатор
на Първата национална среща семинар на академичните медии и
експертите по връзки с обществеността на висшите училища в
България, 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. По време
на срещата участниците се обединиха около идеята за учредяване
на Асоциация на академичните медии и връзки с обществеността,
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.
Юли 2020 г.
На 15 юли 2020 г. 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, който
ще осъществява своята дейност с подкрепата на Министерството
на образованието и науката и Съвета на ректорите на висшите
училища в Р България.
Алиансът е предпоставка за развитието на висшите училища,
като създаването на университетски
мрежи е условие за по-ефективното
изпълнение на заложените цели в
новите програмни документи.
Източници: Душков, Ж., З.
Здравкова, Ст. Вичев. Русенски
университет 60 години. Русе, 2005;
Душков, Ж. Русенската Алма Матер.
Русе, 2010; Душков, Ж. 2 + 2 За
Русенския университет и неговия
предходник. Русе, 2013; Донева, В., В.
Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р.
Русев /съст./ Ректорите. Изд. център
на Русенски университет, 2015; Архив
на Решенията на Академичния съвет;
Вестник „Студентска искра“: брой
1, 1958 г. – брой 411, 2020 г.
Материалът е подготвен
от проф. Юлиана Попова
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Проф. инж. Карл Славомиров
25.02.1947 – 13.10.1947

Проф. Георги Ангелиев
11.1947 – началото на 1949

Проф. ктн Митьо Кънев
01.07.1983 – 21.04.1987

Проф. ктн Атанас Митков
21.04.1987 – 26.04.1993

Доц. Кръстю Петров
02.10.1954 – 30.06.1958

Доц. ктн Емил Данков
01.07.1958 – 30.06.1960

Доц. д-р Марко Тодоров
26.04.1993 – 19.10.1993
18.11.2003 – 18.11.2007

Проф. дтн Борис Томов
02.11.1993 – 18.11.2003

Проф. дин Атанас Ганев
01.07.1960 – 30.04.1964

Проф. двмн Никола Несторов
02.05.1964 – 07.09.1965

Чл.-кор. проф. дтн
Христо Белоев
27.11.2007 – 12.01.2016

Проф. д-р Велизара Пенчева
12.01.2016 – 20.02.2018 г.

Проф. инж. Марко Тодоров
08.09.1965 – 30.06.1976

Проф. инж. Александър Сучков
01.07.1976 – 30.06.1983
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, 21.02.2018 г. – продължава
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Бр. 328, 5 декември 1998 г.
Портрети на ректорите ни
Момчил Делев – ученик на проф. Николай Русчуклиев и студент в
специалност „Живопис“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, е автор
на 9 портрета на ректорите на университета ни.
Портретите са аранжирани в Заседателната зала на Ректората и
след всеки мандат се допълват с новите ректори. Днес експозицията
съдържа 14 портрета на всички ректори на Русенския университет.
Бр. 403, март 2019 г.
[...]Един от първите Доктор хонорис кауза на Русенския университет
е проф. дтн Лешек Добжански (б.а. 23.02.1999 г.). Той дарява на Русенския
университет регалиите, които и до днес символизират ректорската
власт – тога, шапка, жезъл, огърлица и пръстен.
Брой 331, 7 октомври 1999 г.
Трите символа
Огърлицата – тя е символ на ректорското достойнство и съответно
на достойнството на университета. Съставена е от 16 отделни звена.
Централно място сред тях заемат гербът на Р България и плочка, в
която са вплетени знакът на Русенския университет и стилизирани
орнаменти, означаващи, че тук, в Русе, има съчетание на технически и
хуманитарни дисциплини. Върху 8 плочки са изобразени характерни
елементи за отделните факултети.
Жезълът е символ на властта. Дълъг е 50 см. Завършва със
стилизация на латинските инициали на Русенския университет,
разтворена книга, парче перо и зъбчато колело, т.е. каквато е
централната плочка на огърлицата.
Същата стилизация има и върху пръстена. Той символизира, че
ректорът се венчава да служи вярно на своя университет.
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ В РУСЕ,
по годината на основаване или преименуване
12 ноември 1945 г., основаване
Висше техническо училище в Русе
25 септември 1954 г.
Институт по механизация и електрификация на селското
стопанство
22 февруари 1964 г.
Висш селскостопански институт
10 август 1965 г.
Висш институт по механизация и електрификация
на селското стопанство
21 май 1966 г.
Висш институт по машиностроене, механизация
и електрификация на селското стопанство
9 април 1981 г.
Висше техническо училище „Ангел Кънчев“
1 август 1995 г.
Русенски университет „Ангел Кънчев“
На въпроса „Как си представяте Университета на стотния му
юбилей? Отправете в аванс своите пожелания.“ ректорите на Русенския
университет отговориха:
Проф. Атанас Ганев
Ректор на Висш институт по механизация и електрификация на
селското стопанство (ВИМЕСС) и на Висш селскостопански институт
(ВСИ) – от 01.07.1960 г. до 30.04.1964 г.
Представям си го укрепнал. Пожелавам успех на 100-годишния юбилей,
на който аз вече няма да бъда. Да се развива, укрепва и създава кадри,
които да се реализират в нашето народно стопанство, а не в чужбина!
Проф. Митю Кънев
Ректор на Висшето техническо училище от 1.07.1983 г. до 21.04.1987 г.
Според мен има две основни възможности: Първата възможност
е свързана с една вероятност, за която не искам да мисля, но съм
длъжен да я кажа. Заради продължаващото откриване на университети,

страната ни да се пресити на такива и да се намерят нови „мъдри“
държавници, които да решат, че Русенският университет е прекалено
стар и следователно е добре да се закрие, „за да не поиска пенсия“.
Втората възможност е след 30 години Русенският университет да е
на преклонна възраст и по подобие например на колежите в Оксфорд,
които са на по няколко стотици години, да се чуди как да се справя с
прекалено големите потоци от кандидати за приемане. Пожелавам „в
аванс“ второто в насока не толкова към наплив на кандидати да станат
бакалаври и магистри, а преди всичко в насоката наплив на много
български и чуждестранни кандидати с искане да станат докторанти
на много известните русенски професори.
Проф. Атанас Митков
Ректор на Висше техническо училище „Ангел Кънчев“ от 21.04.1987 г.
до 26.04.1993 г.
Пожелавам на Русенския университет „Ангел Кънчев“ да посрещне
стотния си юбилей като един от най-добрите български и европейски
университети! Неговите възпитаници да остават в България и да
изградят една действително правова държава с развита икономика,
образование, здравеопазване и култура! Нека Русе бъде процъфтяващ
български град, а България – най-доброто място за живеене в света!
Доц. Марко Тодоров
Ректор на Висшето техническо училище „Ангел Кънчев“ от
26.04.1993 г. до 19.10.1993 г. и на Русенския университет „Ангел Кънчев“
от 18.11.2003 г. до 18.11.2007 г.
Днес българското висше образование и българската наука са изправени
пред сериозни изпитания. Нужна е наистина радикална реформа, за
да задържим младите хора тук. Слаба утеха е, че и цяла Европа има
проблеми с образованието и с прилагане на идеите на Болонския процес.
Ние трябва да се стремим към постижения, характерни за най-добрите
висши училища в Европа, а и извън нея. Аз вярвам в бъдещето на нашия
университет – той е оцелял при много по-трудни условия, създал си е
име, има потенциал за усъвършенстване. Пожелавам на всички колеги
да носят в себе си високите стандарти на академичния морал, да търсят
новото, да бъдат верни на традициите на нашето висше училище, да
разнасят и утвърждават доброто име на Русенския университет.
Проф. д-р Велизара Пенчева
Ректор на Русенския университет от 12.01.2016 до 20.02.2018 г.
Пожелавам Русенският университет да е държавен изследователски
университет не просто в бъдещето, а университет на бъдещето! Да
развие пълния си потенциал като лидер във висшето образование
на България и да е желан международен партньор в едно общо и
хармонично образователно и научноизследователско пространство
в Дунавския регион и света! Да бъде модел на университет, чиито
студенти са много успешни и са лидери, ангажирани с обществото!
Не знам какви ще са „in“ устройствата на 22. век, но съм сигурна, че
след още 75 години, на прага на следващия век, нашият университет
отново ще бъде цитиран като пример за авангардност и иновационен
растеж! Да, и тогава, на 150-годишнината на университета, той пак ще
е силен и магнетичен за своите студенти и преподаватели и все така
ще е непрекъснато развиващ се и ангажиран с целевите си региони!
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
Ректор на Русенския университет от 27.11.2007 г. до 12.01.2016 г.
и от 21.02.2018 г. – продължава.
Представям си Русенския университет като безспорен лидер в
трансграничния българо-румънски регион и дунавското пространство.
За такава позиция той е дал заявка още отсега. На преподавателите
пожелавам размах и творчески полети в ерата на най-новите технологии,
както и равноправен диалог с младите хора от бъдещите дигитални
поколения. На бъдещите студенти от юбилейния випуск пожелавам да
пълнят аудиториите и библиотеките, както правят това техните колеги
от европейските университети. На всички русенци пожелавам да ценят
своя университет и нека той пребъде като свят храм на знанието и
науката и след още 100 години.
Източници: Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р.
Русев /съст./ Ректорите. Изд. център на Русенски университет, 2015.
Страница 7. е подготвена от доц. д-р Анелия Манукова
и доц. д-р Мира Душкова.
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ДАРИТЕЛЯТ ИГНАТ КАНЕВ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Бр. 407, декември 2019 г.
Това, което започна през 2012 година, няма да спре днес
На 18 октомври 2019 г. дарителят Игнат Канев, Доктор хонорис
кауза на Русенския университет, се срещна с академичната общност на
русенската Алма матер в Канев център и получи Кристалния приз на
Русенския университет с благодарност за всичко, което е направил в
името на младите хора в университета и града.

Проф. Велизара Пенчева и Игнат Канев, 2019 г.
Проф. Велизара Пенчева подари на Игнат Канев книга-албум със
снимки от важните моменти от живота на Русенския университет и
Канев център, от първата среща на Игнат Канев с ректора на Русенския
университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев през октомври 2012 г. до днес.
Представена бе и биографичната книга на Игнат Канев „Живот във
възход“ или „Да станеш някой“ (Becoming a somebody – английското
заглавие), с автори Стивън Нижич, Анна-Мария Канев, Кристина Мария
Канев и Диди Канев и технически редактор чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев, която разказва за изминатия път – от построяването на първата
едноетажна къща през 1952 г. до огромните небостъргачи, игрища за
голф, сгради с обществено, социално и икономическо значение. Книгата
представя и значителната благотворителна финансова подкрепа на
множество благородни каузи от човека с голямо сърце Игнат Канев.
Дарителят Канев благодари за уважението, което му бе оказано, и с
просълзени очи сподели: „Това, което започна през 2012 година, няма
да спре днес“.
Бр. 401, септември 2018 г.
Дарителят Игнат Канев връчи дипломите на Випуск 2018 г.
На 21 септември 2018 г. първенците на випуска получиха дипломите
си лично от дарителя и Доктор хонорис кауза на университета Игнат
Канев.

Четири стипендии от Благотворителна фондация „Игнат Канев“
Емоционални и мъдри бяха думите на дарителя Игнат Канев, който
направи паралел между своята младост и трудностите, през които
е минал, за да постигне огромния успех и признание, и блестящите
условия, в които се обучават младите хора в Русенския университет
днес, както и подкрепата, която получават от цялото общество. Той
пожела абсолвентите да бъдат очите и лицето на Русенския университет.
Също на 21 септември на тържествен академичен съвет Игнат Канев
връчи от името на Благотворителната фондация „Игнат Канев“ четири
стипендии на: Ленимир Здравков, Марин Бочев, Боряна Пенчева и
Живка Андреева – студенти на Русенския университет с изключителни
постижения в обучението, иновативната и творческа дейност.

В обръщението си към абсолвентите Игнат Канев пожела да помнят
откъде са тръгнали и да работят за просперитета на Русе. Той оцени
работата на русенските преподаватели с думите „Младежите ни са високо
обучени, нека да творят и прославят името на Русенския университет“.
Председателят на Студентския съвет благодари за подкрепата, която
дарителят оказва на висшето ни училище и неговите студенти. Той
връчи на Игнат Канев приза Будител на годината за 2017, присъден
му единодушно от студентската общност.
Бр. 396, септември 2017 г.
Промоция на Випуск 2017 на Русенския университет
[...]Канев център бе емоционално искрящ от младите абсолвенти,
техните родители и
множеството желаещи да видят
тържествената церемония по
връчване на дипломите на
завършващите. Пъстротата
на тогите кореспондираше
с пъстротата на цветята,
поднесени на преподавателите.
А дарителят Игнат Канев
бе трогнат от младостта и
ентусиазма на младежите.
Препълнената зала, носеща
неговото име, караше очите
му да се пълнят със сълзи.
В поздравлението си към
Игнат Канев, 2018 г. абсолвентите той отправи
призив – „Бъдете устремени,
следвайте мечтите си! Бъдете
добри българи, където и да отидете по света, и обичайте България!“[...]
Бр. 375, ноември 2012 г.
Най-скъпото нещо е родният край
На 12 ноември 2012 г. Игнат Канев потвърди в официално писмо до
ректора проф. Христо Белоев решението си да финансира изграждането
на „Център Канев“ в Русенския университет. „За мен беше удоволствие да
се срещна с Вас и Вашите колеги по време на моето посещение в Русе“ –
пише в писмото си Игнат Канев. – „Потвърждавам своето и на семейството
си решение да дарим сумата два милиона лева за построяването на
„Център Канев“ на територията на Русенския университет.
Благодарим от сърце на българския милионер и филантроп Игнат Канев!
Бр. 377, май 2013 г.
Първа копка на „Канев Център“
Началото на изграждането на модерния комплекс на Русенския
университет бе поставено на 13 март 2013 г. В словото си при откриването на тържеството проф. Белоев изрази дълбоката признателност и благодарност на академичната общност към жеста на спомоществователство на Игнат Канев. С подобна финансова подкрепа на
университета, града и областта се дарява не просто сграда, а перспектива за развитие.
През 2020 г. ни напусна нашият голям приятел, спомоществовател и дарител Игнат Христов Канев (1926–2020).
Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев написа „[...]Сред многобройните качества на Игнат Канев изпъкват честността, трудолюбието и съпричастността към болките и нуждите на хората от всяка
възраст и националност. Десетки хиляди са тези, на които е помагал,
воден от вярата, че ако се опитваш да помагаш на другите, работиш в
полза на общността. Успехите и здравето на младите хора винаги са
били сред неговите приоритети. На младостта на Русе, на студентите в
Русенския университет, Игнат Канев дари стипендии. На идните поколения остави своите мъдри съвети, събрани в книгата на живота му!
Със своя живот и дейност Игнат Канев ни научи, че истинското
щастие идва от създаването на щастие за другите.
Ще бъдеш винаги в сърцата ни и в нашите спомени, скъпи Иги!“
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
В Русенския университет „Ангел Кънчев“ се обучават студенти за
придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и
„магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. Специалностите,
по които се обучават студентите, са разкривани след анализ на тенденциите
в развитието на региона и в тясно сътрудничество с местните държавни
власти и местните органи за самоуправление. Учебният процес е в
съответствие с действащата у нас нормативна наредба и с европейските
стандарти, като над 200 преподаватели, студенти и докторанти ежегодно
специализират във водещи европейски университети.
Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS) е
въведена в учебните планове на Русенския университет „Ангел Кънчев“
през 1999 г. През 2004 г. започва работата по нормирането на студентската
заетост извън аудиториите и включването на тази заетост при определянето
на общата заетост на студентите по отделните дисциплини и съответно
при определянето на образователните кредити за всяка една от тях. В
резултат на извършената работа се създава оригинална методика за
въвеждане на образователните кредити в учебните планове, приета на
29 март 2005 г. от Академичен съвет.

Бр. 35, март 1963 г.
Актуално и днес
В наше време науката се развива с небивала бързина, което
поставя нови проблеми не само пред отделните преподаватели, но и
пред висшите училища като цяло. Подготвените специалисти трябва
да имат познания върху твърде различни области на науката, а в
същото време и задълбочени знания в специалността си. Ето защо
въпросите за методите на обучение и усъвършенстване на учебните
планове са актуални… Но обучението трябва да преследва друга
цел. Главното – това е да се подготвят специалисти, които са усвоили
добре основите на науката и са станали способни за самостоятелна
творческа работа… Време е да се съкрати броят на лекциите,
които не са на производствени теми… Икономисаните часове биха
отишли за абстрактните науки, които все по-широко се внедряват в
съвременната практика. Задачата на преподавателя е да покаже, че
съдържанието и методите на дисциплината непрекъснато се изменят,
че за бъдещите специалисти се откриват неограничени възможности
за творчески търсения.

Специалности в Русенския университет
В брой 107 от 11.04.1973 г. вестник „Студентска искра“ публикува
8-те специалности, по които ВИММЕСС обучава своите студенти:
Технология на металите и металообработващите машини, Технология на
машиностроенето и металорежещите машини, Селскостопанска техника,
Двигатели с вътрешно горене, Автомобилен транспорт, трактори и
кари, Електроснабдяване и електрообзавеждане, Изчислителна техника,
Автоматизация на производството.
Днес, през 2020 г., Русенският университет отваря врати за своите
студенти в над 50 специалности, разпределени в 8 факултета и три
филиала. Ежегодно, февруарският брой на в. „Студентска искра“
публикува специалностите и приема за предстоящата учебна година.

1977 г. спрямо 2020 г.
През 1977 г. широко дискутиран е бил текущият контрол и ролята
му като основен метод на проверка по всички дисциплини. Проф. А.
Сучков, ректор през 1977 г., изказва мнение, че текущият контрол е
най-ефикасната и качествена проверка на студентите. Сега текущият
контрол е част от системата на оценяване и позволява непрекъснат
контакт в системата преподавател-студент.
Въведените електронни форми на обучение позволяват на студентите
да работят самостоятелно, а преподавателите да имат непрекъснат
контакт с тях и да извършват текущ контрол на знанията им.

Бр. 391, септември 2016 г.
Добре дошли в сферата на познанието
За всички, които искат да развият своите професионални умения и
същевременно да се подготвят към отговорностите и изискванията на
реалния живот и бизнеса, Русенският университет предлага уникално
решение – професионалните клубове. Всички те си поставят единна
основна цел – да повишат равнището на знания и умения на студентите
от съответната специалност, като им осигурява реална възможност да
приложат наученото на практика. Реализираните дейности от студентските
професионални клубове към Русенския университет ще помогнат на
студентите да се развият като пълноценни личности с натрупани знания,
компетенции и най-вече опит.
Бр. 392, декември 2016 г.
Концернът CLAAS оцени достойно русенските студенти
В разстояние на повече от едно
десетилетие Русенският университет
„Ангел Кънчев“ чрез Аграрноиндустриалния факултет поддържа
делови контакти с германския концерн
CLAAS – един от водещите световни
производители на комбайни, трактори
и друга земеделска техника.
От началото на 2016 г. Русенският
университет работи активно с
концерна CLAAS и периодично
получава от него учебни материали.
Като резултат на съвместната работа
Русенският университет е поканен
Хелмут Клаас
да участва в два интернационални
конкурса за разработване на
иновативна дипломна работа за
образователно-квалификационна степен „бакалавър“, свързана с
дейността на концерна и производството на земеделска техника.

Преподаватели и студенти, цифри и факти
В записките за живота на висшето училище до 1990 г. засл. проф.
Иван Неделчев пише: „Висшият институт по механизация и електрификация на селското стопанство (ВИМЕСС) започва съществуването
си в Русе на 6 октомври 1954 г. (първи учебен ден) с 337 студенти – 26
в четвърти курс, 54 – в трети, и останалите до 337 – в първи и втори.
При това студентите от четвърти и трети курсове са прехвърлени от
Държавната политехника в София“.
В публикувана статистическа информация в бр. 320 от 24.05.1996 г.
за обучаваните студенти са отразени следните стойности – 4340
редовни и 2346 задочни. Тяхното обучение в този период извършват
509 преподаватели, като 154 са професорите и доцентите и 206 са с
научна степен, разпределени в седем основни и два функционални
факултета.
За 2010 г. в доклада за акредитация е записано – 8921 обучаеми
студенти, 151 докторанти и 506 чуждестранни студенти, като в първи
курс са приети 2560 студенти.
През 2020 г. Русенският университет обучава близо 8 000 студенти,
докторанти и специализанти в различните форми на обучение за
повишаване на квалификацията в редовна, задочна и дистанционна
форма, разпределени в осем основни факултета и три филиала.
Обучението извършват над 348 преподаватели, като професорите
са 35, доцентите 151, нехабилитирани 162. От тях с научна степен
„доктор“ са 315 и с „доктор на науките“ – 13.
По данни на web-базираната система UniRank за 2020 г., изследващ
рейтингът на акредитирани висши училища в България, обучаващи
в степените бакалавър, магистър и доктор, Русенският университет
заема престижното трето място сред държавните висши училища и
четвърто място в цялата листа от 48 участващи университети. Високият
международен рейтинг на русенското висше училище е резултат от
непрекъснатия стремеж на академичната общност да бъде източник на
добри новини за постижения в образователната и изследователската
дейност, за иницииране на събития в национален и международен мащаб,
за иновативни практики във взаимодействието с регионалната екосистема.

10 ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ

НОЕМВРИ 2020

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Вече 75 години Русенското висше училище развива индивидуалната
и научноизследователската работа със студентите. Така през годините са
се сформирали Студентският научно-технически клуб „Орбита“ (СНТК),
Техническо и научно творчество на младежта (ТНТМ), клуб „Млад
новатор“, Институтът по научно приборостроене (ИНП), Студентска
научноизследователска лаборатория по електроника (СНИЛЕ), Учебноизследователска лаборатория „Културно-историческо наследство“ и др.
Разлиствайки страниците на в. „Студентска искра“ назад във времето,
може да се прочете за успехите на научните колективи, съчетали учебния
и изследователския процес в едно с работата с изявени студенти:
Бр. 49, април 1965 г.
НИС – връзка с практиката
В началото на 1965 г. в института е изграден Научноизследователски
сектор (НИС), който да оглавява научноизследователската дейност на
преподавателите и студентите, както и да съгласува изпълнението на
договори със заинтересовани ведомства и промишлени предприятия.
За няколко месеца бяха сключени договори за разботване на 12 теми
на сума 450 хил. лева.
Бр. 152, март 1979 г.
През месец февруари 1979 г. в Окръжния младежки дом в Русе е
учреден първият в страната клуб „Млад новатор“, поставил си цел да
стане средище за творчески срещи, разговори и дискусии на младите
изобретатели, рационализатори и новатори, на младите творци на
наука от техническия ВУЗ и Русе.
Бр. 389, януари 2016 г.
Национален приз „Студент на годината 2015“
За 2015 г. номинираните студенти за Националния приз „Студент
на годината“ от Русенския университет бяха четирима. Трима от тях
се класираха достойно:

Георги Георгиев Господинов,
1. място „Технически науки“

1. място в категория „Технически науки“ – Георги Георгиев Господинов,
Магистърска програма Електроника.
2. място в категория „Правни науки“ – Браян Даниелов Златев, III
курс, спец. Право.
2. място в област „Природни науки, математика и информатика“ –
Слави Георгиев Георгиев, III курс, спец. Финансова математика.
Бр. 389, май 2019 г.
Студент на годината 2018 в категория ПНМИ
За дванадесета поредна година с официална церемония, състояла
се на 17 декември 2018 г. в зала 3 на Национален дворец на културата,
Националното представителство на студентските съвети отличи найуспешните студенти на България.
В категория „Природни науки, математика и информатика“ отличието
бе присъдено на Слави Георгиев, магистърска програма „Математическото
моделиране в инженерството“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

От самото си създаване русенската Алма матер води значима
научноизследователската работа, свързана със създаването на реални
крайни продукти с висока научна, практическа и пазарна стойност, чрез
които се превръща в активен партньор на бизнеса чрез синхронизиране
на научните направления във факултетите и филиалите с регионалните,
националните и европейски приоритети и програми.
Инвестицията в младите хора и запалването на изследователското
пламъче у тях е инвестиция за бъдещето на България. Неслучайно Русенският
университет има много успешни випускници, ръководители на големи
иновативни компании, които са се изградили като професионалисти
именно чрез съчетаването на науката и практиката.
В Русенския университет са изпълнени над 350 проекта по различни
програми – над 250 по различните ервопейски програми – Еразъм,
Еразъм Мундос, Рамковите програми, Cost, Оперативните програми на
България, Програмите за Трансгранично сътрудничество; над 24 проекти
по програмата Трансгранично сътрудничество Румъния – България;
множество проекти по националните и международни Фонд „Научни
изследвания“.
Натрупаният опит, изградените международни партньорства и
придобитото оборудване извеждат на преден план необходимостта от
преструктуриране на научната работа в Русенския университет, с цел
максимална ефективност и отлични резултати. С решение на Министерски
съвет от 22 април 2020 г. бе открит Научноизследователски институт за
технологии и иновации към Русенския университет, който да обединява
изследователската дейност на четирите инженерни факултета, с интегриране
на останалите факултети. В началото на месец април 2020 г. Русенският
университет получи висока оценка за проекта „Дигитални технологични
системи за чиста и сигурна околна среда – 5D ALLIANCE 2019–2028“,
чрез който русенската Алма матер обединява конкуриращи се висши
училища и институти и издига своята роля на лидер. Екипите на 12
български изследователски звена и още 11 международни партньори,
сред които Европейският изследователски център в Белгия, Европейски
център Щайнбайс в Карлсруе (Германия), както и мрежата от дунавски
трансферни центрове, ще работят заедно за решаването на комплексни
научни задачи.
Русенският университет инициира, организира и провежда ежегодно множество научни конференции. Тези научни прояви издигат и утвържадат университета като основно научно средище на Северна България и показват на научните среди, че в стария европейски дунавски
град има научен живот на високо ниво. В периода 2015 –2020 г. могат
да се изброят:
◉ Научна конференция на Русенския университет и Съюза на
учените – клон Русе;
◉ Международна конференцията „Устойчиво развитие на Дунавския
регион“;
◉ Научна конференция „Традиции и иновации в химичните технологии,
биотехнологиите и хранителните технологии“
◉ Международна научна конференция CompSysTech;
◉ Международна научна конференция по енергийна ефективност и
селскостопанско инженерство;
◉ Научна конференция с международно участие „Електромобили“;
◉ Международна научна конференция „Управление на риска при
мащабни инфраструктури“;
◉ Научно-практическа конференция по педиатрия;
◉ Научно-практическа конференция „Заедно за правата на детето“;
◉ Международна конференция по ерготерапия;
◉ Международен научен форум „Арнаудови четения“;
◉ Международната конференция HEInnovate „Подкрепа на
институционалната промяна във висшето образование“;
◉ Национален семинар на франкофонските университети в България;
◉ Научен семинар „Михаил Арнаудов и съвременната хуманитаристика;
◉ Международна конференция на Европейската асоциация за образование
в областта на електротехниката и информационните технологии;
Ежегодно в Русенския униветситет и неговите филиали се провеждат
Майски празници на науката, а в в периода 2015 – 2020 г. те се съчетават
успешно с международното Иновативно младежко експо, единствено по
рода си, което събира млади учени от цяла Европа и представя техните
научни постижения.
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НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Бр. 248, февруари 1989 г.
Принос към иновационния фонд
Изобретателската, рационализаторската и патентно-лицензионната
дейност във ВТУ в периода 1986–1990 г. е много силна. В изобретателските
колективи се включват 126 души, което е 20% от научно-творческия
потенциал на ВТУ. За първи път е допуснато участието на студенти и
аспиранти (днес докторанти) към научноизследователските колективи.
Признати са 28 искания и две изобретения. През 1988 г. ВТУ „Ангел
Кънчев“ заема 1. място в конкурса между техническите ВУЗ-ове в
категорията „Научно-техническо равнище на научноизследователската
и внедрителската дейност“ и 3. място в крайното комплексно класиране.

Един от най-значимите научни форуми е Научната конференция
на Русенския университет, която се провежда в партньорство със
Съюза на учените – клон Русе. Всяка година организационният
комитет на конференцията кани видни български и чуждестранни
учени за Пленарните доклади и така отразяват различни области на
знанието, като представят световното научно богатство (брой 388,
декември, 2015 г.; брой 397, декември, 2017 г.)
През 2015 г. в заседанията по секции се представиха над 400 доклада,
100 от които на чуждестранни учени.
Акад. Петър Кендеров представи тезата, че за да бъдем адекватни
на бъдещите промени, трябва да осъвременим образованието. Колкото
повече нови технологии влизат в образованието, толкова по-интересно
би било то на учениците.
Гергана Паси, президент и основател на Дигиталната национална
коалиция, отрази ролята на технологиите днес и тяхното трудно навлизане в образователния процес. Едва 13 от 1000 завършващи висше
образование са получили дипломата си в областта на математиката или
техническите науки, което провокира Дигиталната национална коалиция
да организира кампанията „Животът е код“.
Елена Маринова, председател на борда на директорите и президент
на „Мусала Софт“, сподели, че софтуерните компании дават 2% от БВП
на България, а заедно с фирмите, които се занимават с аутсорсинг на
бизнес процеси, съставляват общо 5 на сто от БВП. Ръстът на годишна
база на фирмите в IT сектора е над 20%, заплатите са сравнително високи,
а в същото време има недостиг на кадри между 30 и 50 000 служители.

Бр. 400, май 2018 г.
Конференция Устойчиво развитие на Дунавския регион
Русенският университет, в партньорство с Администрацията
на Президента на Република България и Община Русе, организира
конференцията „Устойчиво развитие на Дунавския регион“ на
4 май 2018 г.
Дунавският регион е дом на над 100 милиона души или една пета
от населението на Европейския съюз (ЕС). Регионът има стратегическо
положение и роля, свързвайки ЕС със съседните му държави,
Черноморския регион, Южен Кавказ и Централна Азия. През него
преминава реката с най-голямо международно значение в света, река
Дунав, която представлява важна транспортна ос, жизненоважен
взаимосвързан хидроложки басейн и световнопризнат екологичен
коридор. Обединяването на усилията на политици и представители
на академичните среди за мобилизиране на държавите и общностите
ще помогне за укрепването на Дунавския регион.
Конференцията „Устойчиво развитие на Дунавския регион“
събра в Русенския университет президентите на България, Австрия
и Румъния – Н. Пр. Румен Радев, Н. Пр. Александър Ван дер Белен и
Н. Пр. Клаус Йоханис, които споделиха своите виждания по темата
за устойчивото развитие на Дунавския регион и свързаността между
регионите в Европа.
Бр. 401, септември 2018 г.
HEInnovate: Подкрепа на институционалната промяна във висшето
образование
Чл.-кор. дтн Христо Белоев, д-р Георги Димитров, проф. д-р Велизара Пенчева
Русенският университет стана учредител на HEInnovate Университетски
консорциум. Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо
Белоев предложи създаването на Асоциация на предприемаческите
През 2017 г. Конференцията на Русенския университет Индустрия
университети по време на международната конференция HEInnovate,
4.0. Бизнес среда. Качество на живот събра учени от десет държави.
посветена на иновациите във висшето образование. Форумът, проведен на
Университетът отвори врати за новостите в науката, като по време
14 и 15 юни 2018 г., е част от събитията на българското председателство на
на форума се представиха 414 доклада в 28 секции, като Четвъртата
Съвета на Европейския съюз и събра в Русе повече от 150 представители
стъпка в индустриалната революция повдига въпроси за ролята на
на академичната общност от европейски университети, предприемачи,
изкуствения интелект в съвремието и бъдещето ни.
политици и екипи от Генерална дирекция „Образование, младеж,
Зам.-началникът на отдел „Иновации и EIT“ в Европейската комиспорт и култура“
сия д-р Георги Димитров дискутира темите за
в Европейската
ключовите национални възможности в системакомисия. Събитието
та за висше образование по отношение на седемте
бе организирано
области на HEInnovative и качеството на образоот Европейската
ванието в акредитационната система на Бългакомисия
в
рия в съответствие със Стандартите и насоките
партньорство
за осигуряване на качество в Европейското просс Русенския
транство за висше образование (ЕSG). Д-р Георги
университет и
Димитров сподели, че Русенският университет е
Министерството
сред добрите практики на HEInnovate – проект,
на образованието
реализиран от Европейската комисия, Генерална
и науката.
дирекция „Образование и култура“ и ОрганизаВ края на
цията за икономическо сътрудничество и развиПанел „Високото равнище за дигитална трансформация“
двудневната
тие, като университетът е един от първите в Евс модератор д-р Георги Димитров
конференция бе
ропа, приели предизвикателството още през 2014
обявено осмото,
г. „Имах удоволствието, макар и за кратко, да се
ди г ита лното,
уверя в предприемчивия дух на Русенския униизмерение на инструмента HEInnovate. То ще допълва съществуващите
верситет и да разговарям със студенти и преподаватели. Досега познаседем – лидерство и управление; организационен капацитет;
вах университета само от нашия общ проект, а днес съм изключително
преподаване и учене; пътеки за предприемачи; сътрудничество между
впечатлен от видяното на живо“, каза Георги Димитров.
университетите и бизнеса; интернационализация на институциите и
измерване на въздействието.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Международната дейност на Русенския университет „Ангел
Кънчев“ включва инициативи, които могат да се обобщят в следните
няколко посоки: членство в международни организации; сключване
на двустранни договори за сътрудничество; участие в международни
тематични мрежи за партньорство; организиране на съвместни
обучения с присъждане на взаимнопризнати дипломи; изграждане на
учебни центрове и лаборатории с финансовата подкрепа на водещи
европейски компании; организация и участие в международни
събития и финансова подкрепа за участието на студенти от Русенския
университет в международни събития.
Русенският университет „Ангел Кънчев“ е активен член на
5 международни организации – Дунавската конференция на ректорите
(DRC), Европейската университетска асоциация (ЕUА), Вишеградската
университетска асоциация (VUА), Интеруниверситетски център
Дубровник (IUC) и Асоциация на Балканските университети (BUA).
В Празничното слово на 12 ноември 2018 г. (бр. 402, декември,
2018 г.) ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев обобщава: „Искам да
откроя още една базова ценност, която споделяме, и тя е за социалната
отговорност на университета в нашето съвремие. Това е най-важната
част от неговата мисия, тъй като от изпълнението й зависи бъдещето
на регионите, в които е позиционирана академичната институция.
Последователно и неотклонно Русенският университет проявява своята
социална отговорност към прилежащите си региони и подпомага тяхното
развитие – чрез обучението на професионалисти за пазара на труда,
чрез многобройни съвместни инициативи с бизнеса, чрез партньорски
алианси в полза на региона, чрез генериране на иновации и ноу-хау,
чрез участие в консултативни органи на публичните институции и
много други“.
В интервю за в. „Студентска искра“ (бр. 410, май, 2020 г.) ректорът
чл.-кор. проф. Христо Белоев споделя: „Многобройни са доказателствата
за научния и иновационния приноси на Русенския университет към
развитието на Дунавския регион – участието ни в Дунавски трансферен
център, в създаването на Бяла книга за Дунавския регион по проект
в рамките на Дунавската стратегия, организирането на множество
международни научни конференции на дунавска тематика, включително
мащабната конференция по инициативата Дунав – Меконг през 2016 г.
и конференцията Устойчиво развитие на Дунавския регион с участието
на президентите на България, Австрия и Румъния през 2018 г. в рамките
на българското председателство на Европейския съвет. Няколко пъти
Русенският университет е бил съорганизатор и домакин на трансгранични
форуми на най-високо равнище, последният от които се проведе през
януари 2020 г. във връзка с новата програма за изследвания и иновации
„Хоризонт – Европа“.
Бр. 400, май 2018 г.
Пета Еразъм седмица
От 14 до 18 май 2018 г. в Русенския университет се проведе Петата
международна Еразъм седмица. Темата, която събира участниците
в събитието, бе „Интернационализация на висшето образование –
възможности и предизвикателства“. Общо 25 участници от девет
държави – Румъния, Латвия, Естония, Чехия, Украйна, Полша, Германия,

Откриване на Петата Еразъм седмица, 2018
Македония и Великобритания, участваха в обучения и изнасяха
лекции в университета, споделиха опит и добри практики в областта
на международното сътрудничество.

Бр. 305, февруари 1993 г.
Подписан е договор между ВТУ „Ангел Кънчев“ и Технологичния
университет в Солун, Гърция, като е изграден мост за сътрудничество
за научни изследвания, обмен на професионални идеи и подпомагане
на студенти и специализанти от двете държави за развитие на
съвременни инженерни методи за проектиране в производството.
Бр. 310, юни 1993 г.
Русе се „разтваря“ в северна посока – към Букурещ, чрез първите
осъществени контакти на Юридическия факултет с Букурещкия
държавен университет, а по-късно и с Букурещкия технически
университет.

Проф. Юлиана Попова

Бр. 389, януари 2016 г.
Награда за качество на
университета по Програма
„Еразъм+“
На 10 декември 2015
г. в София се със тоя
Валоризационна конференция
под наслов „Успешно начало“
за постигнатото по програма
„Еразъм+“, на която бяха
присъдени награди за
успешно изпълнение на
проекти по програма
„Еразъм+“ на университети,
училища и неправителствени
организации.
Русенският университет
„Ангел Кънчев“ е един от петте
университета в България,
наградени за успешна работа
по програма „Еразъм+“ с
почетен знак и сертификат.

Бр. 392, декември 2016 г.
Диалог за устойчиво развитие в рамките на Инициативата за
сътрудничество по реките Дунав и Меконг
От 1 до 3 декември 2016 г. Русенският университет и Община Русе
бяха домакин на Петия Диалог за устойчиво развитие в рамките на
Инициативата за сътрудничество по реките Дунав и Меконг с водеща
тема „Водната свързаност през третото десетилетие“. В тридневния
международен форум Канев център на Русенския университет събра
над 100 участници от шест европейски и осем азиатски държави,
както и представители на Европейската комисия, ООН, АСЕАН,
Международните комисии за река Дунав и река Меконг. Основна
цел на форума бе инициативата за засилване на междурегионалното
сътрудничество Азия–Европа.
Специален гост на събитието бе Нобеловият лауреат за мир за
2007 г. проф. Вонг Пох от Сингапур, отличен за научните си разработки
в областта на климатичните промени.
Семинарът в Русе протече в шест панела, които обхванаха триадата
„вода-енергия-храна“. Разгледаха се теми, засягащи водната свързаност,
зеления растеж, водните ресурси, изхранването и транснационалните
зони.
Бр. 403, март 2019 г.
Русенският университет получи Знак за качество за работата
си по програма „Еразъм+“
На 6 декември 2018 г., на тържествена церемония в Централен военен
клуб – София, Русенският университет беше удостоен със Знак за качество
за работата си по програма „Еразъм+“. [...]
От финансирани 271 проекта по Програмата „Еразъм+“ през 2017
селекционна година, 40 са отличени със знак за високо качество, като сред
тях университетите са само 4 – Русенски университет „Ангел Кънчев“,
Медицински университет –Варна, Висшето училище по мениджмънт –
Варна, и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.
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ПОЧЕТНИ ТИТЛИ И ЗВАНИЯ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Церемония по удостояване със званието „Доктор хонорис кауза на Русенския университет“ –
проф. Александър Сладковски, 2018 г.

Бр. 388, декември 2015 г.
Това е моят университет
През месец ноември 2015 г. в Русенския университет бе проведена
Кръгла маса „Това е моят университет“, с участието на почетните Доктор
хонорис кауза на Русенския университет проф. Митю Кънев, проф.
Атанас Митков, акад. Иван Радев, Соня Руф-Увалиева, д-р Рейнхард
Бауер-майстер, проф. Самуел Рефетов, проф. Владимир Крочко, проф.
Валентин Недефф и проф. Артур Шпеер. Те споделиха с аудиторията:
Проф. Самуел Рефетов: „Русе винаги е бил град на културата. В
Русе има бъдеще. И аз се чувствам длъжен, след като се върнах тук
в града, да помогна на Русе и на университета чрез възможностите,
които имам. Оставам на ваше разположение с дълбока признателност.“
Проф. Атанас Митков: „Днес като на лента се нареждат годините
от развитието на университета. Пътят никак не е бил лек. Имало е
битки, имало е след всяка битка победа. И така се стига до това, което
сме днес... Пожелавам на нашия университет да продължи да се развива
така, както досега е вървял успешно. Тогава заедно ще вървят и Русе,
и Русенският университет!“
Важен показател за престижа на един университет са международните
награди, които той връчва, и наградите, които получават неговите
преподаватели от чуждестранните учебни и изследователски
организации. Както е широко известно, най-високата академична
почетна титла Доктор хонорис кауза на Русенския университет се
присъжда на изявени учени, допринесли за развитието и престижа
на Русенския университет.

Чл.-кор. Христо Белоев, проф. Велизара Пенчева, проф. Карол
Карски, ректорско ръководство и полска делегация

За периода от 2016 г. до 2020 г. с тази титла бяха удостоени:
проф. Вержил Кицак, Румъния, и Ивайло Калфин, България, през
2016 г., проф. Карол Карски, Полша, през 2017 г., проф. Александър
Сладковски, Полша, през 2018 г.
В същия период, 2016 – 2020 г., ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев бе удостен с почетната титла Доктор хонорис кауза на следните
университети: Гаварския държавен университет, гр. Гавар, Армения, през

2017 г., Таврийския
държавен аграрнотехнологичен
у н ив ер си те т,
Мелитопол,
Украйна, 2017 г.;
Университета по
телекомуникации
и съобщения,
Алмати, Казахстан,
2018 г.; Държавния
университе т
„ К а с и м
Тинис танов“,
Киргизстан, през
Проф. Александър Сладковски
2020 г.
и чл.-кор. Христо Белоев, 2018 г.
През 2020 г.
чл.-кор. проф.
дтн Христо Белоев бе избран за академик на Националната
академия за аграрни науки на Украйна, като чуждестранен член
на Академията и като учен с изключителен принос за развитието
на аграрната наука, с доказани високи научни постижения и
активна и ползотворна работа с научни колективи от Украйна.
Бр. 391, септември 2016 г.; бр. 397, декември 2017 г.
Почетни професори и титли в Русенския университет
На 27 септември 2016 г. проф. д-р Димитър Костов и проф.
д-р Пенчо Пенев
бяха удостоени
със званието
„Почетен професор
на Русенския
университет”
на Тържествено
заседание на
Академичния съвет.
Н а
3 1
октомври 2017 г.
бяха удостоени с
почетни звания
трима изявени
дългогодишни
Доц. Цецка Рашкова
преподаватели.
Велизара Пенчева
проф.
и
Проф. дмн Колю
Василев Кожухаров
е носител на почетното звание „Заслужил професор на Русенския
университет“, доц. д-р Петър Русев и доц. д-р Цецка Рашкова – „Заслужили
доценти на Русенския университет“.
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ФАКУЛТЕТИ

ФИЛИАЛИ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Факултетите на Русенския университет „Ангел Кънчев“ са
осем – четири инженерни и четири неиженерни.

Първенците на Випуск 2017
Аграрно-индустриалният факултет е създаден през 1954 г. Той е
основоположник на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Във факултета
единствено в страната се обучават инженерни кадри за конструиране,
изработване, използване, поддържане, ремонт и сервиз на земеделската
техника.
Началото на Машинно-технологичен факултет се поставя през
1957 г. с основаването на катедра „Технология и обработка на металите“.
Преподаватели от факултета водят занятия на студенти от другите
факултети по дисциплини, осигуряващи техническите и технологичните
им знания и умения.
Факултет Електротехника, електроника и автоматика започва
съществуването си с решение № 208/21.05.1966 г. на Министерския съвет
за откриване на специалност „Електрификация на селското стопанство“.
През 1974 г. става Факултет по електротехника и електрификация на
селското стопанство, а през 1984 г. се реорганизира и се появява факултет
„Електротехника, електроника и автоматика“.
Транспортният факултет е основан през 1987 г. Днес той е утвърден
център за обучение на инженери в областта на автотракторната техника
и транспорта в България.
Факултет Бизнес и мениджмънт е създаден през 1994 г. с решение
на Академичния съвет от 18 януари. Той е наследник на Висшата школа
по бизнес и мениджмънт, която още от 1989 г. подготвя кадри по ново и
перспективно за България професионално направление. Днес факултетът е
утвърдено и авторитетно звено от структурата на Русенския университет.
Факултет Природни науки и образование е основан с решение № 413
на Министерския съвет на Република България от 11.10.1994 г. Факултетът
активно сътрудничи с образователни, културни и финансови институции,

Филиал Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“
е открит на 3 май 2017 г. с постановление на Министерския съвет. С
разкриването на филиала във Видин Русенският университет дава своя
значим институционален принос за развитието на Дунавския регион, като
изгражда българската Дунавска ос за висше образование и наука Силистра–
Русе–Видин, с разширение Русе–Разград, която покрива широк спектър
от професионални направления. Така Русе става Дунавската академична
столица на България, утвърждавайки своето извечно място на голямата
река като европейски път на култура, ценности и духовно извисяване.
Позиционирането на Русенския университет като водеща образователна
и научноизследователска институция в Дунавския регион е стратегическа
задача и е въпрос на национален интерес да има академична структура в
град, който е на границата на две държави – Румъния и Сърбия.
Идеята за създаване на филиал на Русенския университет във Видин
датира от 2012 г., когато с решение на Академичния съвет са определени
седем професионални направления, в които да се обучават студенти по
следните специалности „Земеделска техника и технологии“, „Машинно
инженерство“, „Електроника“, „Технология и управление на транспорта“,
„Индустриален мениджмънт“, „Компютърни науки“ и „Бизнес мениджмънт“.
Откриването на филиал във Видин не е самоцел, а резултат от задълбочени
проучвания – регионът има голям потенциал, който може да бъде развит
сред завършващите ученици, младежите до 35 години и чуждестранните
студенти, които биха избрали Видин заради местоположението му на
границата на България със Сърбия и Румъния. Капацитетът на филиала
е 600 студенти.

Випуск 2020
На 25 септември 2020 г. във Филиал Видин на Русенския университет
се дипломира Първият випуск. Абсолвентите, академичното ръководство
на Русенския университет и официалните гости направиха шествие
от обновения площад „Бдинци“ до крепостта „Баба Вида“, където се
проведе тържествена церемония по връчването на дипломите.

Випуск 2020

Дарителят Игнат Канев връчи дипломите на Випуск 2018
училища, бизнес компании, софтуерни фирми, институтите на БАН и
други университети в страната и чужбина.
Юридическият факултет е създаден през 1992 г. През годините на
своето съществуване той извоюва мястото си сред най-добрите юридически
факултети в България. Този престиж е свързан не само с популярността
на юридическата професия, но и с широкия спектър на предоставяните
от факултета възможности в сферата на правото.
Факултет Обществено здраве е основан с постановление на
Министерски съвет № 145/09.06 2009 г. и на Академичен съвет от
30.06.2009 г. През 2011 г. факултет Обществено здраве се преобразува във
факултет Обществено здраве и здравни грижи.
Източник: „Исторически бележки“ за факултетите, www.uni-ruse.bg.

През 2020 г. Филиал Видин
завършиха 80 абсолвенти от седем
специалности, по две магистърски и
пет бакалавърски програми, като сред тях са 5 първенци на отделните
специалности и един е пълен отличник – първенец на Випуска.
Випуск 2020
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ФИЛИАЛИ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Филиал Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев“
е създаден през 1986 г. като Техникум над средно образование
по биотехнологии. През 1989 г. той се преименува в Институт по
химични технологии и биотехнологии (ИХТБТ), интегриран с Висшия
химико-технологичен институт, София. От 27.01.1997 г. ИХТБТ е
преобразуван в Технологичен колеж като част от структурата на
Русенския университет „Ангел Кънчев“.
От 8 февруари 2008 г. с Постановление № 17 на МС Технологичен
колеж Разград е преобразуван във Филиал на Русенския университет за
обучение по специалности от следните професионални направления:
Химични технологии; Биотехнологии; Хранителни технологии.

Филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“
датира от 1997 г., когато с Постановление на МС № 15 от 27 януари
същата година двете структури Полувисшият педагогически институт
и Полувисшият институт по машиностроене и електротехника със
седалище в Силистра са включени в структурата на университета.

Випуск 2019

Випуск 2018
Филиал Разград е единственото висше училище в Северна
България, което подготвя съвременни и квалифицирани кадри
за потребностите на биотехнологичната, хранително-вкусовата и
химическата промишленост.
Важно място във Филиала заема научноизследователската работа
и професионалното израстване на академичния състав. Основните
научни направления във Филиала са в областта на биологично-активните
вещества, органичния синтез, неорганичните и органични химични
технологии, микробиологията, биотехнологията, ензимологията,
хранителните технологии, ароматичните продукти, математическо
моделиране и управление на технологичните процеси.
Филиалът е в тесни интеграционни връзки със сродни университети
у нас и в чужбина.
По повод Деня на Европа 9 май студенти и преподаватели от Филиал
Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и техни партньори
представиха
кулинарна
изложба „Да
се насладим
на българския
вкус“. Богатата
трапеза с
традиционни
ястия от
Кулинарна изложба
„Да се насладим на българския вкус“
българската кухня представи директорът
на филиала на висшето учебното заведение
проф. дн Станка Дамянова.
Един от най-активните клубове на
Русенския университет е „Микробио арт“ и
е първият по рода си клуб в България, който
създава произведения на изкуството по доста
необичаен начин – чрез микроорганизми.
Благодарение на създаваните от тях
произведения, младите учени помагат на
науката да комуникира с обществеността.

Клуб „Микробио арт“

Оттогава до днес Филиал Силистра се налага като единствената в
областта акредитирана образователна структура, която подготвя кадри
с висше образование, осъществявайки връзката между традициите
и модерните тенденции в образованието.
Стремежът на преподавателите и студентите е да бъдат адекватни
към изискванията на съвременните образователни тенденции,
което намира израз в подобряване качеството на подготовката в
съответствие с потребностите на модерното общество; в поддържане
на високо равнище на научноизследователската дейност; в създаване
на международни контакти и международен обмен на преподаватели
и студенти; в осъществяване на тесни връзки с работодателите.
Традиция е вече в навечерието на 24 май във Филиала да се
провеждат Майски научни празници, по време на които се провеждат
и Национална научна конференция, Студентска научна конференция,
Дни на специалността, Дни на отворените врати и други мероприятия,
даващи възможност да се популяризират постиженията на преподаватели
и студенти, да се активизира сътрудничеството с местните държавни,
областни и общински образователни и културни институции.
През 2018 г. Президентът на Р България Румен Радев удостои с
грамота Студентски съвет на Филиал Силистра в знак на признателност
и уважение за участието в „Българската Коледа“.

УИЛ „Културно-историческо наследство“
„Опознай родината, за да я обикнеш“ е казал Алеко Константинов, а
родината ни несъмнено крие огромно историческо и културно богатство.
То не е просто наследство от миналото. То ни помага и да градим бъдещето.
Затова е важно да бъде съхранено и популяризирано. Това е и основната цел
на Учебно-изследователската лаборатория (УИЛ) „Културно-историческо
наследство“ с ръководител доц. д-р Румяна Лебедова, която е създадена
през 2013 г. във Филиал Силистра на Русенския университет. Благодарение на активната дейност на УИЛ са организирани редица инициативи и
прояви – „Памет за Ботев“ по повод 165 години от рождението на поета
революционер, „Изкуство – дълг – морал“, „Забранени автори и книги“,
„Ние и другите“ по повод Mеждународния ден на младежта, „Българските
обреди“, „100 години от рождението на Павел Вежинов“.
Ежегодно студенти от УИЛ вземат участие с доклади в Студентската и
докторантска научни сесии по време на Майските научни четения, голяма
част от които прерастват в дипломни работи.

16 ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ

НОЕМВРИ 2020

ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Този, който не пътува, не знае стойността на хората , 2017 г.
Бр. 204, май 1985 г.
Празник на дружбата
[…]След сърдечните приветствия от страна на гостите Резика
Карим, студентка от Ирак, благодари от името на чуждестранните
студенти. В заключение тя каза: „Ние, майките, обещаваме нашите
деца, родени в България, никога да не забравят българския език“.
Посрещнати с аплодисменти, тези думи дадоха израз на топлите
чувства на признателност към страната, която много от чуждестранните
студенти наричат своя втора родина.[...]
Юлиана Попова
Бр. 290, септември 1991 г.
С дипломата на ТУ–Русе
За първи път бе връчена „Почетната награда на Кмета на града
на чуждестранен студент с най-висок успех от следването“. Нейн
носител е етиопският гражданин Тесфайе Легесе Чала. Той заедно с
още десет свои колеги от Етиопия, Лаос, Ливан, Мадагаскар, Нигерия,
Сирия, Турция и Уганда успешно се дипломира във Висше техническо
училище – Русе.
Бр. 395, май 2017 г.
Този, който не пътува, не знае стойността на хората
Студенти от 15 държави показаха красотата на родината си
пред свои колеги в Русенския университет на 11 април 2017 г. на
традиционния Фестивал на чуждестранните студенти в Русенския
университет. Уникалното бе, че се събраха младежи от три континента.
Фестивалът премина под наслова „Този, който не пътува, не знае
стойността на хората“. Водещите Усман от Индия и Валя от Молдова
отвориха сърцата си към публика с думите „Нека да пътуваме, да
опознаем света и хората в него. Нека да заявим – ние сме светът, ние сме
тези, които можем да го променим. Нека направим първата стъпка и в
различията си да намерим еднаквите неща. Нека с усмивка да започваме
приятелства и заедно да направим света едно по-добро място“.
***
По случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост, [...] се проведе интервю с изявени чуждестранни
студенти с отличен успех. Зададени им бяха следните седем въпроса.
На първия от тях Какво Ви мотивира да кандидатствате в България и
по-точно в Русенския университет? студентите отговориха:
УСМАН ГАНИ КХАН, Индия, 2. курс, спец. „Компютърни науки“,
бакалавърска степен, ФПНО – „Бях ръководен от желанието да се развия
многостранно – намирайки нови начини на учебна подготовка, нови
хоризонти, друг език, да опозная страната, хората и манталитета им.
България ме заинтригува и поради факта, че има изградени
взаимоотношения с Индия в много аспекти – търговски, партньорски

и културни, както и възможността да участвам в програмата „Еразъм“.
Русенският университет беше избран в случая поради факта: оказа се
един от най-добрите университети в страната с дългогодишни традиции
и опит, което научих от мои близки български приятели, русенци, както
и отзивите, които прочетох в интернет.
Открих, че университетът разполага с много добра база за нашата
подготовка, богата библиотека, която дава перспектива за развитие. Има
възможност както за учене, така и за спорт. Открих и възможността за
допълнителни лекции по моята специалност, което допринася съществено
за бързото усвояване и разширение на познанията. Много интересен
намирам и кръжока по роботика.“
ФУНГ ТРУНГ ФОНГ, Виетнам, 1. курс, спец. „Заваряване и нормативна
база“, магистърска степен, МТФ – „Когато завърших бакалавърското си

2017 г.
обучение във Виетнам, имах желание да уча магистърска степен. Имах
преподавател, който е бил в България и е завършил в Русенския университет. Той ме посъветва да кандидатствам в Русенския университет.
После аз разгледах сайта на университета и бях изненадан от предлаганото
обучение за чуждестранни студенти. Затова реших да кандидатствам в
Русенския университет“.
МИНЕЛ ДЕРИДЖИОГЛУ, Турция, подготвителен курс по езикова
и специализираща подготовка, ще изучава спец. „Кинезитерапия“ в Русенския университет – „Проявявах интерес към България, исках да видя
друга култура, да се запозная с различни хора. А като цяло исках да уча
точно тази специалност. За България открих, че има друга система на
обучение, което ме накара да дойда точно тук, а българската култура не
е толкова далечна и различна от нашата. Много ми харесват българските
народни песни“.
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ПЪРВИТЕ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Бр. 7/22.10.1958 г., бр. 30/12.1961 г., бр. 198/09.1984 г.,
бр. 308/04.05.1993 г., бр. Сигнален/18.09.1995 г.
◉ Първият учебен ден от първата учебна година е 6 октомври 1954 г.
◉ Първият студент е Стойко Николов Стойков с факултетен
№ 1 от 1954 г.
◉ Първият ректор на Висшето техническо училище в Русе е Карл
Славомиров – 1947 г. Първият ректор на ВИМЕСС е Кръстю Василев
Петров от 1954 г. до 1958 г.
◉ Първата защита на кандидатска дисертация (днес докторска
дисертация) е на инж. Стефан Иванов Станев на 15 октомври 1961 г.
◉ Първият доктор на науките е Димитър Динев Янчев, доктор на
икономическите науки, 12 януари 1978 г.
◉ Отбелязването на първия Ден на дипломанта е на 19 май 1962 г.
◉ Излизането на първия том на Научните трудове на ВИММЕСС
е през 1958 г.
◉ Първите лекции в Централен корпус са проведени през октомври
1957 г.
◉ Първото радиопредане с първата в страната студентска любителска
радиостанция LZ2KIM е през 1958 г.
◉ Първата конференцията на студентското научно дружество в
института се провежда през декември 1961 г.
◉ Първият студентски поход е през февруари 1969 г., с маршрут
вр. Ботев – вр. Шипка.
◉ Първият общовузовски фестивал на художествената самодейност
„Моя, бяла пролет“ е на 19–21 март 1970 г.
◉ Излизането на първия брой на в. „Студентска искра“ е на 5
февруари 1958 г.
◉ Първият редактор на в. „Студентска искра“ е Иван Неделчев
Неделчев.
◉ Първите „Доктор хонорис кауза“ са Марко Марков Тодоров и
Иван Николов Георгиев, избрани с решение на Академичен съвет
през 1994 г.
◉ Първата студентска музикална вечер, посветена на симфоничната
музика, е проведена в зала 407 на Централен корпус на 9.10.1958 г.
◉ Първата проява на русенското студентско планинарство извън
България е покоряване на кавказки върхове през септември 1981 г.
◉ Най-старата книга-учебник във фондовете на университета е
„Курс по технология“ от М. Буден, на френски език, издадена във
Франция през 1873 г.
Днес, през 2020 г., Русенският университет стана основоположник
на първите оnline обучения.
Бр. 410, май 2020 г.
Русенският университет – символ на дълголетие, традиции и
на авторитетна лидерска позиция
[...]Във време на криза, когато всички започнаха да говорят и да използват
дистанционното (online) обучение, Русенският университет се чувства горд
от това, че още в началото на века създаде първата в България платформа
за електронно обучение – e-Learning Shell, първия web-базиран курс,
първата виртуална лаборатория, първите видеолекции. Проведе първите
дистанционни Академичен и Ректорски съвети, първото дистанционно
Общо събрание с над 200 участващи преподаватели[...].
◉ Първият online Ректорски съвет е на 24.03.2020 г. под председателството
на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.
◉ Първият online Академичен съвет се проведе на 31.03.2020 г.
◉ Първото online Общо събрание на Русенския университет се
състоя на 21 април 2020 г. под председателството на проф. д-р Велизара
Пенчева с участието на над 220 преподаватели, служители и студенти.
Бр. 410, май 2020 г.
Интервю с ректора на Русенския университет
[...]През 2001 г. докторантът Цветан Христов създаде платформата
e-Learning Shell, а докторантката Анелия Иванова, която й даде името,
я тества заедно с десет преподаватели от различни факултети на
университета. Тази разработка получи 1. награда на обявения тогава
национален конкурс.
Броят на уеб-базираните курсове и виртуални лаборатории започна
бързо да расте след 2001 г. Това логично доведе до създаването на Център
за дистанционно обучение през 2005 г. и започна провеждането на
курсове за обучаване на преподавателите за работа с платформата[...].

Бр. 384, февруари 2015 г.
Сграда на годината 2014 Канев център Русенски университет
На 10 декември
2014 г. министърът на
регионалното развитие
и благоустройството
Лиляна Павлова връчи
на чл.-кор. Хр. Белоев
„Специалната награда за
развитие на академичен
научноизследователски
център с цел интеграция на
образование, икономика,
Чл.-кор. Христо Белоев и Лиляна Павлова
бизнес и култура“ – като
инвеститор на Канев
център, и статуетка „Сграда на годината България 2014“ – за сградата
Канев център. Г-н Игнат Канев получи „Почетна грамота за дарителство“.
Бр. 411, септември 2020 г.
Алианс за сътрудничество и партньорство на университетите от
Северна България
Новаторски през месец 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) с
подкрепата на Министерството на образованието и науката и Съвета на
ректорите на висшите училища в Р България. Създаването на Алианса
е обществената отговорност на висшите училища, където са обединени
хора с прогресивно и далновидно мислене“.

Среща на ректорите на 14 висши училища от Северна България
Бр. 410, май 2020 г.
Интервю с Ректора на Русенския университет
Създадохме първата си европейска тематична мрежа още през 2002 г.
Последваха я още три такива мрежи – всичките в областта на компютинга.
За успешното изпълнение на тези проекти университетът получи от
Брюксел плакет „Партньор на Европа“ още преди България да стане член
на Европейския съюз и награда „Питагор“ от МОН.
Русенският университет е инициатор на евроазийския проект
„Модернизация на системата на висшето образование в Централна Азия
чрез новите образователни технологии“, чрез който бе направена уникална
виртуална библиотека по Иновационни образователни технологии (ИОТ),
която интегрира близо 20-годишния опит на русенската Алма матер в
тази област.
Русенският университет се включи в националната кампания за
безвъзмездно изработване и предоставяне на 3D принтирани шлемове
на лекари, зъболекари и медицински работници, както и на институции
с обществено значение и граждани. За двадесет дни непрестанна работа
бяха изработени над 2500 медицински шлема, които са предоставени на
4 основни групи потребители.
Eдин от пътеводните знаци в развитието на Русенския университет
е мотото на университета „С лице към знанието, младежта и бъдещето“,
стимул за сътрудничество с партньори от висшите и средните училища.
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СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Функционирането на Студентските съвети като институция във
висшите училища в България започва преди 1994 година. Мисията на
студентските организации е да представляват и изразяват мнението
на студентската общност пред ръководството на висшите училища,
които представляват. В края на 1995 година, след промени в Закона за
висшето образование, Студентските съвети се институционализират като
задължително звено във всеки университет. Правата и задълженията
на Съвета се регламентират в Закона за висшето образование. Съгласно
тези правомощия, Студентските съвети получават четиригодишен
мандат на управление.
Днес, Студентският съвет при Русенския университет „Ангел Кънчев“
е единственият легитимен представител на студентската общност
в университета. В състава му влизат 40 студенти, представители на
всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. Дейността
на Съвета обхваща всички интереси на учащите се: условия на живот,
качество на образование, професионална реализация, наука, спорт,
културен и обществен живот.
Студентският съвет е активен член на Националното представителство
на студентските съвети в Република България от създаването му през
2000 г. През 2020 г. настоящият председател на Студентски съвет
при Русенския университет Станимир Бояджиев бе зам.-председател
на Националното представителство на студентските съвети с ресор
Международна дейност и сътрудничество.
Студентският съвет е инициатор на множество иновативни прояви в
Русенския университет, сред които са: Будител на Русенския университет,
Мис и Мистър Русенски университет, провеждане на различни акции –
Мартеница, 8 март, Ден на хумора, съорганизатори са на Младежкото
експо в университета и на Деня на отворените врати на университета,
годишното награждаване на студентите спортисти и др.
Инициатива Будител на Русенския университет
Проектът „Будител“ е изцяло по инициатива на Студентски съвет
и има за цел да отдаде нужното признание на преподавателите за усилията, които те целогодишно полагат. Гласуването стартира в Деня на
народните будители – 1 ноември, като в продължение на един месец
студентите имат възможност да номинират хората, в които намират
най-голямо вдъхновение, и при които усвояват най-пълноценно нужните знания за професионалното им развитие чрез специално разработена web платформа.
Първата церемония по номиниране на Будител на Русенския
университет бе на 16 декември 2015
г. Студентите определиха ректора
чл.-кор. проф. Христо Белоев за
Будител на Русенския университет
за безрезервната му подкрепа към
студентите. Идеята за наградите е
бъдещите висшисти да дадат още
една оценка на работата на своите
преподаватели, тъй като не само на
1-ви ноември трябва да изразяват
своето уважение и почит към значиЧл.-кор. проф. дтн Христо Белоев мостта на хората, които ежедневно
ги вдъхновяват да постигат нови
успехи, да трупат знания и опит.
Всяка година Студентският
съвет присъжда със свое решение
и специални награди за цялостен
принос в областта на образованието,
науката, културата и спорта на
университета. Специални награди
за 2015 г. получиха: докторантката
Деница Митева (ТФ) за създател
на кампанията „Будител“; д-р
Страхил Карапчански и д-р Наталия
Венелинова за принос в развитието
на студентската общност.
Проф. д-р Велизара Пенчева

На 12 декември 2016 г. студентите от Русенския университет
определиха ректора проф. д-р Велизара Пенчева за Будител на Русенския
университет за 2016 г. за огромните заслуги към Русенския университет,
за нейната неуморна и всеотдайна работа за престижа и авторитета на
русенската Алма матер.
За 2016 г. специална награда, статуетка и грамота „Будител на
Русенския университет“ получиха: доц. д-р Анелия Манукова – за
популяризиране на академичния живот на университета като главен
редактор на университетския вестник „Студентска искра“, и Валентин
Каменаров – за развитие на академичния спорт в Русенския университет
като секретар на Университетски спортен клуб „Академик“.
Извън регламента на конкурса
Будител на Русенски университет
за 2016 г., студентите от Студентски
съвет връчиха специална награда на
председателя на съвета Станимир
Бояджиев с думите „За краткото
време, в което е председател на
Съвета, той успя да обедини всички
негови членове, да ги накара да
повярват в него и в каузата, която
ние всички защитаваме. Ето защо
ние, членовете на Студентски съвет,
решихме да отдадем заслуженото
на нашия лидер и да го удостоим
Станимир Бояджиев
с една скромна, но изразяваща
всички наши мисли и чувства
награда. Благодарим ти за цялата
енергия и внимание, които даряваш на Съвета!“
На 30 ноември 2017 г. студентите и Студентският съвет от Русенския университет определиха за
трета поредна годна Будителите на
Русенския университет. Студентският съвет избра за Будител на
2017 г. на Русенския университет
дарителя и Доктор хонорис кауза на университета Игнат Канев. .
За 2017 г. номинирани за специални награди бяха неуморните
Светла Минкова и Стефан Георгиев. Светла Минкова бе отличена за приноса й в развитието на
културно-творческия живот в университета, а Стефан Георгиев – за
Игнат Канев, DHC
развитието на академичния спорт.
На 28 ноември 2018 г.
студентите и Студентският
съвет от Русенския университет
определиха за четвърта поредна
година Будителите на Русенския
университет 2018 г. Проф. д-р
Даниел Братанов е Будителят на
Русенския университет за 2018 г.
Номинацията му е от младежи от
факултет Обществено здраве и
здравни грижи, но студентите от
всички факултети я подкрепиха.
Проф. Братанов заслужи наградата
заради професионалната и лична
ангажираност и съпричастност
Проф. д-р Даниел Братанов
към студент, пострадал при
катастрофа.
Специалната награда за 2018 г. бе връчена на Гергана Илиева –
eксперт, взаимодействие с медиите и публична информация в отдел
Връзки с обществеността и рекламата, за приноса й в развитието на
културно-творческия живот в университета, за съпричастността й към
Студентски съвет и ценните съвети към студентите.
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ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
От първия си брой вестник „Студентска искра“ създава летопис,
отразяващ историческите промени, личния и професионалния път на
академичната общност на висшето училище в Русе. През изминалите
десетилетия по страниците достойно място заема личното творчество –
художествената литература и изобразителният материал (фотографии,
репродукции на картини, графики, рисунки, карикатури), които
възпитават естетическото чувство.

Художник Пламен Борисов, клуб „Илия Бешков“, 2016 г.

Вестникът има своя памет за русенските автори студенти. Първо те
са дебютанти, след това се налагат имената им чрез нови техни изяви
и когато завършват учебното заведение – публикуват като утвърдени
творци на изкуството и културата.
Първият художествен текст във вестника е разказът на Кирил
Момчилов „Десет лева“, публикуван в рубриката „Студентско творчество“
[бр. 17–18, април 1960 г.]. Днес тази рубрика има други имена – „Лично
творчество“, Поетична глътка въздух“, и е своеобразно продължение
на художествено-творческата рубрика. Младите творци Людмила
Стоянова, Валдемар Борисов, Давид Димитров и др. публикуват своя
поезия и проза и създават моста на изкуството във времето.

Бр. 409, февруари 2020 г.
Човешкият ум и щастието

Давид Димитров, спец. КСТ, 2. курс
Щастието е нещо относително. За един – да се отпразнува подобаващо
в компанията на висок градус, за друг – да завари пълно чорапчето си,
окачено над камината,[...].
Човешкият ум и щастието са във вековен конфликт. Това е така,
защото щастието, откакто съществува, е обърнало глава към простотата,
както слънчогледът гледа към слънцето. Щастието с любов слуша детския
смях на игривото поточе, затваря очи в блаженство, усещайки милувката
на вятъра в ръцете си, с нетърпение чака да дойде зима и да се пусне
с шейната от хълма с главата напред. Умът пък гледа подозрително
през големия си диоптър, мъмри наставнически под гъстия си мустак
на хората, които се спират в ежедневието си да го послушат. Обича да
вдига пръст, споделяйки философските си проникновения, и свежда
глава от време на време, за да цитира дословно в подкрепа на тезата си.
Ако наистина единственият рационален подход към живота е да
се чувстваме добре, кого бихте послушали? Ами ако във времето, в
което слушате единия, другият скръсти ръце и се намръщи? Лично
аз се люлея между двата полюса като български гражданин по време
на политически преход. Би било лицемерно да агитирам, че трябва да
започнем да се напъваме да мислим (внимателно и на почивки, да не
разтегнем някой мускул) понеже сме я докарали доникъде и съсипахме
природата, тъй като дори пишейки тези редове, в мен дългите си крака
е опънала ретро фолкдива.[...]
Достоен човек е безименният воин, приел съдбата си като нещо
предопределено, подписвайки с кръвта си мечтата за по-добро бъдеще.
Този, който целува ръката на майка си тази сутрин и на който сърцето
му не може да не започне да блъска бясно в гърдите му, щом зърне
родната си природа. Този, който се е усмихнал на непознатия, по
нищо не отстъпва на притеклия се на помощ на нуждаещия се. Да си
признаеш, че си сгрешил, когато не си. Според мен достойнството поставя
човека на върха на пирамидата на всички видове. За да си достоен,
не е задължително да си образован, начетен или надарен. Изисква се
малко компромис и любов към ближния и заобикалящата те среда. И
кой ще победи, дали щастието или умът, няма значение, щом не си се
взел толкова насериозно и приемаш случващото се като дете, което с
нетърпение чака да види какво ще се случи после.

Поезия

Мой институт

Д. Генов, бр. 80, 29.10.1969 г.

Аз идвам всеки ден и си отивам
под твоите колони мълчалив
и винаги се питам непринудено
открих ли себе си сред твойте дни.
Аз пак ще идвам и ще си отивам,
пред твоята фасада ще стоя
и радост от сърцето ми ще блика,
защото в тебе себе си открих.

Мъгла

Гл. ас. д-р Ивайло Николаев,
бр. 392, декември, 2016 г.

Навред, когато е мъгла,
а той – животът без посока,
унило махваш със ръка,
потъваш в бездната дълбока.
Въртиш се в кръг обезверен,
обвит във нейната утроба
и сякаш е душата в плен
на твойта собствена особа.

И щом помислиш си, че пак
след утрото и след зората
ще бъдеш ти като глупак
отново там насред мъглата...
Връхлита те като чакал
и къса нещо във душата,
пронизваща, без капка жал,
омраза силна към мъглата.
Вървиш навред без миг покой,
напрягаш морни сетивата,
забравил студ, забравил зной,
с надежда да не си в мъглата.
Затуй щом зърнеш лъч покой
там някъде в далечината,
с надежда мислиш си, че той
ще е спасение в мъглата.
Вървиш... Към него те влече...
Не знаеш пътя на съдбата.
Вървиш и знаеш само, че
не искаш да си сред мъглата!

***
Mиглена Цветкова, маг. СБО
бр. 402, декември, 2018 г.
Oтваря се отсреща хоризонтът
като ковчеже старо злато,
изпълнено догоре със съкровища.
Посягам само към ключетата,
понеже съм до костите надупчена
от хиляди и хиляди ключалки.
Отвътре се процежда светлината ми.
Не е денят напразна еуфория
и слънцето не е измислица...
Не ме затваряйте в ковчежето,
когато се пропука хоризонтът.
Със шепа пръст не може да затиснете
високите октави на сърцето ми.
Пуснете ме! Разпнете ме по вятъра,
единствен който ме разбираше
и който само с мен говореше!
Дарете ме на волята на птиците –
последни нека те да ме целуват!
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СТУДЕНТСКИ КЛУБОВЕ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Студентски театър „Пирон“
В брой 213, май 1986 г., Анатолий Коничев отразява XIV Общостудентски фестивал на театралното изкуство и художественото
слово в статията си „Успех за нашите актьори“. Специалната награда на журито е присъдена на спектакъла „Ти, който си в мен“ на ВТУ
„Ангел Кънчев“, Русе, и съставът получава признанието, че е един от
най-добрите студентски състави в България.
На 17.09.1992 г. в брой 301 в. „Студентска искра“ публикува статията
„Възвърнатият живот на Студентския театър“ с автор Крум Гергицов.
„И ето, след известно затишие, спектакълът „Едмънд“ възвръща
позабравената атмосфера на студентското театрално творчество…
Актьорът Венци Петков, който от 1990 г. ръководи състава, е намерил
пътя към истинската студентска себеизява.“
И до днес, 2020 г., Венци Петков и неговите актьори продължават
да следва избрания път на успеха:
◉ Първа награда на фестивала на камерните форми, Свищов, 2005 г.
◉ Голяма награда на кмета на Свищов на фестивала на камерните
форми, Свищов, 2006 г.
◉ Втора награда за младежки формации на Международния
театрален фестивал, Каварна, 2008 г.
◉ Първа награда на Международния театрален фестивал, Каварна,
2010 г.
◉ Награда „Русе“, 2012 г.
◉ Трета награда на Международния театрален фестивал, Каварна,
2013 г.
◉ Юбилейна статуетка на Международния театрален фестивал
„Време“, Враца, 2015 г.

Студентски театър „Пирон“, 2018 г.
В брой 401 от септември 2018 г. ръководителят на Театър „Пирон“
при Русенския университет Венцислав Петков представя постиженията
и наградите на състава от XXI-ия Международен младежки театрален
фестивал в Каварна с постановката „Кради по-малко“ по Дарио Фо.
През месец юни на университетската театрална формация журито
на фестивала присъжда три отличия: първа награда за главна женска
роля – на Станимира Ангелова; първа награда за главна мъжка роля – на
Димитър Аврамов, и втора награда за най-добър младежки спектакъл.

Академичен хор на Русенския университет, Канев център, 2019 г.

Танцов състав „Хармония“
Бр. 384, февруари 2015 г.
Състав „Хармония“ получи заслужени награди и аплодисменти
на IV национален преглед на фолклорните ансамбли 2013–2014.
Това осигурява на ансамбъла ни правото да представя страната на
международни състезания. Прегледът е организиран от Националната
секция на CIOFF България, като премина на няколко етапа. Финалният
бе в Русе на 29.12.2014 г. Участие взеха множество фолклорни ансамбли
от Североизточна България.

Танцов състав „Хармония“
През март клуб „Хармония“ отпразнува своя 50-и рожден ден.
Част от постигнатите успехи са:
◉ Плакет на Русенския университет и парична награда, 2010 г.
◉ Грамота и плакет, Полша, 2010 г.
◉ Грамота и плакет, Ризе, Турция, 2011 г.
◉ Грамота и награда на публиката, Анталия, 2012 г.
◉ Грамота и плакет, Зонгулдак, Турция, 2013 г.
◉ Грамота и плакет, Тимишоара, Румъния, 2014 г.
◉ Първо място на фолклорен фестивал „Жива вода“ , България
◉ Присъждане на звание „Представителен ансамбъл“, CIOFF,
официален партньор на ЮНЕСКО, 2015 г.
Неизменна част от живота на университета са изявите на неговите
творци в изобразителното изкуство. Многократно са представяни
различни жанрови формати с естетическите търсения на секцията
за изобразително изкуство „Илия Бешков“ с ръководители Иван
Токаджиев и Тодор Делев, а по-късно и на клуб „Палитра“ с ръководител
Валентина Радева.
Клуб „Илия Бешков“
В брой 392 от декември 2016 г. Тодор Делев изказва мъдри мисли
за посланието на всеки „творец, че няма друга по-важна задача от това
той да се потопи в своя талант и да претвори своите съновидения.
Да се издигнеш над себе си и да си по детски радостно усмихнат от
сътворението. Сътворил и подарил. По-велико от това да подаряваш
има ли? Да се порадваш на красотата, с която авторите ни даряват“.
Клуб „Палитра“
Участниците в Клуба се занимават с изработка
на различни изделия, с усъвършенстване и
съчетаване на разнообразни техники от изящните
и приложните изкуства, както и с обогатяване
на познанията си за различните жанрове на
изобразителното изкуство.
Всяка година, в навечерието на Коледните
празници, студентите от клуба за изобразително
изкуство при Русенския университет „Палитра“
подготвят традиционен благотворителен базар.
През 2019 г. под надслова „Да съхраним доброто и
българските традиции“ отдадените на каузата да подкрепят свои колеги
в неравностойно социално положение творци от клуба представиха
умалени модели на женски фигури в традиционните за различните
фолклорни области на България народни носии.
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СТУДЕНТСКИ КЛУБОВЕ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Из записките на засл. проф. Иван Неделчев за живота на Студентския културен клуб на ВИММЕСС, ВТУ до 1990 г.
Първоначално в Русе Съветът на Културния клуб представлява щаб,
който организира забави на студентите. Наскоро след създаването му
започва изграждането на състави към клуба. Най-напред се появява
драматичен състав, после джазов, танцов, хоров и т.н. Тези състави
изнасят литературно-музикалната част при различни чествания.
А те не са малко: за 7 ноември, 8 декември, 8 март, 24 май, вечер на
първокурсника (заешка вечер) и много други. Не е лесна подготовката
и представянето.
Имената на председателите на Студентския културен клуб са: Владимир Витлеемов – първият председател, Райчин Пръмов, Александър
Боков, Богомил Антонов, Борислав Банков, Недко Недев, Гатю Гатев,
Донка Грънчарова, Николай Райков, Кольо Минков, Марин Ковачев,
Христо Куюмджиев, Ясен Дочев, Веселин Заяков, Цанко Узунов, Георги Вълчев, Васил Пенчев. Всеки един от председателите е продължил
творческата си кариера в университета като асистент, повечето от тях
стават доценти и професори и заемат длъжности до зам.-ректори.
След 10 ноември 1989 г. художествената самодейност на студентите
започва постепенно да замира, за да се възроди с нова сила в началото
на 2000 г. с много нови културни клубове и дейности. Разбира се, найстарият състав е танцовият състав, който всяка година печели престижни
награди от международни и национални фестивали.
Из записките на Гатю Гатев, един от председателите на Културния
клуб, за живота на студентските клубове
Културният клуб е нещо родено и растящо в наши условия и се ползва
с обичта и уважението на колектива ни. Такова бе отношението към него
и през 1955 г., при създаването му от група ентусиасти. Без материална
база, без художествени ръководители, но с желание за по-интересен
живот. Сигурно първият председател на Културния клуб доц. Владимир
Витлеемов (тогава студент) си спомня как с единствения музикален
инструмент – разстроен акордеон, и неговите постоянни спътници
Пеев и Сариев, започват програми и импровизирани танцови забави.
Музикален клуб „Афект“
Музикален клуб „Афект“ е създаден през април 2013 година. Първоначалната идея на клуба е да се сформира хорова формация. На 12 ноември
2013 г. прозвучава Химнът на Русенския университет в изпълнение на
хоровата формация към Музикален клуб „Афект“ в присъствието на
композитора Андрей Дреников. Химнът е изпълняван при следващи
годишнини и официални поводи на университета в Канев център и
Доходното здание в град Русе. Клубът участва в официални поводи и
чествания на Русенския университет, Русенското изложение, вечерите
на специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика
и Начална училищна педагогика с чужд език, както и в общоградски
тържества. През 2016 година клубът участва във Втория фестивал на
китайската култура, където изпълнява песни на китайски език. Вокалната формация участва в Коледните тържества на университета, както
и в благотворителните спектакли за деца в неравностойно положение.
Участията на Музикалния клуб са свързани и с изпълнение на
обработен фолклор – изнася концерт с македонски песни в Пиринска
Македония по случай 111 години от смъртта на Гоце Делчев и 100 години
от смъртта на П. Яворов в музея на големия български поет.
Студентите от Музикалния клуб участват и в редица музикалнотворчески ателиета. В тях се предлагат иновативни подходи при работата
с деца и нестандартни звукови техники, които инспирират създаването
на алтернативни музикални инструменти от ръководителя на клуба Петя
Стефанова и апробирането им в практиката с деца. По този начин се
създават алтернативните перкусии и музикални инструменти: Звучащи
капсули, Музикален мост, Стъклени перкусии, Водни перкусии. Те са
представени на II Иновативно студентско ЕКСПО през 2017 г. Участието
на студентите в IV Иновативно ЕКСПО 2019 представя разработки,
свързани с нотното ограмотяване. Идеите за нотното ограмотяване са
представени в Нощта на музеите през същата година. Така дейностите на
Музикалния клуб се разрастват, както и възможностите на студентите
за артистична и научна изява.
Материалът е подготвен от д-р Петя Стефанова.

Бр. 391, септември 2016 г.
Добре дошли в сферата на познанието
За всички, които искат да развият своите професионални умения
и същевременно да се подготвят за отговорностите и изискванията на
реалния живот и бизнеса, Русенският университет ни предлага уникално
решение – професионалните клубове. Всички те си поставят единна
основна цел – да повишат равнището на знания и умения на студентите
от съответната специалност, като им осигуряват реална възможност
да приложат наученото на практика. Реализираните дейности от
студентските професионални клубове към Русенския университет ще
помогнат да се развиете като пълноценни личности с натрупани знания,
компетенции и най-вече опит. Ето и клубовете: Клуб „Зелени човечета“;
Клуб „Здраве“; Клуб на социалния работник; Клуб по качество; Клуб
„Роботика“; Клуб „Автомобилист“, Клуб „Четири колела“; Клуб „Млад
педагог, социален педагог“; Клуб „Микробио арт“; Клуб „Индустриален
интернет за всичко“.
Бр. 394, март 2017 г.
Професионален клуб „Четири колела“
Клуб „Четири колела“ с ръководител гл. ас. Димитър Грозев от
катедра „Транспорт“ е един от активните професионални клубове към
Русенския университет.[...] Наскоро приключи проект съвместно с
Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Студентски съвет, свързан
с безопасността на движението. Проектът стартира от месец май 2016
г. Целта е да се оцени влиянието на високата скорост в градски условия
и да се представят резултатите в достъпен вид на ученици, студенти и
граждани на град Русе.[...]
Бр. 394, март 2017 г.
Студенти от клуб „Здраве“ в информационна кампания за редките
болести
На 28 февруари 2017 г. в Русенския университет бе отбелязан
Европейският ден на редките болести с информационна кампания.
Студенти от клуб „Здраве“ се включиха като доброволци на Националния
алианс на хората с редки болести (НАХРБ) и раздаваха информационни
материали във фоайето на Ректората. По обяд студенти и членове
на организацията пуснаха разноцветни балони в небето, в знак на
съпричастност. Бъдещи медицински сестри и акушерки, кинези- и
ерготерапевти вече две години провеждат информационни кампании,
семинари, обучителни срещи, свързани с редките болести.
Бр. 395, май 2017 г.
Четвърти рожден ден
На 3 април 2017 г., на тържество по случай четвъртия рожден ден на
клуб „Роботика“ при Русенския университет, студентите представиха
своите роботи-шампиони и направиха демонстрации с част от тях.
Гостите на празника видяха спечелените 23 медала през изминалата
година, както и 6 от купите, завоювани от младите инженери.
В кратката си история клубът се доказа като един от най-добрите в
България и още с първото си участие на състезание през пролетта на
2013 г. русенските студенти завоюваха призовите места.
На 6 април 2017 г. на форума „Аз, инженерът“, провел се в Интер
Експо център в София, русенските студенти отново станаха първи на
състезание по роботика.
Бр. 405, май 2019 г.
Световeн ден на социалната работа
На 19 март 2019 г. във фоайето на Корпус 2 на Русенския университет
студенти и преподаватели от Клуба на социалния работник към
професионално направление „Социални дейности“ тържествено
отбелязаха Световния ден на социалната работа. В началото на събитието
председателят на клуба доц. дн Сашо Нунев представи значението на
този ден за професионалната и академичната общности на социалните
работници в целия свят. Той акцентира върху темата на Световния ден
на социалната работа през тази година – насърчаването на значението
на човешките взаимоотношения във всекидневието на хората,
професионалната дейност на социалните работници и обучението на
бъдещите техни колеги.
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ВЕСЕЛА ИСКРА
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Оригинални и забавни, хумористичните страници на „Студентска
искра“ са глътки свеж въздух в напрегнатото битие на академичната
общност. През годините това са: „Шмиргел“, „Забавен спектър“, „Хумор
и сатира“, „Забавна страница“, „Весело, забавно…“, „Търси се – кът
за хумор и сатира“, „Весел 24 май“ и „Весела искра“.
Хуморът и сатирата не само забавляват, но и подлагат на критически
поглед особеностите в своеобразното миниобщество на университета.
Прочитът на хумористичните страници показва, че екипите на
вестника оставят личния си почерк върху страниците за хумор и
сатира, които с времето не променят значението си. Съхранени са
множество имена и комични ситуации, разказвани от ухо на ухо като
част от своеобразния академичен фолклор на Русенския университет.

Бр. 391, септември 2016 г.
Дигиталното поколение и ние
Полезен педагогически похват от XXI век – непослушните деца ги
пращат в ъгъла, а послушните – в Гугъла.
***
Една майка отива в детската градина, за да вземе детето си, и
какво да види – всички деца играят със смартфоните и таблетите си
в пясъчника, а учителката им дреме на пейката. Възмутена, майката
събужда учителката:
– Госпожо, как може да спите? Ами ако някое от децата избяга?
– Спокойно, госпожо, няма къде да отидат – само на пясъчника
има безжичен интернет...
***
Първокласник, на път за училище, минава покрай детска градина. В
пясъчника си играят деца на воля. Първокласникът се спира, поглежда
ги, въздъхва и си казва:
– С удоволствие бих се присъединил, но възрастта и образованието
не ми позволяват.
***

Брой 55–56, 1965 г.

Tака е било – така е и сега

Бр. 53, ноември 1965 г.
Справочник на студента
ИЗПИТНА ЗАЛА – полигон за изпробване на безшумни оръжия;
ВЕЧЕР НА ПЪРВОКУРСНИКА – тържествено разпределяне на
новите студентки.
Бр. 115, май 1974 г.
ЛЕКЦИЯ – инцидентна среща с преподавателя;
СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ – разпятие;
ИЗПИТНА СЕСИЯ – време, когато се разбира колко ще бъдат
пилците наесен;
СТУДЕНТСКА КНИЖКА – свидетелство за душевните преживявания
на студента;
ПРОЕКТ – ходене по мъките.
ОБЯВИ
8 декември 1973 г.
Скъпи студенти,
Ръководството на Студентски столове непрекъснато „мисли“ за
вас. Храната е лоша, но затова пък е малко.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тези, които смятат удоволствията за „солта
на живота“ и не четат за изпити, трябва да знаят, че това може да им
излезе твърде солено.
Бр. 191, декември 1983 г.
Студентски справочник
Въпросник – кратък конспект на великомъченическия път;
Допълнителна литература – абстрактно философско понятие,
изразяващо необозрима безкрайност;
Текущ контрол – процес на
Бр. 249, 1988 г.
недопускане студентите до изпит;
Сесия – форма за съкращаване
броя на специалистите с висше
образование;
Скъсан – студент, принуден да
ревизира възгледите си по дадена
дисциплина;
Изкарал – щастливец, спечелил
пет диоптъра очила;
Освобождаване от изпит – виж
в друг ВУЗ!

***
2020 година. Час по българска граматика.
Г-жа Петрова:
– И запомнете, деца! След емотикон препинателен знак не се поставя!
***
Един петокласник пита свой съученик:
– Гошо, отдавна не съм писал с химикалка. Как се превключваше
от кирилица на латиница?
***
Един внук вижда на бюрото на дядо си една дискета и възкликва:
– Браво, дядо! Направил си страхотен 3D модел на иконата за Save.
Всяка година
Русенският
университет отбеляза
Деня на хумора
чрез разнообразни
прояви и по стар
о бичай с ъбира
п р е под а в ат ел и
и ст уденти –
почитатели на шегата.
Различни катедри
Доц. д-р Мира Душкова
домакинс тват
на с ъбитие то,
Студентски съвет при университета раздава книги с вицове на
известния на всички Незнакомов, а може да се срещне и закачливият
клоун Дундолино по коридорите и залите. На този ден преподаватели
и студенти представят свое лично творчество с хумористична
насоченост.
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65 ГОДИНИ АКАДЕМИЧЕН СПОРТ, 60 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАН ТУРИЗЪМ
МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ
Русенският университет е с изграден безспорен авторитет в областта
на спорта и туризма сред висшите училища в България. Основание за тази
констатация са завоюваните медали от студентските спортни надпревари
у нас и в чужбина и реализираната мащабна дейност в областта туризма
и опазването на околната среда.
В университета е изградена уникална структура за координиране на
спорта и туризма. В състава на координиращото звено – Университетския
спортен център, са включени катедра „Физическо възпитание и спорт“,
Университетският спортен клуб „Академик“, Спортно-туристическото
и природозащитно дружество „Академик“, Спортната комисия към
Студентския съвет и Университетският спортен комплекс „Академик“.
През 1955 г. с решение на Академичния съвет е създаден Университетският
спортен клуб „Академик“. В основата на спортните секции на клуба стоят
профилираните студентски групи за практикуване на спорт по избор, върху
които са изградени представителните студентски отбори. За изминалите 65
г. от създаването на спортния клуб студентите от представителните отбори
на Русенския университет са завоювали над 900 медала от студентските
първенства у нас и в чужбина, като над 280 от тези медали са златни, под
ръководството на своите треньори.
Хронология по години
1955 г. Учреден е Студентският спортен клуб „Академик“.
1959 г. Основана е катедра Физическо възпитание и спорт.
1960 г. Създадено е Спортно-туристическото и природозащитно
дружество „Академик“.
1964 г. Построена е спортната зала Академик 1.
2002 г. Изграден е новият спортен комплекс Академик.
2004 г. Създаден е Университетският спортно-оздравителен
център.
2008 г. Академичният съвет приема Стратегия за развитието
на спортната база.
2015 г. Реновирана е спортната зала Академик 1 и са построени
три нови открити игрища с изкуствена настилка и трибуни
за зрители към тях с над 200 седящи места.
2018 г. Академичният съвет преучредява Университетския
спортно-оздравителен център с наименованието
Университетски спортен център.
2019 г. Академичният съвет преучредява Студентския спортен
клуб „Академик“ с наименованието Университетски
спортен клуб „Академик“ при Русенския университет.
Председатели на Спортен клуб „Академик“
1955–1962 г.
доц. Петър Златарев
1962–1964 г.
проф. Цветан Цветанов
1964–1965 г.
проф. Марко Тодоров
1965–1967 г.
доц. кмн Александър Боков
1967–1968 г.
ст. пр. Кръстьо Златев
1968–1971 г.
доц. Борис Новаков
1971–1972 г.
доц. ктн Слави Любенов
1972–1974 г.
ст. ас. Димитър Станков
1974–1977 г.
проф. д-р Ганчо Гужгулов
1977–1980 г.
доц. д-р Христо Ганев
1980–1987 г.
дод. д-р Иван Радославов
1987–2001 г.
доц. д-р Христо Ганев
2001–2005 г.
доц. д-р Иван Радославов
2005 г. – продължава проф. д-р Борислав Ангелов
Организационни секретари на Университетски спортен клуб
„Академик“
1982 г.
Бойко Хаджийски
1983 г.
Иван Димитров
1983 г. продължава
Валентин Каменаров
Ръководители на Университетския спортен център
2004–2005 г.
ст. преподавател Тодор Делев
2005 г. – продължава проф. д-р Борислав Ангелов
Организационни секретари на Университетския спортен център
2004 г. – продължава Валентин Каменаров

Спортната слава на университета са защитавали студенти спортисти,
постигнали най-високите върхове в своите спортове на национално и
международно ниво. Сред тях са изтъкнатият наш състезател по плуване
Петър Стойчев, спортист на
петдесетилетието от създаването
на Университетския спортен
клуб „Академик“ и състезателят
по бойни спортове Тодор
Събев, спортист на последното
десетилетие от създаването на
клуба.
Със съществен принос за
постигнатите високи резултати
на националните студентски
състезания през последните
години са Валери Великов – бойни
спортове, Ивайло Каменаров –
кросово бягане, Весела Георгиева
– тенис на маса, Берна Велинова
и Богомил Яковчев – плуване, и
други. Своите купи в богатата
спортна витрина на Русенския
университет добавиха още и
Петър Стойчев,
Спортист на петдесетилетието на отборите по баскетбол, волейбол
Русенския университет, многократен и футбол.
шампион на България, единадесет пъти
Спортно-туристическото
победител в Световната купа по плувен и природозащитно дружество
маратон, участник на три олимпиади:
„Академик“ е създадено през 1960
Сидни, 2000 г.; Атина, 2004 г., и Пекин,
г. Основен акцент в дейността на
2008 г.
дружеството през последните
години е съчетаването на спортнотуристическата дейност с дейността по опазване на културно-историческото
наследство и защита на околната среда. Над 300 туристи от дружеството
са покорили най-високите върхове в Кавказ, Алпите, Татрите и Олимп. За
активната си и полезна дейност Спортно-туристическото и природозащитно
дружество „Академик“ при Русенския университет е удостоено с високото
държавно отличие орден „Кирил и Методий“.

Тодор Събев,
Спортист на Русенския университет на последното десетилетие
от създаването на клуба, многократен световен и европейски
шампион за младежи, трикратен европейски и световен
шампион за мъже, многократен балкански, републикански и
студентски шампион, спортист №1 на гр. Русе за 2015 г.

Нов тласък в развитието на спорта и туризма в университета дава
Стратегията за развитието на спортната база, приета от Академичния
съвет през 2008 г. В следващите години започва разработването на
техническата документация и поетапното изграждане на предвидените
спортни обекти. През 2009 г. е завършено обновяването на тревното
покритие на футболния терен, а през 2014 г. е направена най-крупната
инвестиция в развитието на спортната база на Русенския университет през
последните 40 години – над 1 млн. лева. На 10 септември 2015 г. е открит
обновеният спортен комплекс, който се състои от основно ремонтираната
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Награждаване на студентите спортисти, Русенски университет, Канев център, 2019 г.
стара спортна зала и три открити игрища с изкуствена настилка и трибуни за
зрители към тях с над 200 седящи места.

През всички години от своето развитие в основата на студентския спорт
са стояли и стоят елитни треньори, в обновената спортна база на университета
бъдещите поколения ще спортуват и печелят слава с името на Русенския
университет и ще завоюват нови върхови постижения!

Отборът по баскетбол, носител на сребърните медали от Националната
студентска универсиада, провела се в гр. Русе през 2016 г.

В Русенския университет се утвърди още една уникална традиция – в
края на календарната година постиженията на студентите спортисти да бъдат
представени пред академичната общност и пред спортната общественост на
град Русе. Почетни гости на тържествените церемонии до момента са били
изтъкнатите наши спортисти от близкото минало Атанас Голомеев, Любомир
Ганев, Анелия Нунева, Боян Петров, Никола Христов и Таня Богомилова.

Студенти от Русенския университет, покорили триграничния връх Тумба
между България, Гърция и Северна Македония през 2019 г.
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Вестник „Студентска искра“ е носител на
Орден „Св. св. Кирил и Методий“
II степен с указ № 1517/19.05.1983 г. на ДС
на Р България, удостоен е с Почетния знак
на Русенския университет на 05.02.2013 г. и с
Кристалния приз на Русенския университет
на 05.02.2018 г.

Отборът по волейбол, носител на бронзовите медали от Националната
студентска универсиада, провела се в гр. Русе през 2016 г.
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