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ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ
75 години Русенски университет – сила, достойнство, авторитет

Тържествено събрание в чест на 75-ата годишнина на Русенския университет

На 12 ноември 2020 г. Русенският университет
„Ангел Кънчев“ навърши 75 години от своето
създаване.
Макар и в условията на глобална пандемия,
когато е важно да се съхрани най-скъпоценният
ресурс на човечеството – здравето и животът на
хората, тържественото отбелязване на знаменателната
годишнина е повод за удовлетворение и заслужена
гордост за цялата академична общност. За пореден
път Русенският университет доказа, че независимо
от наложените ограничения и спазването на
противоепидемични мерки, той реализира
иновативни подходи и нови технологични решения,
както в учебния процес, така и във всички други
университетски дейности.
Русенският университет посреща своята
75-годишнина със Сила, Достойнство и Авторитет и
винаги с лице към знанието, младостта и бъдещето!
Силата на Русенския университет е в неговата
многопрофилност, в разнообразната палитра от
професионални направления и специалности, които
събират под един покрив студенти и докторанти
с различни интереси и потребности и които
получават най-доброто от своите преподаватели
– учени и професионалисти, изявени не само
в аудиториите, но и в интердисциплинарната
проектна дейност, в трансфера на иновации към
бизнеса, в развитието на регионалната икономика.
Но силата на Русенския университет е и в неговата
способност да се адаптира към динамиката на

външната среда и да намира верен отговор на
всички предизвикателства.
Достойнството на Русенския университет
е в неговите постижения, сътворени с делата на
многобройните членове на академичната общност,
които частица по частица съграждат храма на
знанието и науката и са свързали настоящето и
бъдещето си с русенската Алма матер.
Зад авторитета на Русенския университет стоят
75 години на упорит труд, справяне с превратностите
на времето, изграждане на партньорства, претворяване
на смели идеи в реалност и сбъдване на визионерски
мечти. Авторитетът на Русенския университет е в
качеството на образованието и научните изследвания,
в модерната мултифункционална академична
среда, в уверените крачки към дигитализация на
образованието и учебни зали на бъдещето. Този
авторитет е в изградената от Русенския университет
Академична Дунавска ос, в лидерските му позиции в
трансграничния регион и Дунавското пространство,
както и в признанието, което получава в страната
и извън нейните предели като първопроходник
и лидер в европейски инициативи, национални
и международни проекти. Не на последно място
авторитетът на Русенския университет е в неговата
способност да откликва на всяко събитие от
обществения и културния живот и сам да бъде
средище на духовност и естетически ценности.
Ректор чл.-кор. проф. дтнХристо Белоев,
DHC mult

Скъпи читатели,
През 1945 г. в Русе се създава първото висше
училище извън столицата със силното желание
на русенци за развитие на града и образованието,
поставя се основата на един от най-авторитетните
университети в България.
Следвайки мечтите на поколения преподаватели
и студенти, днес успехите на русенската Алма
матер ни карат да се чувстваме горди, че сме част
от успешното развитие на Русенския университет.
Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор
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Поднасяне на венец пред паметника на патрона на Русенския университет Ангел Кънчев

На 12 ноември 2020 г. Русенският университет „Ангел Кънчев“ навърши
75 години от своето създаване. В празничния университетски юбилеен календар
за 2020 година бяха предвидени многобройни инициативи и събития, като
повечето от тях се проведоха при строго спазване на мерките за ограничаване
на разпространението на COVID-19.
Ректорът чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев и ректорското ръководство
на университета спазиха заповедите на здравния министър и кмета на град
Русе във връзка с усложнената епидемична обстановка и
редуцираха празничните събития, предвидени за 11, 12 и
13 ноември за честване на 75-годишнината на Русенския
университет. Новите технологии, които университетът
използва, направиха възможно отразяването на празника
Online и достигане на информацията до различни точки на
страната и света. За пореден път Русенският университет
доказва, че независимо от наложените ограничения и
спазването на противоепидемични мерки, реализира
иновативни подходи и нови технологични решения, както
в учебния процес, така и във всички други университетски
дейности.
На празничния 12 ноември в 10:00 ч. с поднасяне
на венец пред паметника на Ангел Кънчев – патрон на
университета, започнаха официалните тържествата по повод 75-годишния
юбилей на Русенския университет. След това в централното фоайе на Ректората
ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев поздрави
присъстващите със знаменателната годишнина и отбеляза, че през годината
са се състояли над 100 юбилейни събития и високотехнологичната академична
среда и иновативните подходи, прилагани в университета, са позволили тяхното
провеждане в разнообразен формат, включително и виртуален.
През юбилейната година в университета работиха творчески екипи,
които подготвиха различни материали, отразяващи историята и развитието
на университета, и носещи послания към бъдещето. На 12 ноември 2020 г.
Ректорът откри постерната изложба „75 години Русенски университет“, в
която в двадесет табла са проследени в хронологичен ред по-важни събития
в университета между 70-ата годишнина през 2015 г. и 75-годишния юбилей
през 2020 г.
Представени бяха също и четири юбилейни издания, като всеки техен
вдъхновител и създател сподели идеята и целевата публика на изданието.
Юбилейното издание на университетския вестник „Студентска
искра“ бе представено от доц. д-р Анелия Манукова – главен редактор на
вестника. Тя сподели усещането да отразяваш 75-годишното развитие на
университета – „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. Преди 75 години русенци 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. Екипът на празничното
издание на в. „Студентска искра“ погледна Русенския университет през очите

Постерната изложба „75 години Русенски университет“
на думите, написани на страниците на вестника през годините, като свърза
нишката на приемствеността и успеха, на спомените и настоящето, и показа
посока за бъдещото развитие на русенската Алма матер“.
На изложбата бе представен юбилейният Виртуален албум „75 години
Русенски университет“ с автори: доц. д-р Георги Христов и д-р Дияна Кинанева
/виртуална част/, доц. д-р Йордан Дойчинов /дизайн/, проф. д-р Юлиана Попова
/текст/. Виртуалният албум представя най-значимите съвременни постижения
на Русенския университет в различни сфери от неговата дейност – образование,
наука, иновации, регионално лидерство, международен авторитет, постижения
на студентите и докторантите, клубната дейност в университета в текстов
материал и много снимки. На всяка страница на албума има по 2 QR кода,
при сканирането на които се отварят дигитални изображения или 3D модели.
За създаването на албума са използвани съвременни технологии за
въздушно фотозаснемане и 3D сканиране, които позволяват на читателя да се
потопи във виртуалния свят на Русенския университет. Преподавателският
екип от университета създаде виртуални 360-градусови разходки, достъпни
през QR кодове в албума. Така читателят може да направи виртуална разходка
в кампуса на университета, във фоайето на Ректората, разглежда музейната
експозиция и „Канев център“, Корпус 2 и редица други. В допълнение, в тези
виртуални турове са интегрирани и информационни табели, които сочат
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Тържествено събрание в чест на 75-ата годишнина на Русенския университет
към приложения с възможности за виртуална реалност и добавена реалност.
управител на Област Видин; Гюнай Хюсмен – областен управител на Област
Панорамите са направени с въздушно заснемане с дрон, а моделите с 3D
Разград; Денчо Бояджиев – кмет на Община Разград; Иван Паслар – председател
сканиране със скенерите, лабораториите на университета.
на Районния съвет на Тараклийски район, Молдова; ставрофорен иконом Марин
Третото юбилейно издание бе книгата „Пожелай свободата“ с автор д-р
Стоянов от името на Негово Високопреосвещенство Наум – митрополит на
Веселина Антонова, посветена на 170 години от рождението на Ангел Кънчев
Русенска митрополия; Станимир Бояджиев – зам.-председател на Националното
и 75-годишнината на Русенския университет.
представителство на студентските съвети и председател на Студентския
Четвъртото юбилейно издание, което съхранява историческата памет на
съвет при Русенския университет. Всички те отправиха своите поздравления
университета, е книгата РУморески – весели случки
и благопожелания към цялата академична
от живота на Русенския университет в периода
общност на Русенския университет, а ректорът
1945 – 2020 г. със съставител доц. д-р Атанас Колев.
чл.-кор. проф. Христо Белоев им връчи отличия
по случай знаменателната годишнина.
Карикатурите в книгата са на д-р Христо Грозев
(1951–2006 г.), преподавател от катедра Машинни
Тържественото събрание започна с Академичното
елементи, които са предоставени от доц. д-р Таня
слово на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. След
Грозева. Неговите послания с четка и слово, рисувани
това той връчи юбилейни плакети на ректорите
в периода 1980–2004 г., са актуални и живи и днес.
на Русенския университет – проф. д-р Митю
Беше отбелязан и приносът на дизайнерския
Кънев, проф. д-р Атанас Митков, доц. д-р Марко
екип от университета – доц. д-р Цветомир Конов,
Тодоров и проф. д-р Велизара Пенчева в знак на
Велин Тодоров и студенти, създатели на юбилейния
признателност за техния неоценим принос към
бранд и всички рекламни и промоционални
развитието на Русенския университет.
материали, както и светлинното табло на втория
Президентът на Р България Румен Радев отправи
етаж в Ректората.
видеобръщение към академичната общност на
В условията на глобална пандемия, когато е
Русенския университет и отличи ректора чл.важно да се запази най-скъпоценният ресурс на
кор.проф. дтн Христо Белоев с Почетен знак на
човечеството – здравето и животът на хората,
Президента на Р България.
тържественото отбелязване на 75-ата годишнина
Видеоприветствие по случай празника на
даде повод за удовлетворение и заслужена гордост
русенското висше училище направи и председателят
за цялата академична общност.
на Народното събрание на Р България Цвета
На 12 ноември 2020 г. в 16:00 ч. се откри
Караянчева.
Тържественото събрание в чест на 75-ата
По случай 75-годишнината от създаването на
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
годишнина на Русенския университет. От голямата
русенската Алма матер Министър-председателят на
и проф. д-р Велизара Пенчева
зала на Канев център цялото тържесто бе излъчено
Р България Бойко Борисов изпрати поздравителен
в YouTube канала на Русенския университет и
адрес до академичната общност.
социалните мрежи. Така дългогодишните партньори на университета и
Онлайн включване със свое поздравление по време на тържественото
членовете на академичната общност, които не бяха в залата на Канев център,
събрание направи проф. дфн Анастас Герджиков – председател на Съвета на
ректорите на Р България.
поради ограниченията на епидемичната обстановка, имаха възможността да
споделят вълнението и атмосферата на празника от прякото му излъчване.
По време на тържеството се състоя премиерата на краткия промоционален
Високоуважавани гости на Тържественото събрание бяха: Таня Михайлова –
филм „75 години Русенски университет“, подготвен от „Арена медия“.
зам.-министър на образованието и науката; Пенчо Милков – кмет на Община Русе;
Музикален комплимент към гостите на Тържественото събрание бяха
Свилен Иванов – и.д. областен управител на Русенска област; Иво Пазарджиев
изпълненията на „Трио към Държавна опера-Русе“.
Информацията от страница 2. до страница 7. е предоставена
– председател на Общинския съвет на Русе; Росица Георгиева – началник на
Регионално управление на образованието – Русе; Момчил Станков – областен
от д-р Виктория Иванова и ВОР
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Академично слово на ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
Уважаеми преподаватели, служители,
Днес, на 12 ноември 2020 година, Русенският
студенти, докторанти и випускници на Русенския
университет празнува в семейството на своите
университет,
многобройни национални и международни
Уважаеми официални гости на събитията,
партньори. Това семейство става все попартньори и приятели на университета,
голямо и силно, благодарение на споделените
Днес, 12 ноември 2020 година, отбелязваме
ценности и принципите на равнопоставеност,
75-годишнината от създаването на Русенския
толерантност и диалог. В това семейство цари
университет – една годишнина, която изпълва
разбирателство и приятелски дух, дълготрайно
сърцата ни с гордост и респект към постигнатото
партньорство и споделени визии и мечти за
и завоюваните успехи, с вълнение от мащабността
бъдещето. Ние се гордеем с нашите партньорски
на съграденото през годините, с ентусиазъм и
мрежи в Европа и света, в които се говори на
окриленост да продължим заедно напред още
езика на професионализма и удовлетворението
по-силни, достойни и вдъхновени.
от съвместните постижения. Гордеем се с
На такъв ден е обичайно да се обърнем назад
това, че името на Русенския университет е
във времето, към корените си, от които струи
синоним на надеждност, влиятелност и лоялно
живителната сила на развитието и прогреса на
партньорство. Нека на този ден прозвучи нашата
нашата Алма матер. Тези корени са здрави и
искрена признателност към партньорите на
непоклатими, устояли на бури, превратности и
Русенския университет от близо и далеч, към
изпитания. От тези корени се е родил изобилният
държавната и местните власти в прилежащите
плод на растежа и възхода на Русенския
ни региони, към многобройните ни партньори
университет. Отчитайки това, нека да отдадем
от бизнеса и индустрията, към приятелите ни от
нашата признателност на първостроителите на
културните и неправителствените институции,
университета, на всички онези наши предци,
към випускниците на университета и към
които с всеотдайност и мисъл за бъдещето,
умения, с удовлетворението от това, че сме
всички наши сподвижници, с които написахме
частица по частица, са съграждали нашия общ
изпълнили своята отговорност към просперитета
75-годишната хронология на развитието на
дом на мъдростта, светлината и споделеното
не само на прилежащите си региони Русе,
Русенския университет.
утре. Те, първостроителите, носят имената на
Разград, Силистра и Видин, но и към Северна
В палитрата на благодарността по случай
ректори, декани на факултети, ръководители
България, трансграничния регион и Дунавското
75-годишния юбилей на Русенския университет
на катедри, на всички наши многобройни
пространство.
най-ярко свети огненият цвят на признанието
предшественици, оставили следа в летописа на
Днес Русенският университет празнува и
към творците на настоящето и бъдещето
русенската Алма матер. Нека да им благодарим
своя безспорен авторитет на лидер в науката,
на русенската Алма матер, към всички
и да помним тяхното дело!
иновациите и проектното финансиране.
мои колеги ръководители на различни нива,
Ако на този ден се заема със задачата да
Светът на науката е наситен с предизвикателства,
преподаватели, служители, студенти и докторанти
направя ретроспекция на постигнатото през
като това се доказа с особена острота през
на университета. Твърде претенциозно би
изминалите 75 години, тя би заела стотици и
изминалите десет месеца на глобална пандемия.
било да кажа, че всички ние пишем история,
дори хиляди страници. Затова ще се обърна с
Но както през изминалите 75 години, Русенският
но убедено мога да твърдя, че всеки от нас е
поглед към Русенския университет днес.
университет отново демонстрира, че може да
дал своя неоценим принос за утвърждаване на
Днес нашият университет празнува
бъде в авангарда на научната мисъл и да прави
Силата, Достойнството и Авторитета на
своето силно и авторитетно присъствие в
наука в името на общественополезни каузи.
Русенския университет.
националното и международното образователно
Иновациите в науката са нашето бъдеще, а ние
Русенският университет е силен с
пространство. През изминалите години той не
имаме капацитета да творим утрешния ден
последователното следване на 75-годишни
само запази и утвърди своя уникален инженерен
със силата на интердисциплинарното знание
традиции и със способността си да намира верен
профил, но разви безспорно влияние и авторитет
и екипния дух, с мъдростта на поколенията
отговор на предизвикателствата на времето.
в сферите на педагогическото образование,
учени и изследователи и дръзновението на
Русенският университет е достоен със своите
стопанско-правните, политическите, социалните
студентите и докторантите, с резултатността
75-годишни постижения, сътворени с делата
и здравните науки. Този широк профил е наше
на нашите успешни проекти и далновидността
на цялата академична общност.
предимство в конкурентната образователна
на научните ни прозрения. Ние сме силни днес,
Русенският университет е авторитетен
среда, но също така ни задължава да поддържаме
за да пребъдем утре!
и влиятелен със способността си да създава
високо качество, да
партньорства, които
устояват на времето и
вземаме изпреварващи
решения, да откликваме
носят добавена стойност.
на потребностите на
Благодаря Ви колеги,
дигиталните поколения,
че заедно съграждаме и
да бъдем новатори в
утвърждаваме Русенския
динамично променящия
университет – нашето
съкровено споделено
се свят на високите
технологии, да сме винаги
пространство от ценности
с една идея напред. Ние
и творчески приноси
сме се доказали, че можем.
за бъдещето на идните
Нека още по-уверено
поколения, пространство,
да протегнем мост към
в което струи светлината
бъдещето, което идва с
на знанието, мъдростта,
красотата на младостта,
откривателс твото,
диа логичнос тта и
с неугасващия стремеж
към знание и адекватни на
приятелството.
Гости на Тържественото събрание в чест на 75-ата годишнина на Русенския университет
Честит юбилей!
времето професионални
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Юбилейни отличия
По повод 75-годишния юбилей на Русенския
университет „Ангел Кънчев“ със заповед
№ 1968/03.11.2020 г. на Ректора са връчени юбилейни
отличия на членове на академичната общност на
университета и представители на държавната и
местната власт.
С юбилеен плакет и диплом се награждават
Президентът на Р България Румен Радев, министърпредседателят на Р България Бойко Борисов,
Председателят на Народното събрание на Р България
Цвета Караянчева, Министърът на образованието
и науката Красимир Вълчев, кметове и областни
управители на Русе, Силистра, Разград, Видин.

Чл.-кор. Христо Белоев
и Таня Михайлова

С юбилеен плакет и диплом са отличени
катедрени колективи, културни и спортни клубове
на университета, както и 15 представители на
академичната общност със значителен принос за
развитието на университета – ректори, заместникректори, декани и изявени служители.
С юбилейна значка и диплома се награждават
56 представители на академичната общност от
ръководния състав на университета, преподаватели
и студенти.
Юбилейните отличия се присъждат в знак на
признание за принос към развитието на Русенския
университет, към неговото утвърждаване като
авторитетна и влиятелна институция за висше
образование в национален и международен мащаб.

Чл.-кор. Христо Белоев
и Пенчо Милков

Чл.-кор. Христо Белоев
и Иво Пазарджиев

Чл.-кор. Христо Белоев
и Иван Паслар

Чл.-кор. Христо Белоев
и Момчил Станков

Поздравления
В деня на честването на 75-ата годишнина от своето създаване Русенският
университет получи поздравления по един необичаен начин, наложен от
ситуацията на извънредна епидемиологична обстановка в страната. Чрез
виртуалната платформа BigBlueBotton партньори и приятели на университета
поднесоха своите поздравления и изразиха задоволството си от досегашната ни
съвместна работа, както и желанието да продължат и в бъдеще да провеждат
изследвания, обучения и обмен на преподаватели, студенти и докторанти.

С поздравления се включи проф. Сладковски от Силезийския технологичен
университет в Катовице, Полша, който сподели и видеообръщението на
Ректора на университета проф. дтн Мезик. Казахският национален аграрен
университет (КАЗНАУ) беше представен от зам.-ректора по международно
сътрудничество проф. Аликанов и проф. Музаферович от Инженерния
факултет, които поздравиха Русенския университет с празника от името на
ректора на КАЗНАУ акад. Йесполов. Академик Кешуов, председател на Научния
производствен център за селскостопанско инженерство също поздрави чрез
видеообръщение. С думи на уважение и приветствия към академичната общност
се обърна и академик Владимир Булгаков от Киев, Украйна. От Румъния бе
получено поздравление от доц. Маринеску – зам.-ректор по международно
сътрудничество на Университет Данубиус.
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Поздравлениe

Честит 75-годишен юбилей на Русенския
университет!
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!
Проф. д-р Велизара Пенчева,
Председател на Общото събрание на университета
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Виртуален албум с 360-градусов поглед чрез QR кодове

По повод 75-годишнината на Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе създаден виртуален албум със забележими за университета и града места,
събития и факти. За създаването на албума са използвани съвременни технологии за въздушно фотозаснемане и 3D сканиране, които ще позволят на
читателя да се потопи във виртуалния свят на Русенския университет.
Виртуалната част на албума е създадена от доц. Георги Христов и д-р Дияна Кинанева, катедра „Телекомуникации“. Дизайнът на албума е проектиран
от доц. д-р Йордан Дойчинов, катедра „Промишлен дизайн“. Текстът е подготвен от проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор по ИКП в периода 2012–2020 г.
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Европейска нощ на учените 2020
Макар и при по-необичайни условия, Европейската нощ на учените 2020 в
Русенския университет се състоя на 27 и 28 ноември 2020 г. под мотото „Науката
преобразява живота“. Завишеният интерес от страна на академичната общност
и гражданите на град Русе, както и широкият обществен отзвук, се коренят
в подбора на събитията в програмата и в техния преобладаващо виртуален
формат, осигуряващ възможност за отдалечен достъп в реално време.
След откриването на Европейската нощ на учените от ректора на Русенския
университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев в централното фоайе на Ректората
бяха наградени призьорите в състезанието „Науката преобразява живота“.
Победителите са – Категория „Есе“: 1. място Дана Петрова Бъчварова, 10. клас,
ПМГ „Атанас Радев“ – Ямбол; 2. място Александра Александрова Умленска, 10. клас,
ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил; 3. място Кристиян Ганчев, 8. клас,
СУ „Йордан Йовков“ – Русе; Категория „Фотография“: 1. място Мария
Александрова Кирилова, МГ „Баба Тонка“ – Русе, 10. клас; 2. място Ралица
Димитрова Димитрова, МГ „Баба Тонка“ – Русе, 12. клас; 3. място ученици от
СУ ,,Любен Каравелов“ – Несебър, с ръководител Силвия Жекова; 3. място
Мария Владимирова Илиева, СУ „Пейо Яворов“ – Варна, с ръководител
Соня Илиева.
След церемонията по награждаването беше открита изложбата „75 години
наука в Русенския университет“, а всички останали събития в програмата
на Нощта се състояха онлайн.
Директорката на Университетската библиотека инж. Елисавета Недева
представи изложбата с думите „Университетската библиотека е един сателит

Изложба „75 години наука в Русенския университет“

Изложба „75 години наука в Русенския университет“
на висшето учебно заведение, който също е на 75 години, и е възникнал през
далечната 1945 г. с първите лични дарения на софийските преподаватели за
първото в провинцията висше учебно заведение. Днес фондът на библиотеката
наброява около 460 000 тома. Библиотеката съхранява и пази паметта на
всички преди нас, допринесли и продължаващи да допринасят за развитието
на науката и просперитета на университета. За първи път предлагаме и пред
академичната общност част от богатата колекция на научни трудове на
университета, проследявайки развитието на учебното заведение“.
В Дискусионния клуб на тема „Науката – все по-близо до живота
и обществото“ се включиха повече от 40 участници, където водещи
панелисти бяха проф. дмн Николай Витанов от Института по механика към
БАН и проф. дфн Иванка Мавродиева от Софийския университет. Проф.
Витанов е член на Националния оперативен щаб за борба с пандемията от
COVID–19 и е ангажиран с изготвянето на прогнозни математически модели
за развитието на пандемичната ситуация. Проф. Мавродиева е отговорен
редактор на списанието „Реторика и комуникации“ и е развила сериозна

експертиза в изследването на медийното поведение на известни фигури от
обществения живот.
Модератори на дискусията бяха настоящият и бившият заместник-ректори
на Русенския университет по интернационализация и комуникационна
политика доц. д-р Десислава Атанасова и проф. д-р Юлиана Попова. Пред
членовете на академичната общност на Русенския университет и външни
участници проф. Витанов и проф. Мавродиева развиха тезата, че със своя

доц. д-р Десислава Атанасова и проф. д-р Юлиана Попова
труд учените винаги са били от хората на „първа линия“ и това се доказва
особено ярко в ситуацията на глобална пандемия, когато погледите на всички
хора по света са обърнати с надежда към учените и възможностите на науката
да намира решения на глобални проблеми.
Двамата известни учени бяха единодушни в мнението си, че хората
на науката трябва почесто да популяризират
своята работа, да се
избавят от излишната
скромност, която им е
присъща, и да комуникират
своите постижения
пред обществото на
достъпен и разбираем
език. Всички участници в
дискусията се съгласиха,
че българската наука се
нуждае от допълнително
финансиране за материална
база и лабораторни
изследвания, за да се реализира потенциалът на учените в България и да се
постигне съизмеримост с развитието на научните изследвания в световен
мащаб.
Следващото събитие от програмата на Европейската нощ на учените в
Русенския университет бе „Ателие на младите таланти – Учен за един ден“,
насочено към учениците от средните училища в град Русе и региона. Инициативата
събра повече от 110 участници във виртуалното пространство на Русенския
университет. Доц. д-р Анелия
Манукова –зам.-председател
на Общото събрание на
Русенския университет,
поведе присъстващите
ученици от Математическа
гимназия „Баба Тонка“ –
Русе, Средно училище
за европейски езици –
Русе, Професионалната
гимназия по Електротехника
и електроника – Русе,
както и ученици и гости
от града, по стъпките на
успешната научна кариера
и възможнос тите за
реализация на учените в
реалната практика. Гости
на Ателието на младите
таланти бяха двама много
успешни випускници на Русенския университет маг. инж. Георги Господинов
и д-р инж. Камен Кръстев, извървели пътя на академичното развитие от
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бакалавър до доктор и намерили перспективна професионална реализация
в компании от сектора на електрониката и информационните технологии
с международно признание – BHTC BULGARIA EOOD и SIVIKO OOD.
Двамата млади изследователи представиха пред присъстващите ученици
своята професионална кариера и подчертаха, че в днешно време, повече
от всякога, реалната практика се нуждае от връзка с науката и иновациите,
които се генерират в университетите и научните институти.
В рамките на програмата на Нощта на учените се проведе Следобедът
на научно-популярните филми. За почитателите на киното бяха излъчени
четири филма, демонстриращи ролята на науката за разкриване тайните на
природата и човешкия гений: филмът „Космос“ на режисьора Карл Сейгън и
три филма от поредицата на National Geographic: Последни тайни от платото
Наска, Планета на бедствия и Машина на времето: Пирамидите.
Във виртуалната кинозала на Русенския университет се събраха
повече от 30 посетители.
Кулминация на събитията в програмата на Европейската
нощ на учените за 27 ноември в Русенския университет бе
тазгодишното издание на Академия на скритите таланти
под наслова „Учени на виртуалната сцена“. Събитието
премина при изключителен интерес и бе уважено от повече от
50 участници. Виртуалният старт беше даден от зам.-ректора
по интернационализация и комуникационна политика доц.
д-р Десислава Атанасова, а председателят на Общото събрание
на университета проф. д-р Велизара Пенчева пожела успешна
изява на участниците и положителни емоции на всички
присъстващи. За високия емоционален градус на инициативата
допринесе модераторът на събитието доц. д-р Мира Душкова,
която беше подбрала мисли на световни учени за преход към

всяка от изявите в програмата. Неин беше и приносът за подготовката на
сценария, в който се редуваха впечатляващи презентации, музикални клипове,
заснети специално за Нощта на учените, и авторски поетични изпълнения.
Със свои презентации участваха ветерани в Нощта на учените в Русенския
университет, като проф. дмн Степан Терзиян – с авторски фотографии
по темата астрономия и часовници, и проф. д-р Ангел Смрикаров – със
своеобразна поетична ретроспекция на Нощта в Русенския университет.
Проф. Смрикаров демонстрира, че ученият може да се вълнува не само от
научните си занимания, но и от улавянето на красотата в природата и нейното
претворяване във фотография и стих.
Още две презентации направиха изключително впечатление на
присъстващите: на Диана Георгиева – с авторски картини, интегрирани в
цветна феерия от дигитални форми на музикален фон, и на д-р Николай
Ковачев – с изумителни авторски снимки на познати и не толкова познати
кътчета от уникалната българска природа. Презентацията на доц. д-р Анелия
Манукова на повече от 200 ключодържателя „История и спомени в една ръка“,
събирани от семейството й в продължение на повече от 15 години, показа,
че учените в Русенския университет могат да превърнат едно любимо хоби
в изкуство.
Поетичната част на Академията на скритите таланти 2020 в Русенския
университет включваше изпълненията на Миглена Цветкова, студентка в

магистърския курс по Българистика и съвременно образование, засл. доц.
Живодар Душков и доц. д-р Мира Душкова. И тримата поети докоснаха сърцата
на присъстващите със своите съкровени поетични прозрения, а Миглена
Цветкова въодушеви участниците със своите стихотворения, посветени
съответно на 70-годишнината и 75-годишнината на Русенския университет.
Музикалната част на Академията на скритите таланти създаде наймного емоции сред присъстващите. Тук се изявиха д-р Ивайло Николаев – с
необичайно съчетание на класическо и рок изпълнение на пиано, д-р Петя
Стефанова – с вълнуващо концертно изпълнение на флейта, и групата „Табула
Раза“ при Русенския университет с участници д-р Димитър Грозев, д-р Мая
Грозева, д-р Сергей Калинков и д-р Нина Тагарова. Трябва да се отбележи, че
създаването на групата е вдъхновено именно от Нощта на учените в Русенския

„Седемте чудеса на България”, д-р Милена Великова
университет и за времето на своето съществуване от 2017 г.
насам тя успя да спечели сърцата на всички представители на
академичната общност в университета и извън него.
Интересна подробност в провеждането на Академията на
скритите таланти бе, че аплодисментите за изпълненията на
участниците бяха изнесени в чата на виртуалната зала, където
се чуха многобройни ласкави отзиви и високи оценки.
Кулминация и финал на Академията на скритите таланти
бе поставен от клипа на д-р Милена Великова на тема „Седемте
чудеса на България”, представящ седемте български фолклорни
области и заснет пред Община Русе с участието на Танцов състав
„Хармония“ при Русенския университет. Клипът послужи като
повод за отбелязване на 50-годишния юбилей на танцовия
състав, чието тържествено ознаменуване беше отложено заради
епидемичната обстановка.
Макар и проведена виртуално, Академията на скритите
таланти в Русенския университет показа, че учените не само
творят наука, но и се вдъхновяват от всяка частица красота, която
прави живота по-пълен и носещ очарование с различните си превъплъщения.
На 28 ноември Европейската нощ на учените в Русенския университет
бе финализирана със събитието Науката е магична и вълнуваща, в което
бяха направени демонстрации на три професионални клуба при Русенския
университет – клуб „Четири колела“ с ръководител д-р Димитър Грозев,
клуб „HydRU“ с ръководител доц. д-р Иван Белоев и клуба при катедра
„Телекомуникации“, оглавяван от творчески екип в състав доц. д-р Георги
Христов, доц. д-р Пламен Захариев и д-р Диана Кинанева. Пред аудиторията
бяха демонстрирани във видеоклипове впечатляващите постижения на
професионалните клубове в университета, които представят връзката на
науката с реалната практика и функционират като творчески лаборатории, в
които студентите и докторантите се подготвят за успешната си професионална
реализация.
Всички събития в програмата на Европейската нощ на учените 2020 г. в
Русенския университет преминаха под мотото „Науката преобразява живота“.
Те за пореден път доказаха, че в своето 75-годишно развитие Русенският
университет се е изградил като силен и иновативен университет, чиито научни
постижения отмерват пулса на времето и са съизмерими с потребностите на
практиката в национален и международен мащаб.
Материалът е подготвен от проф. д-р Юлиана Попова,
зам.-ректор по ИКП в периода 2012–2020 г.
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Международна научна
конференция на Русенския
университет
В дните, когато Русенският университет отбелязва своята 75-годишнина,
на 12 и 13 ноември 2020 г. в Русе се проведе и 59-ата годишна международна
научна конференция, организирана съвместно от Съюза на учените – Русе,
и Русенския университет. Темата на конференцията е устойчива: „Нови
индустрии, цифрова икономика, общество – Прогнози за бъдещето III“.

Откриване на научната конференция на Русенския университет
Приветствие от ректора чл.-кор. проф. Христо Белоев
В Програмата на научния форум, който се проведе и във филиалите
на Русенския университет в Силистра (16 октомври 2020 г.) и Разград
(6–7 ноември 2020 г.) се включиха учени от 76 университети и научни
организации на 15 държави (Беларус, България, Италия, Испания, Израел,
Казахстан, Кувейт, Молдова, Полша, Румъния, Р С Македония, Р Хърватска,
Турция, Украйна, Франция) с 390 научни съобщения, резюмета и резултати
от изследвания.
За пръв път пленарните доклади на 59-ата международна научна
конференция на Русенския университет се проведоха паралелно с пленарните
доклади на 7-ата Международна конференция по енергийна ефективност и
селскостопанско инженерство. Представиха се известни учени от Франция,
Турция, Румъния и България: д-р Джайлс Нотън от Университета на
Корсика Паскуале Паоли, Франция; старши научен сътрудник д-р Габриела
Кърцумару от Националния Институт за изследвания и разработки в
областта на електроинженерството (ICPE-CA), Букурещ, Румъния; доц. д-р
Радосвета Сокулу, ръководител на филиала по Телекомуникации в селското
стопанство на университета Еге, Турция, и доц. д-р Людмил Стоянов,
зам.-декан по Изследвания и иновации и Международно сътрудничество
на Технически университет, София. Панелистите споделиха своя опит на
водещи научни изледователи и дадоха добър старт на двете конференции.

В 31 сесии на 24 секции в Русе (320 доклада) авторите обсъдиха своите
виждания във всички научни направления и професионални области, в
които работи университета. Научните доклади и дискусии със сигурност
ще допринесат за задълбочаване на разбирането, свързано с различни
аспекти на регионалната икономическа трансформация въз основа на
прилагането на иновативни стратегии и подходи към новите индустрии,

цифровата икономика, обществото и връзките му с бизнес средата и
качеството на живот.
След двойно анонимно рецензиране, доклади със значителен принос ще
бъдат предложени за публикуване в списания с импакт фактор и тематични
издания, разпространявани в много библиотеки в България и в чужбина,
регистрирани в NACID и COBIS. Всички останали доклади, успешно
преминали международното двойно рецензиране, ще бъдат публикувани
в поредното издание на Трудове на Русенския университет, включено в
международната база данни ISSN.
Материалът е подготвен от проф. д-р Диана Антонова,
зам.-ректор по НИД.

Международна конференция
по енергийна ефективност и
селскостопанско инженерство
В периода 12–14 ноември 2020 г. се проведе седмата Международна
конференция по енергийна ефективност и селскостопанско инженерство
(Energy Efficiency & Agricultural Engineering EE&AE), посветена на
75-годишнината на Русенския университет. За първи път IEEE е технически
спонсор на събитието и поради усложнената епидемична обстановка се
реализира в хибридна форма – присъствено и виртуално, с помощта на
платформата за видеоконферентна връзка Zoom.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
и председателят на българската секция на IEEE доц. д-р Кирил Алексиев
официално приветстваха гостите и участниците.
По време на пленарната сесия с модератор доц. д-р Ирена Вълова бяха
представени резултати от научни изследвания в областта на възобновяемите
енергийни източници и прецизното земеделие. Пленарните докладчици
д-р Джил Нотън от университета в Корсика (Франция), д-р Габриела Кърчумару
от Националния Научноизследователски Институт по Електротехника
ICPE-CA (Румъния), доц. д-р Радосвета Сокулу от Егейския университет
(Турция) и доц. д-р Людмил Стоянов от Техническия университет – София,
споделиха опита си на водещи научни изледователи.
Участниците в конференцията имаха възможност да определят типа на
представяне на своите доклади, съобразно епидемична обстановка, което
определи и няколко типа представяне:
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•
•

По време на три хибридни сесии бяха презентирани резултатите от 21
научни изследвания. Част от участниците се включиха присъствено
от залата, докато други участваха отдалечено чрез Zoom.
Чрез постерно представяне по време на две присъствени постерни
сесии бяха докладвани 52 доклада;

Научна сесия за студенти,
докторанти и млади учени
На 11 ноември 2020 г. проведе научна сесия за студенти, докторанти
и млади учени BEST PAPER „Crystal Prize“.
В периода май – октомври във всички факултети и филиали на
Русенски университет се проведоха научни сесии, на които бяха
избрани най-добрите 14 доклада. Номинираните научни доклади бяха
представени във виртуалното заседание на английски език от участници
от България, Украйна, Великобритания и Австралия.

•

В рамките на 6 виртуални постерни сесии, реализирани чрез
отделни Zoom канали за всеки докладващ, бяха представени
online 71 доклада.
Сумарният брой на представените в EE&AE 2020 доклади е 147, чиито
автори са от дванадесет страни – България, Румъния, Русия, Франция,
Турция, Казахстан, Словакия, Украйна, Пакистан, Финландия, Кипър и
Литва. От българска страна се включиха участници от всички технически
и аграрни университети и представители на Българската академия на
науките, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Технически университет –
София, Технически университет – Габрово, Технически университет –
Варна, Медицински университет – Варна, Висше военноморско училище
„Никола Вапцаров“, Университет по хранителни технологии – Пловдив,
Тракийски университет – Стара Загора, Аграрен университет – Пловдив,
Институтът по почвознание „Никола Пушкаров“, Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Университет за
национално и световно стопанство, Висше училище по телекомуникации
и пощи, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и др.

Конференцията Energy Efficiency & Agricultural Engineering 2020 е
реализирана с помощта на активното участие и подкрепа на преподаватели
от катедрите на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ –
„Електроника“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Компютърни
системи и технологии“ и „Автоматика и мехатроника“.
Организационният комитет изразява искрена благодарност за всеотдайната
работа на всички участниците в подготовката и провеждането на събитието.
Показателни за успеха на тазгодишното издание на конференцията са
получените благодарствени писма от колеги от България и чужбина.
Материалът е подготвен от доц. Борис Евстатиев,
ръководител на НИС.

Събитието бе част от ежегодната Научна конференция на Русенски
университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе, „Нови индустрии,
дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III“.
Научните доклади са подготвени съвместно с научни ръководители
и ще бъдат публикувани в юбилеен сборник на конференцията Best
paper „Crystal prize“.
Материалът е подготвен от доц. д-р Галина Иванова.

Научна конференция –
Филиал Силистра
На 16 октомври 2020 г. в залата на Общински съвет в Силистра беше
открита Международната научна конференция на Филиал Силистра
на Русенския университет, посветена на две годишнини – 75 години
от създаването на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и 130 години
педагогическо образование в Силистра.
Поздравления към участниците в конференцията отправиха Милена
Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в
44-то Народно събрание, областният управител на област Силистра
Ивелин Иванов, председателят на Общински съвет Силистра Мария
Димитрова, заместник-кметът по хуманитарни дейности Мария Недялкова.
Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев поздрави участниците в
конференцията и изнесе пленарен доклад на тема „Влияние на Русенския
университет в Дунавския регион“. След пленарната сесия бе представена
втора част на филма, посветен на 130 г. педагогическо образование в
Силистра, който е дело на преподаватели от Филиал Силистра – стожер
на традициите на педагогическото образование до днес.
Заседанията на конференцията се проведоха в три секции (присъствено
и онлайн)– „Хуманитаристика“, „Педагогика, психология и методика“
и „Инженерни науки“. В конференцията се включиха участници от
Румъния и Русия, както преподаватели от няколко български града –
Велико Търново, Бургас, Русе и Стара Загора.
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Научна конференция –
Филиал Разград
На 6 и 7 ноември 2020 г. Филиал Разград на Русенския университет
бе online домакин на традиционната двудневна научна конференция с
международно участие, която се провежда в рамките на конференцията
на Русенския университет и бе посветена на 75-годишнината на Русенския
университет. Този ежегоден научен форум бе организиран съвместно със
Съюз на учените в България – клон Разград, Регионален академичен център
на БАН – Разград, ЕИЦ Европа Директно – Велико Търново, и Дом на науката
и техниката – Разград.

науката и декана на аграрния факултет на Университет Крайова.
В приветствието си проф. Белоев пожела успех на всички участници
във форума и отбеляза: „В днешното време, когато човечеството преживява
сътресения в различни точки на планетата и в почти всички сектори, темата за
устойчиво земеделие е изключително актуална и значима. Точното и навременно
разрешаване на глобални проблеми и излизането от тежки кризи не е възможно,
без да не бъдат засегнати и проблемите в агросектора“.
По време на форума бяха представени над 150 доклада от различни държави.

Online обучение със студенти от
университета CETYS, Мексико
През месец ноември 2020 г. преподавателите доц. д-р Людмила Михайлова
и доц. д-р Емил Папазов от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ към
Факултет „Бизнес и мениджмънт“ взеха участие в онлайн обучение, проведено
със студенти от университета CETYS, Мексико. Обучението бе част от глобалната
програма със серия от лекции с мото „Международното лидерство в свят,
изпълнен с предизвикателства“.
Съвместната лекция на двамата преподаватели от Русенския университет бе
посветена на промените в стратегическата ориентация на фирмите под натиска
на кризисни явления. В уебинара взеха участие над 60 студенти и преподаватели.
Материалът е подготвен от доц. д-р Людмила Михайлова.

Обмен на знания и сътрудничество
бизнес –университет
С приветствие към участниците Ректорът на Русенския университет
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев откри конференцията.
Бяха представени четири пленарни доклада – проф. д-р Ясмина
Лукинац от Университет „Йосиф Щросмайер“ в Осиек, Хърватия, на тема
„Компютърно приложение за оценка качеството на продуктите на зърнена
основа“, доц. д-р Росица Титоренкова от Института по минералогия и
кристалография „Акад. Иван Костов“ на БАН в София на тема „FTIR
микроспектроскопия за изследване на нееднородни по фазов състав и
структурни характеристики биологични минерализации“, инж. Анелия
Пергот от Европак България – Варна, на тема „Хартия от камък“ и
доц. д-р Кристина Попович от Технически университет в Кишинев, Молдова
на тема „Интегриран подход за индустриална обработка на орехи“.
На заседанията в двете секции се представиха 35 доклада с актуална
научна и производствена тематика. Участници в конференцията бяха
учени от София, Бургас, Пловдив, Варна, Силистра, както и от Украйна,
Хърватска, Молдова, Северна Македония. В заседанията на конференцията
се включиха и представители на фирми от региона. Авторите на най-добрите
доклади от двете секции бяха отличени с грамота и Кристален приз The Best
Paper – проф. Стефан Стефанов от УХТ Пловдив, Петър Петров от Про М
Консултинг ЕООД – Силистра, и младите учени Мая Станчева и колектив
от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Радослав Маринов и
Евдокия Белина от Институтa по оптични материали и технологии на БАН
и НЦЗПБ София.
На заключителното заседание присъства зам.-ректорът проф. Диана
Антонова, която изрази задоволство от отличната организация и високото
научно ниво на конференцията. 		

Устойчивото земеделие –
земеделие на бъдещето
На 26 ноември 2020 г. официално бе открит 16-ият пореден годишен
симпозиум „Устойчиво земеделие – земеделие на бъдещето“, който се проведе
онлайн. Русенският университет е един от организаторите на форума, заедно
с Министерството на образованието и науката на Румъния, Университет
Крайова, Държавния аграрен университет в Молдова, Националния институт
за изследвания-развитие на машини и инсталации, проектирани за земеделието
и хранителната промишленост – Букурещ.
Форумът беше официално открит от съветника на министъра на образованието
и науката на Румъния, ректора на Русенския университет, зам.-ректора по

На 8 декември 2020 г. се проведе онлайн работна среща между
научноизследователски екип от Русенския университет и представител на
бизнеса Сашо Илиев (РЕДКО ООД). Семинарът бе на тема „Обсъждане на
възможностите на платформата HEInnovate да подтикне към обмен на знания
и сътрудничество бизнес–университет“. Цел на събитието, организирано
по проект „BeyondScale“, бе да се намерят възможностите за поддържане на
устойчиво сътрудничество, подпомагано от Научноизследователския сектор
при Русенския университет.
При откриването ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев припомни, че
Русенският университет е част от инициативата на Европейската комисия за
насърчаване на предприемчивите университети в Европа (HEInnovate) още от
2013 г. Особена гордост за цялата академична общност, обясни проф. Белоев,
е организираната и домакинствана през 2018 г. международна конференция
„HEInnovate – Институционална промяна във висшето образование“.
По време на семинара представителите на научния екип и на бизнеса
обсъдиха възможностите за трансфер на знания, взимайки предвид интересите
и ползите на всички заинтересовани. Създаването на мрежата „BeyondScale“ е
резултат от активното взаимодействие на Европейската комисия и участващи
партньорски организации по направлението „Иновации във висшето образование“
(HEInnovate). Целта на проектния консорциум е да се разработят добри практики,
които да се представят пред национални и местни институции. Русенският
университет е единственият активен участник в мрежата от Източна Европа.

Проект ComEnter&RC
Русенският университет, в стратегическо партньорство с организации от
Италия, Великобритания, Франция, Испания и Португалия, започва работа по
социалнозначим международен проект, финансиран по Програма „Еразъм+“.
Проектът „ComEnter&RC – Предприятия на общността и отговорно гражданство
за младежите и жените“ цели осигуряване на подкрепа за усвояване на умения,
необходими в борбата с обезлюдяването и бедността в крайните райони, чрез
създаването на предприятия на общността.
Проектът цели подобряване пригодността за заетост на младите хора и
жените и адресиране на споделените местни нужди.
В тригодишния период на изпълнение на проекта „ComEnter&RC“ ще се
разработят два интелектуални продукта. Екипът на Русенския университет
отговаря за разработването на втория интелектуален продукт – web-базиран
портал за стартиране на предприятие на общността, който ще улесни достъпа
на амбициозните предприемачи от общността до създадените в рамките на
проекта инструменти.
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Визити и постижения
Посланикът на Обединените
Минно-геоложкия университет, проведоха работна среща с академичното
ръководство на Русенския университет: ректора чл.-кор. проф. дтн
арабски емирства в Русе
Христо Белоев, председателя на Общото събрание проф. д-р Велизара

На 5 ноември 2020 г. посланикът на Обединените арабски емирства
Н.Пр. Султан бин Рашид Султан Ал Китуб Ал-Нуайми и ректорът на
Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев проведоха
работна среща. Разговорът се състоя онлайн, в електронната платформа
на Русенския университет BigBlueButton. В срещата участваха също
и Мохамед Ел Бакари, съветник в посолството на ОАЕ, и проф. д-р
Красимир Мартев, директор на дирекция „Чуждестранни студенти“
при Русенския университет.

Чл.-кор. Христо Белоев

В началото на срещата чл.-кор. Христо Белоев припомни за
плодотворните посещения на дипломатите от посолството във висшето
училище и традиционно поддържаните топли отношения между двете
институции. Ректорът отбеляза още, че различни посланици в България
се обучават или вече са придобили своята магистърска или докторска
степен в русенската Алма матер. Проф. Белоев сподели, че са инициирани
сътрудничества с университети от Обединените арабски емирства с цел
обмяна на специалисти и опит.
Н. Пр. Султан бин Рашид Султан Ал Китуб Ал-Нуайми поздрави
чл.-кор. Хр. Белоев с избора му за академик на Националната академия
за аграрни науки на Украйна. Той благодари за успешното дългогодишно
сътрудничество с ръководството на Русенския университет и сподели,
че негово желание е общите инициативи да се увеличават. Н. Пр. Султан
бин Рашид Султан Ал Китуб Ал-Нуайми изрази също и най-добрите
си пожелания по случай 75-годишнината от създаването на Русенския
университет.
В края на срещата чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и Н.Пр. Султан бин
Рашид Султан Ал Китуб Ал-Нуайми си пожелаха да имат възможността
в най-близко бъдеще да проведат срещата си лично, за да се уточнят
подробности за бъдещите съвместни инициативи.

Договор за сътрудничество
с Минно-геоложкия университет
На 13 октомври 2020 г. проф. д-р Ивайло Копрев – ректор на Минногеоложки университет, доц. д-р Иван Митев – преподавател в Минногеоложкия университет и изпълнителен директор на Българската
минно-геоложка камара, и гл. ас. д-р Весела Петрова – преподавател в

Посещение на Канев център на Русенския университет

Пенчева, заместник-ректорите проф. д-р Диана Антонова, проф. д-р
Пламен Даскалов, проф. д-р Пламен Кангалов и главния секретар на
университета доц. д-р Таня Грозева.
По време на посещението бяха обсъдени възможности за сътрудничество
в научната дейност, както и в различни проекти и инициативи.
Дискутирани бяха добри практики, прилагани в online обучението на
студенти, в условията на Covid–19.

Чл.-кор. Христо Белоев и проф. д-р Ивайло Копрев

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев и чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
подписаха договор за сътрудничество и съвместна дейност между двете
висши училища. В него се предвижда съвместна работа за развитие
на нормативната база и институционалното изграждане в областта на
образованието, квалификацията и научноизследователската дейност;
разработване на съвместни програми за обучение; сътрудничество в
областта на научните изследвания и технологиите, провеждането на
теоретични и практически форми на подготовка; развитие на системата
за управление на учебната и научноизследователската дейност.

Трето отличние
по програма „Еразъм+“
За трети път Русенският университет получи отлична оценка за
работата си по програма „Еразъм+“. Чрез официално писмо Националната
агенция по Програма „Еразъм+“ уведомява ръководството на
университета, че Проектът за мобилност на студенти и преподаватели в
страни извън Европейския съюз за учебната 2018/2019 година е отличен
със сертификат за качество в сектор „Международно измерение във
висшето образование“.
Отличеният проект на Русенския университет е за осъществяването
на мобилности с единадесет университета от пет държави извън
Европейския съюз – Азербайджан, Армения, Виетнам, Грузия и Китай.
В рамките на неговото изпълнения са реализирани общо 73 мобилности
на студенти и преподаватели.
Наградата ще бъде официално връчена на представители на
ръководството на Русенския университет на 18 декември 2020 г. по
време на Годишната валоризационна конференция, която е найтържественото ежегодно събитие на Центъра за развитие на човешките
ресурси (ЦРЧР), в качеството му на Национална агенция по Програма
„Еразъм+“. Събитието ще се проведе oнлайн.
Церемонията по награждаване със сертификат за качество на
организациите, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на
приключили през 2020 година проекти по Програма „Еразъм+“ и
Програма „Европейски корпус за солидарност“ тази година ще бъде
съпътствана и с отбелязване на края на Програмния период „Еразъм+“
2014 – 2020 г.
Материалът е подготвен от доц. д-р Десислава Атанасова.
Материалите на страници от 10. до 13. са предоставени от ВОР.
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Иновативни студентски прояви в Русенския университет

Обучение по специалност
Лекарски асистент
На 23 ноември 2020 г. официално започна учебната година за студентите
от специалност Лекарски асистент. Русенският университет обяви прием
на 30 студенти държавна поръчка по специалността на 12 ноември 2020 г.,
след одобрението на Министерството на образованието и науката.
Студентите бяха официално приветствани от ректора чл.-кор. проф.
дтн Христо Белоев с думите: „Добре дошли в Русенския университет, висше
училище с утвърден престиж и богат опит“. Той поздрави първокурсниците
за големия интерес, който са проявили към специалността, защото само в
рамките на седмица са запълнени 30 места в държавна форма на обучение.
Деканът на факултета доц. д-р Лилия Тодорова също се обърна към
младежите с благодарност, защото с тях факултет Обществено здраве и
здравни грижи за пореден път поставя едно ново начало. Пожела успех и
на добър час на всички.
От името на студентите първокурсници приветствие към своите
колеги отправи Силвия Иванова. Тя благодари на академична общност
на Русенския университет за добрата перспектива, която открива пред
всички нови студенти, които стъпка по стъпка ще навлязат в семейството
на медицината.
Материалът е подготвен от доц. д-р Лилия Тодорова.

Студентите от ФПНО в подкрепа
на училищата в Русе

През месец ноември 2020 г. студенти от педагогическите специалности
във факултет „Природни науки и образование“ към Русенския университет
се включиха активно в подпомагането на учебния процес в училищата в град
Русе в условията на епидемичната обстановка, която наложи необходимостта
от заместване на отсъстващи или болни учители.
Съществен процент от бъдещите педагози, които влязоха в класните
стаи като заместващи учители, са част от резерва на кадри, създаден от
Министерството на образованието, но интензивното и дългогодишно
сътрудничество между Русенския университет и учебните заведения в
града също се явява добра основа за осъществяване на връзката между
директорите на училища и детски градини, обучаващите катедри във
факултет „Природни науки и образование“ и студентите.
В две от детските градини в град Русе – Детска градина „Ралица“ и
Детска градина „Здравец“, в момента работят като заместващи учители
Йозлем Назми, Ебру Исуф и Велислава Великова – четвъртокурснички от
специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Цветомира
Милева и Анка Атанасова от същата специалност са учители в целодневната
организация на учебния ден съответно в Националното училище по
изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ и ОУ „Тома Кърджиев“.
Четири студентки от четвърти курс от специалност „Български език
и история“ поеха функциите на учители в различни училища. Антония
Тодорова и Анелия Минева преподават „Български език и литература“ в
Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, Надя Жекова
провежда обучение по история, философия и гражданско образование в
Професионалната гимназия по транспорт, а Милена Пейкова подпомага
обучението по история в Основно училище „Иван Вазов“.
Студентите от специалност „Начална училищна педагогика и чужд
език“ също прилагат на практика усвоените знания и умения в реална
учебна среда. Третокурсничката Бисерка Велева е учител в целодневната
организация на учебния ден в Националното училище по изкуствата
„Проф. Веселин Стоянов“, докато Пламена Томова и Десислава Илиева от
четвърти курс заместват учителите на ученици в начален етап в СУЕЕ „Св.
Константин-Кирил Философ“. Берна Бейтулова също от четвърти курс е
учител в целодневната организация на учебния ден в ОУ „Тома Кърджиев“.
Макар и ситуацията да е необичайна, младите хора ясно заявяват
удовлетвореността си от придобитите практически умения и натрупания
педагогически опит. Не можем да не отбележим и положителното отношение
на директорите на учебните заведения към демонстрираните от студентите
адекватни на нуждите на пазара на труда знания, умения и компетентности.
В подкрепа на това следва да посочим думите на Диана Калбанова, директор
на Детска градина „Здравец“: „Впечатлена съм от добрата педагогическа

подготовка на студентите, от умението им за общуване с децата, както
и от бързата им адаптация към условията за работа в извънредната
обстановка“. В унисон с казаното са и думите на Мария Дуканова, директор
на Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“:
„С Русенския университет отдавна имаме активни творчески, научни и
квалификационни връзки. Много наши ученици продължават успешно
обучението си там. Изключително сме благодарни, че в създалата се ситуация
можем да разчитаме на подкрепа от страна на студентите, които се обучават
в педагогическите специалности, при заместване на отсъстващи от работа
учители. Наблюденията ни показват, че възпитаниците на университета са
добре подготвени, бързо адаптиращи се и квалифицирани кадри, на които
сме убедени, че можем да разчитаме и в бъдеще, независимо от обективните
условия и предизвикателства“.
Материалът е подготвен от доц. д-р Мира Душкова.

Осмели се да покажеш загриженост
В продължение на три месеца студентите от специалност „Социални
дейности“ и членове на Клуб на социалния работник в Русенския
университет реализираха поредицата от обучителни модули „Осмели се
да покажеш загриженост“ (DARE TO CARE) по програма „Еразъм+“. На
10 декември 2020 г. те проведоха заключителното обучение по темите „Насилие.
Кой греши?“ и „Не бъди безразличен!“, като представиха вижданията си
за качеството на постигнатите резултати.
В началото на обучителните дейности беше отбелязан Международният
ден на правата на човека, като проф. дн Сашо Нунев открои значението
на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН. Заедно с това той
обърна внимание, че принципите на правата на човека заемат водеща
позиция в Глобалното определение за социална работа на Международната
федерация на социалните работници по отношение на професионалната
дейност и образованието на социалните работници.
Отбелязването на Международния ден на правата на човека беше
обвързано с темите за насилието, чувствителността на младите хора към него
и отговорността за неговото предотвратяване. Това предостави възможност
на утвърдилия се екип от студенти обучители Ахмед Хушам, Ния Гулева и
Бурчин Ахмедова да представи презентации с информация по обявените
теми. Използвайки интерактивен подход и провеждайки паралелно с това
дискусия с участниците, те разкриха същността на насилието и неговите
видове като антихуманен акт. Вниманието на аудиторията беше фокусирано
и върху кибертормоза сред децата и младите хора, осъществяван чрез
съвременните информационни и комуникационни технологии. Разгледани
бяха въпроси и примерни ситуации, чрез които участващите студенти
имаха възможност да представят свои мнения и опит по отношение на
разпознаването на жертви на кибертормоз и предоставянето на подкрепа.
Не по-малко заинтригуваща беше презентацията за отношението и
отговорността на младите хора като свидетели на насилие над техни връстници
или други хора. Те породиха оживена дискусия. Собствена позиция по темите
от обучителните модули, чрез самостоятелна презентация изрази студентът
Димо Златарев, като по този начин предизвика колегите си в дискусия по
темата за отчуждението в съвременното общество и безразличието на част
от гражданите, когато те са свидетели на насилствени действия.
В частта за обобщаване и оценяване на качеството на постигнатите
резултати от преминатото обучение студентите бяха единодушни в
изказаните мнения за неговия принос за изграждане на устойчиви колегиални
взаимоотношения и партньорство между студентите от отделните курсове
на специалността.
Може да бъде отбелязано, че с реализираните дейности по обучителните
модули са постигнати целите на проекта, основан на асоциираното
партньорство със Сдружение „Център Динамика“ – Русе, и членството му
в Клуб на социалния работник.
Независимо от комуникацията във виртуална среда, е постигнато
засилване на интереса на студентската общност към актуални и важни
в обществен, образователен и професионален план въпроси, укрепено
е единството и партнирането в студентската общност и са опредметени
във висока степен водещите принципи в социалната работа за промяна,
растеж и развитие в условията на епидемията от COVID-19 и приетите
ограничителни мерки в сферата на образованието.
Материалът е подготвен от проф. дн Сашо Нунев.
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Младите учени на Русенския университет
Наградата Млад учен на австрийското
Министерство на науката, научните изследвания
и икономиката и на Института за Дунавския
регион и Централна Европа за България през
2020 г. е д-р Дияна Кинанева, асистент в катедра
Телекомуникации на факултет Електротехника,
електроника и автоматика в Русенския университет.
Удостоените с награда за млад учен Данубиус се
срещнаха виртуално в началото на месец ноември.
По време на представянето си при връчване на
наградите д-р Дияна Кинанева сподели, че според
нея, изследователската работа е тясно свързана с
региона и хората, които живеят в него – „Всеки
човек, навсякъде използва комуникационни мрежи
във всичките им форми. Мрежите подобряват
начина, по който хората работят, обучават се
(особено по време на пандемия) и се забавляват“.
Други области, в които работи тя, са изкуственият
интелект и 3D технологиите.

Интервю с носителя на наградата проведе
доц. д-р Анелия Манукова.
Представете се накратко.
Казвам се Дияна Кинанева и съм преподавател
в Русенски университет. Дисциплините, които
водя, са в областта на комуникационните мрежи и
системи, но имам и други научни интереси. Като
част от екипа, развил редица проекти, придобих
знания, умения и интерес към приложения на
безпилотните летателни апарати, роботизирани
системи, изкуствен интелект, невронни мрежи,
3D технологии и др.
Какво последействие Ви донесоха последните
номинации и награди? Разкажете за тях.
Награда Млад учен на австрийското
Министерство на науката, научните изследвания и
икономиката и на Института за Дунавския регион
и Централна Европа е престижна награда, която
всяка година отличава млади и ентусиазирани
хора, решили да се развиват професионално в
академична среда. Тази година с наградата бяха
отличени 14 млади учени от държавите в Дунавския
регион и Централна Европа и аз съм една от тях.
Тази награда ме кара да се чувствам изключително
щастлива, че усилията, които полагам в областта
на научните изследвания, се оценяват на такова
високо ниво. Сега се чувствам по-мотивирана и
изпълнена с желание да продължавам да развивам
интересите си все повече.

Къде сте завършили висшето си образование
и кое е най-важното, което научихте през
студентските си години?
Прага на Русенски университет прекрачих
като студент. Тук защитих бакалавърска степен
по „Телекомуникационни системи“, а след това
и магистратура по „Интернет и мултимедийни
комуникации“. До такава степен се привързах към
университета, че ми беше трудно да се разделя с
него! Реших да продължа образованието си и станах
докторант към катедра „Телекомуникации“, като
вече съм успешно защитил доктор. Университетът
ме научни на постоянство, на упоритост и стремеж
към развитие и за щастие продължава да ме учи.
Получихте ли това, което очаквахте, и
това, което ви е необходимо за работата в
момента, от университетското образование?
Човек сам трябва да си постави цели и да ги
следва. Русенският университет е едно чудесно
място, където човек може да се реализира.
Прилагам познанията, които съм получила, в
преподавателската дейност и работата със студенти.
Не спирам да уча, винаги търся да опозная новото
и неизвестното, за да разширявам кръгозора на
познанията си.
Какво е да си млад преподавател в Русенския
университет?
Хубаво е! Има хора, които ме подкрепят и
уважават. Пред мен има много перспективи и
винаги съм усещала, че имам свобода за развитие.
Досега не съм срещала ограничения за реализацията
на моя идея или проект. Пред мен постоянно се
откриват нови възможности.
Какви са предизвикателствата пред Вас
и трудностите, с които се сблъсквате, във
Вашия професионален път?
Навсякъде има предизвикателства и без тях не
може. Но човек трябва да ги преодолява. Понякога
времето ме притиска и не стига да реализирам
нещата, както искам. Опитвам се да не губя тонус,
за това ми помагат много оптимизмът и вярата,
че вървя в правилната посока.
Какви качества трябва да притежава
един млад учен, за да получи признанието на
студентите си /колегите си?
Преди всичко човек трябва да е разбран! Да
успява да проникне в съзнанието на колегите си и на

студентите, за да се научи да говори на общ език с
тях. Аз владея много силно чувството на емпатия
и това ми помага да разбера отсрещната среда.
Опитвам се да съм толерантна, но не прекалявам,
за да не загубя интереса на отсрещната страна.
Особено в преподаването и работата със студенти
трябва да сме малко по-настъпателни, за да
поддържаме интереса им и да им помагаме да
вървят напред и нагоре.
Какви са най-значимите Ви постижения
в професионално отношение? Какво следва в
близък план?
Защитата на дисертационния ми труд за
мен беше голямо постижение. Срещнах много
трудности, предизвикателства, емоции през
годините на докторантурата ми, но за щастие
стигнах до финала с успех. От скоро съм и
главен асистент към катедра „Телекомуникации“,
което също считам за признание на труда ми.
Горда съм и от наградата Млад учен, защото тя
наистина е престижна. Постижение е за мен и
признанието и уважението, което откривам от
страна на студенти, преподаватели, колегите и
ръководството на университета!
Какво Ви мотивира да се посветите на
науката и в частност на академизма?
Когато бях студентка, много обичах да помагам
на колегите си и те ми бяха благодарни. Казваха ми,
че се справям добре, като обяснявам теоретични
неща. Веднъж дори чух думите: „Ти си родена
да бъдеш учител!“ А и на мен много ми хареса
областта, в която се занимавам, преподавателите,
екипът в университета, с който работя, и избрах
академична кариера. Любознанието също ме
подтикна към това развитие.
Вашият съвет към студентите /колегите,
решили да продължат кариерното си развитие
в образованието.
Моят съвет е никога да не се отказват от
мечтите и целите си. Предизвикателства и
трудности винаги има, но човек трябва да ги
преодолява. Така се постига успех с упоритост,
вяра и хъс. Като съвет ще цитирам една любима
моя фраза на Алберт Айнщайн – „You never fail
until you stop traying”.
Материалът е подготвен
от доц. д-р Анелия Манукова.

Постерната изложба „75 години Русенски университет“
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Страница за изкуството
Тодор Делев – Осмисляне на въображението

През месец октомври 2020 г. дългогодишният ръководител на Клуба по
изобразително изкуство към Русенския университет Тодор Делев представи
своята 21-а самостоятелна изложба живопис пред своите почитатели, ученици
и колеги. В Художествената галерия на Русе бе наситено с цветове, послания
и много любов. Всяка една картина излязла от четката на художника Тодор
Делев носеше неговото усещане за света около нас. Послание за доброта и
съвършенство, за вечността на изкуството. Докосвайки се до картините на
Тодор Делев, човек усеща топлотата и любовта на художника към ценностите
в живота.

докосва. Тогава акцените на Тодор Делев в любимия му Дунав са по-достъпни,
независимо къде: при Русе и Тутракан; при Стълпище. Мекотата на терените по
крайбрежието, отражението в глъбините на реката преливат в наситеносините
до виолетови простори на Всемира, избликват и утвърждават живот – изказ в
съзвучие с този на Твореца. Всъщност, своеобразен откуп за вложен талант да
усеща и приобщава земните и небесните стихии. Като резултат: спокойствие,
лъхащо от картините на Тодор Делев, уловено в своеобразните решения на
поднасяните натюрморти. Що се отнася до пейзажите, в тях характерните и
любимите залези не са само и непременно алюзия за изчерпаност, а по-скоро
потвърждение на вековечното обещание за бъдния ден.

Тодор Делев
Александър Недков, дългогодишен приятел и ценител на изобразителното
изкуство, представи изложбата на Тодор Делев с темата „Осмисляне на
въображението” със следното слово: „От 1975 г. ни дели близо половин век,
у Тодор Делев и мнозина в залата тази вечер, изникват спомени за участието
му в първата национална младежка изложба в София; у мнозина бивши
студенти – споменът за преподавателя Тодор Делев, който организира първия
кръжок по изобразително изкуство, утвърден от ръководството на Русенския
университет и със съдействието на сподвижници художници.

Заявката с 21-а самостоятелна изложба друго подсказва. Настроението
в неговите платна внушава нещо различно с характерната му отдаденост на
пластиката с бои и четка. В нея има несекващо преклонение пред тайнството
на природата, но и въображението на твореца. Което не е утежнено от граници
и постулати за каквато и да е съизмеримост. Просто среща безконфликтно
енигмата и разгадаването на земното Битие. В творбите му навлизат все
повече хората, като че ли взиращи се в този загадъчен художествен процес.
Което не значи, че изцяло е усвоена тази загадъчност, но възвишеният дух я

Според лични възприятия откривам приятни изненади. Натюрмортът
с на пръв поглед озадачаващо наименоване Яйцето внушава задълбочена
представа за величието при зараждането на материята – цветя в овала на
яйцето! При Мелник, една пътека се вие към вдлъбнатина в пясъчника като
повторение на житейските кривици и цели. Но защо е червена, кървава ли
е? Не е! Просто е пунктирът на живота на всеки един от нас! Полегнали край
кротък дунавски залив стара лодка и стар дънер нашепват за преходност, но
и за непреходност. В калейдоскопа на живота се вписват по оригинален начин
две стари обувки, носещи старо дърво – около тях избухват нови издънки
и избиват цветя.
Такива послания отправя Тодор Делев в изложба, побрала и работи от
предшестващи негови периоди. Но и те не са анахронизъм, те са потвърждение
на трайността в излъчваното чрез изкуството.”
Материалът е подготвен от Александър Недков
и доц. д-р Анелия Манукова.
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Председателите на Студентски съвет пред в. Студентска искра
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 самото му
създаване. В годината, в която университетът
празнува своя 75-и юбилей, е изключително важно
да се оцени ролята и позициите на Студентски
съвет в Русенския университет. Чрез проведеното
интервю от доц. д-р Анелия Манукова двама
председатели на Студентски съвет – настоящият
председател Станимир Бояджиев и Елена Захариева
(днес Матеева), председател от 2013 до 2015 г., ще
споделят своя опит.
Елена Захариева, председател на
Студентски съвет в периода 2013 – 2015 г.

Представете се и определете периода на
председателството на Студентски съвет.
Казвам се Елена Матеева, завърших висшето
си образование в Русенски университет „Ангел
Кънчев“ с бакалавър „Стопанско управление“ и
магистър „Бизнес администрация“. Четири години
членувах в структурата на студентски съвет, а през
учебните 2013–2014 и 2014–2015 бях избрана за
председател на съвета.
Кои са предизвикателствата, с които екипът
Ви се е срещал ежедневно?
Със сигурност най-голямото предизвикателство
беше съчетаването на учебния процес с изпълнението
на дейностите в Студентски съвет. Създавахме
работа в екипи и всеки поемаше различна задача,
която трябваше да се свърши навреме и то в кратък
срок. Това, между другото, помага доста и за
изграждането на трудовите навици впоследствие.
Имаше моменти, в който сме работили от рано сутрин
или до късно вечер, но това пък си има и своите
предимства – създадохме страхотни приятелства,
които поддържаме и след завършването.
Какво се крие зад работата на Студентски
съвет през годините?
Зад работата на Студентски съвет се крият
доста упорити студенти, млади и амбициозни хора,

търсещи предизвикателства. Те са пълни с идеи и
са устремени да постигат целите си. Крият се доста
срещи и разговори, а дори и преговори, за благото
на студентите с преподаватели, ръководство на
университета, ръководство на общежитията, а
дори и по-висши инстанции. Аз самата съм имала
среща два пъти с министъра на образованието.
Какво се е променило в студентското
управление и къде трябва още да се работи?
Мисля, че студентското управление към момента
е доста успешно, за съжаление обаче нещата доста
се променят заради епидемичната обстановка и
обучението на студентите в дистанционна форма.
Може би е добре да се направят online занимания
(извън учебните) по интересите на студентите. Така
освен, че ще се разнообразяват, те ще се опознават.
Какво ще пожелаете на всички, които са и
ще бъдат част от Русенския университет през
следващите 25 години?
На студентите ще пожелая да бъдат устремени,
борбени и да постигат успехи с лекота. На
преподавателите пожелавам да бъдат все така
отдадени на професията си, все така всеотдайно да
предават знания и умения на поколения студенти и
нека знаят, че са оценени и ние сме им благодарни
освен за получените знания и за житейските
съвети. На ръководството и на служителите на
университета благодаря, че развиват така успешно
Русенския университет. Желая им университетът
да става все по-успешен в годините, защото знам,
че това е мисия в живота им.
Обликът и посланието на всеки университет
са неговите възпитаници. Какво бихте казали
на тези, които днес представят Русенския
университет в обществото?
Да бъдат горди с това, че са завършили
Русенския университет „Ангел Кънчев“, защото
той е един от най-добрите в страната и го доказва
с постоянните си отличия и научни разработки.
Станимир Бояджиев, председател
на Студентски съвет в периода 2016 –
продължава

случай са дребни ситуации в комуникацията между
студентите и преподавателите, които решаваме доста
експедитивно. Най-голямото предизвикателство
обаче срещнахме през месец март тази година,
когато за пръв път бяхме принудени да затворим
университета и да преминем в онлайн обучение.
Какво се крие зад работата на Студентски
съвет през годините?
Студентският съвет през годините е бил
изключително активен, през състава са минали
повече от 500 студенти. Работата е била винаги
в една посока – защита общите интереси на
учащите и реализиране на прекрасни инициативи
за разнообразяване на университетския живот.
Какво се е променило в студентското
управление и къде трябва още да се работи?
Със сигурност през настоящия момент
студентското самоуправление вече е достигнало
своя връх. Като се разтворят архивите отпреди
повече от 20 години, се възхищавам на тогавашните
ръководители какви новатори са били и са лобирали
за позициите и правата, които ние днес имаме вече
за даденост. Със сигурност трябва да се работи в
посока въвличане на нови колеги и създаване на
устойчива приемственост.
Какво ще пожелаете на всички, които са и
ще бъдат част от Русенския университет през
следващите 25 години?
Пожелавам на първо място да бъдат здрави,
защото тази година ни доказа, че това е най-важното.
Пожелавам да бъдем все така ентусиазирани и
мотивирани да градим и развиваме русенската
Алма матер.
Обликът и посланието на всеки университет
са неговите възпитаници. Какво бихте казали
на тези, които днес представят Русенския
университет в обществото?
Бих им благодарил, защото не забравят нашия
университет и винаги го поставят като важен
стълб в успехите си.
Материалът е подготвен
от доц. д-р Анелия Манукова.

РАЗГОВОР МЕЖДУ ДВАМА
ВЪОБРАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ

Представете се и определете периода на
председателството на Студентски съвет.
Казвам се Станимир Бояджиев и се обучавам в
специалност „Право”. Председател на Студентския
съвет съм от 2016 г. до днес.
Кои са предизвикателствата, с които
екипът Ви се е срещал ежедневно?
Предизвикателствата са много – в повечето

Седни до мен
на този невидим стол,
опитай
от вкусните блюда,
които другите не виждат,
отпий
от тънките вина!
О! Весели и радостни
са думите
от никого нечути.
Незабравим е този разговор,
додето не изгрее невидима луна
с невидими звезди
в невидимата нощ.
Доц. д-р Мира Душкова,
Из стихосбирката
„Ангели и сняг над Монреал“, 2018
Представено на
Европейската нощ на учените 2020.
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Посветено на празника
Накъде отива светът

На 13 октомври 2020 г. в заседателната зала на Канев център, Русенски
университет, се състоя премиерата на сборника „Накъде отива светът“ със
статии на посланици и членове на Българското дипломатическо дружество.
Премиерата в Русенския университет беше първата в академичната общност
у нас, както и първата извън София. Изданието е по повод 20 години от
основаването на Българското дипломатическо дружество и представя богатия
опит и всеобхватния анализ на професионалните дипломати.
В премиерата участваха българските посланици Валентин Радомирски
и Любомир Кючуков.

Университетски спортен център
Национални есенни университетски
шампионати 2020
В извънредната пандемична обстановка и при спазване на всички
противоепидемични мерки Асоциацията за университетски спорт „Академик“
през есента на 2020 г. успя да организира и проведе есенните национални
шампионати по индивидуалните дисциплини. Спортните отборни игри
по волейбол и футбол, където редовно участват русенските отбори, бяха
отложени за пролетния полусезон.
Русенският университет се представи в четири спорта – тенис на маса,
лека атлетика, плуване и спортно катерене.
Плуване: Плувците отново се представиха много добре – студентката от
специалност „Кинезитерапия“ Берна Велинова към колекцията си от шест
медала от Летните университетски игри сега добави още три: 1 сребърен
и 2 бронзови медала в дисциплините 50 метра „гръб“, 100 метра „гръб“ и
200 метра „съчетано“. Другият наш плувец Георги Кръстев от специалност
„Право“ е с шесто място в дисциплината 50 метра „бътерфлай“.

Валентин Радомирски и Любомир Кючуков
По време на срещата присъстваха граждани, както и преподаватели и
студенти от факултет „Юридически“ на Русенския университет. Любомир
Кючуков и Валентин Радомирски отговориха на множество въпроси,
свързани с международната обстановка и бъдещите промени, които светът
ще претърпи заради пандемията от Ковид–19.
Авторите подариха официално книгата от името на издателството
Георги Кръстев и Берна Велинова
„Изток – Запад“ на Георги Георгиев, експерт „Връзки с обществеността“ в
Областна администрация – Русе, и на д-р Виктория Иванова, старши експерт
Тенис на маса: Двете русенски добри тенисистки – сестрите Ивелина и
„Връзки с обществеността и реклама“ в Русенския университет.
Куратор на премиерата бе Галина Антонова. Поздравителни адреси Адриана Иванови, студентки във факултет „Природни науки и образование“
по случай събитието бяха получени от Генералния консул на Русия в Русе се класираха на второ място на Есенния шампионат, проведен в град Шумен,
Андрей Громов и от областния управител на Област Русе Галин Григоров. изпреварени само от силния състав на Националната спортна академия.
Материалът е подготвен от д-р Виктория Иванова и Галина Антонова.
Спортно катерене: В шампионата по спортно катерене, проведен
в катерачната зала на НСА – София, представителят на университета –
докторантът от катедра КСТ Георги Георгиев, се представи много добре в
категория „трудност“, преодолявайки успешно квалификацията и се класира
СТОТНИЯТ
във финалната осмица.
Молят – и аз им разказвам.
Лека атлетика: И този шампионат се проведе на територията на
Искат – нали съм видял:
Националната спортна академия – София. Много добре от русенските
в гъстата букова пазва
участници се представиха Таня Кадиева, Венцислав Генов и Генади Маринов
янтарен лъч затрептял,
в дисциплините „гюле“ и „диск“ и заеха трето място в отборната надпревара.
вие се пътят ни прашен,
бавно мъглата се стели,
стрелкат се ястреби страшно,
мълком старици са спрели,
орници чакат сеячи
както децата – бащите,
майките справят се някак –
извори стават очите,
ала лицата посърват...
....
Трябва в живота ни сила,
за да сме с меча и сърпа
твърди,
и след Самуила.
Живодар Душков,
Награждаване
главен редактор на в. Студентска искра в
периодите 1977–1981 и 1990–2010 г.
Благодарим на състезателите на Русенския университет за отговорността
Представено на
и спортния дух, които проявяват в тези сложни епидемиологични месеци.
Европейската нощ на учените 2020.
Материалът е подготвен от Валентин Каменаров.
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Русенско Поломие – мисия възможна
През месец октомври 2020 г. , по повод отбелязването на 145-годишнината
от гибелта на войводата на Червеноводската чета Върбан Юрданов
Върбев, 20 членове и ръководители от клуб „Приста скаут“ бяха в
Поломието и направиха преход от с. Широково до мястото, където е
убит войводата. Проявата бе осъществена с подкрепата на Русенския
университет „Ангел Кънчев“ и Спортно-туристическо и природозащитно
дружество „Академик“ (СТПД) с председател доц. д-р Руси Минев.
Освен увлекателния и завладяващ урок по родолюбие, по време на
прехода по-малките и по-големи скаути имаха възможност да научат
как се полага лентова туристическа маркировка. Изпълнител бе екип
на СТПД „Академик“, който постави основната част от необходимите
знаци и указателни табелки от лобното място на Върбан Върбев
до центъра на с. Широково, където има и друг паметник с плоча в
памет на войводата. Походниците имаха възможност да наблюдават
възстановка и пресъздаване на историческите събития – действията
на Червеноводската чета и гибелта на войводата, възпроизведени от
сдружение „Традиция“, Русе.
При посещението на пещера Орлова чука и срещата с кметския
наместник на с. Пепелина Георги Корчев бе окончателно уточнено трасето
на маркировката от село Широково през село Пепелина до пещерата.
С това се финализира предварителният проучвателен етап от предложението
на СТПД „Академик“ за обособяване на главен регионален пешеходен
и вело туристически маршрут Русенско Поломие – паметна плоча ЮТС,
с. Басарбово, манастир „Св. Димитър Басарбовски“, с. Красен, с. Божичен,
Ивановски скални църкви, с. Кошов, Средновековен град Червен,
с. Червен, с. Табачка, пещера Орлова чука, с. Пепелина, с. Широково,
лобно място на войводата Върбан Юрданов Върбев.

Инициативата на студентите и преподавателите от университета
за мотивиране и координиране действията на клубове, туристически
дружества и други общности в региона за маркиране и поддръжката
на туристически пътища и пътеки, и за създаване на електронен
регистър на поддържаните туристически маршрути на територията
на природен парк „Русенски Лом“ и област Русе, бележи определен
напредък в реализацията си.
След акциите на туристическото дружество „Приста“ и след намесата
на Георги Корчев, кметски наместник на с. Пепелина, при използване
на тежка техника, прекият път между с. Пепелина и хижа Орлова чука
вече е широко разчистен.

Университетски спортно-туристически марш
„75 години към върховете на знанието, науката и прогреса“
През юбилейната 2020 г., водено от чувства на гордост и от неотменния
стремеж за популяризиране и издигане имиджа на Русенския университет,
Спортно-туристическо и природозащитно дружество „Академик“
инициира разнообразни прояви, събития и дейности.
Повечето от изявите се проведоха в партньорство с Университетския
спортен център и Студентския съвет, като част от цялостния календар на
празничните събития, общоуниверситетски и факултетски инициативи,
студентски и спортни прояви за честване на 75-годишнината на Русенския
университет „Ангел Кънчев”, 65-годишнината на университетския спорт
и 60-годишнината на дружество „Академик“.
В края на октомври завърши най-мащабната и значима проява –
Университетският спортно-туристически марш, който се проведе
под патронажа на ректора на университета чл.-кор. проф. дтн Христо
Белоев.

Под мотото „75 години към върховете на знанието, науката и
прогреса“ 75 студенти, преподаватели и други членове на академичната
общност осъществиха уникално петлъчово прекосяване на България.

Маршрутите включиха северната (устието на р. Тимок), източната
(нос Шабла), западната (до вр. Връшка чука) и южната (вр. Вейката)
крайни географски точки, географския център на страната и градовете
с разкрити филиали на университета – Разград, Силистра и Видин.
Преминаването на маршрутите се извърши пеша, с велосипеди,
с електрически мотори, с лодки (по река Арда), с катерене по скални
отвеси и ръбове.
Името на Русенския университет и посланията на Марша бяха
представени с транспаранти с имената на университета през различните
периоди от неговото съществуване и развитие, с национални знамена и
флагчета, флагове Да пазим природата, за да ни има, с екипни тениски
и шапки.

I лъч: 1945 – Държавно висше техническо училище
Маршрут: Седловина до Връшка чука – Видин – Русе.
Участници: Клуб пешеходен туризъм с ръководител гл. ас. д-р
Павел Петров.
II лъч: 1954 – Висш институт по машиностроене, механизация и
електрификация на селското стопанство
Маршрут: Нос Шабла – Силистра – Русе.
Участници: Спелеоклуб „Академик“с ръководител Тихомир Енчев.
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Университетски спортно-туристически марш
„75 години към върховете на знанието, науката и прогреса“

III лъч: 1964–65 – Висш селскостопански институт
Маршрут: Географски център на България – Русе.
Участници: Клуб „Сряда вечер“с ръководител Анита Димитрова.

IV лъч: 1981 – Висше техническо училище (ВТУ) „Ангел Кънчев“
Маршрут: Връх Вейката – Разград – Русе.
Участници: Група „Туристи“ с ръководител доц. д-р Пламенка Христова.
V лъч: 1995 – Русенски университет „Ангел Кънчев“
Маршрут: Устие на р. Тимок – Видин – Враца – Русе.
Участници: Клуб спортно катерене и алпинизъм „Академик“ с
ръководител инж. Георги Георгиев.
В навечерието на 12 ноември – Деня на Русенския университет,
СТПД „Академик“ финализира спортния си календар с успешното

провеждане на: VII-я Крос-поход „Русенско Поломие“; партньорско
участие в организацията на Откритото състезание по спортно катерене;
приключване на дейностите по Програма „Балкански посоки‘ 2019–2020“

и маркирането на маршрути в околностите на Русе.
Благодарение на подкрепата на Русенския университет, Община Русе,
Дирекциите на ПП „Русенски Лом“ и НП „Централен Балкан“, „GROHE
AG“ България, спортни магазини „Яко“, на дарители от университета
и страната в тези прояви и дейности се включиха над 300 ученици,
студенти, преподаватели и други членове на академичната общност.
Материалите на страници 19. и 20. са подготвени
доц. д-р Руси Минев и Стефан Георгиев, СТПД „Академик“.

Книжарница „Академи Книга“
Вестник „Студентска искра“ продължава рубриката, свързана с представянето на най-новите книги, учебници и помагала в
книжарницата на Русенския университет.
Книжарницата на Русенския университет е спътник и приятел
на студентите и преподавателите през годините,
като докосва търсещите
със събраните знания.
Очакваме ви на място
в Централен корпус на
Русенския университет
или на адрес: https://
www.facebook.com/
academikniga/.
При нас, освен книги,
учебници и помагала, ще
намерите необходимите пособия за писане,
чертане, съхранение,
класификация.
Вашите
нови книги

vestiskra@uni-ruse.bg
www.uni-ruse.bg/university/newspaper

Вестник „Студентска искра“ е носител на
Орден „Св. св. Кирил и Методий“
II степен с указ № 1517/19.05.1983 г. на ДС
на Р България, удостоен е с Почетния знак
на Русенския университет на 05.02.2013 г. и
с Кристалния приз на Русенския
университет на 05.02.2018 г.
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