
Доц. Рада Кършакова
Началото на изграждането на модерния ком-

плекс на Русенския университет бе поставено 
на 13 март 2013 г. Симеон Кънев – брат на ка-
надския строителен предприемач с български 
произход Игнат Канев, официалният му пред-
ставител в България 
– Атанас Колев, рек-
торът проф. Христо 
Белоев, областният 
управител Стефко 
Бурджиев, зам.-кме-
тът Димитър Наков, 
засл. проф. Васил 
Пенчев и Деян Васи-
лев от строителна-
та компания напра-
виха първа копка на 
бъдещия център. Сред гостите бяха близки на 
прочутия ни съотечественик, родом от с. Гор-
но Абланово, кметът на селото Росен Иванов, 
както и представители на строителния кон-
сорциум, ангажиран с градежа на комплекса. 
Построяването на Kaneff Centre осъществява 
идеята на прочутия филантроп да остави след 

себе си нещо стойностно, трайно и полезно за 
Русе, университета и региона. Идеята е съгла-
сувана с ректора проф. Белоев при гостуване-
то на Игнат Канев в Русе през септември 2012 г. 

На 12 октомври, в Деня на Русенския уни-
верситет, дългогодишният емигрант в Кана-

да обяви официал-
но, че дарява 2 млн. 
лв. за вдигането на 
центъра.

В словото си при 
откриването на тър-
жеството проф. Бе-
лоев изрази дълбока-
та признателност и 
благодарност на ака-
демичната общност 
към жеста на спо-

моществователство на Игнат Канев. С подоб-
на финансова подкрепа на университета, града 
и областта се ДАРЯВА НЕ ПРОСТО СГРАДА, 
А ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕ.

Видимо развълнуван, Симеон Кънев бла-
годари за възможността да бъде на това съби-
тие и да стане свидетел на строителния старт 

на комплекса. На свой ред племенницата на 
преуспелия в бизнеса канадски гражданин - 
г-жа Златева, прочете поема, посветена на 
благородството, щедростта, трудолюбието 
и мъдростта на Игнат Канев.

Волята на дарителя е „Канев център” да 
бъде открит през октомври 2013 г. Екстери-
орът на комплекса е хармонизиран изцяло с 
Учебен корпус-2 и ще бъде свързан с Ректо-
рата с идентична топла връзка. Центърът ще 
се използва за провеждане на университет-
ски, градски, национални и международни 
конференции, симпозиуми, конгреси, тър-
жества и церемонии, трудови и кандидат-
студентски борси, олимпиади, изложби и 
изложения, фестивали. Подходящ е и за по-
ставяне на театрални представления и изна-
сяне на концерти.

ПЪРВА КОПКА НА „КАНЕВ ЦЕНТЪР“

Скъпи читатели,
Пролетният сезон за Русенския уни-

верситет е обилен на събития, празници 
и емоции, а месец май се явява неговата 
кулминация с провеждането на Русенско-
то изложение. И тази година нашата Алма 
Матер показа решителност за градивни 
промени и творческа дейност в името на 
каузата Русенски университет.

Вестник „Студентска искра” се обособи 
като алманах на живота на университета, 
като око за случващото се и предстоящото. 
Редакционният екип благодари на всички 
сътрудници и съмишленици на вестни-
ка за тяхната всеотдайност и лоялност.

Очакваме Вашите материали и реклами 
на електронен адрес:

vestiskra@uni-ruse.bg
Доц. д-р Анелия Манукова
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ПАТРИАРШЕСКА БЛАГОСЛОВИЯ ЗА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Доц. Юлиана Попова

Неделя Сиропустна - 17 март 2013 г., e денят, който ректорът на Русенския университет и екипът 
от заместник-ректори избраха за среща с Негово Светейшество патриарх Неофит. Посещението, 
осъществило се по покана на самия предстоятел на Българската православна църква, се състоя 
в Русенската митрополия в достолепна зала, украсена с ликовете на русенски митрополити, 
оставили трайна следа в духовния живот на града.

Проф. Христо Белоев се 
обърна към новия църковен 
глава с думи на огромно уважение 
и признателност, отбелязвайки, че 
в мъдрите духовни послания на 
своя почитан и обичан Русенски 
митрополит академичната общност 
винаги е откривала най-ценното 
упование за своето развитие като 
стожер на образованието и радетел 
за духовното единение. 

С типичното си красноречие и 
вдъхновяваща мъдрост Българският 
патриарх и Софийски митрополит 
благослови Русенския университет 
и всички добри начинания на 
цялата академична общност. Специална благословия той отправи към студентите с пожелание 
да имат високи стремежи и заслужени успехи в храма на образованието и науката. Именно те са 
бъдещето на България, а нашето отечество е и винаги трябва да бъде на първо място в мислите 
и действията на всеки един от нас.

Патриарх Неофит подари на Университетската библиотека изключително ценна книга - 
ЛЕТОПИС НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, жест, придружен с негово лично 
посвещение, и покана ректорът да се подпише в кондиката на митрополията.

Срещата с първойерарха на Българската православна църква в светлия ден на духовно 
опрощение е емблематична за Русенския университет. Тя е източник на духовна енергия и 
оптимизъм за бъдещето, в което всеки може да вгради частица от себе си и да твори добро в 
името на университета, града и България. 
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Пресечна точка на наука, бизнес идеи  
и модерни технологични решения

Мая Сапунджиева

За 15-а поредна година Русенският университет съсредоточава в об-
ща цел последните иновативни постижения в областта на земеделската, 
автомобилната, индустриалната и електронната техника. Между 9 и 11 
май над 100 фирми показаха насоката на модерното си мислене, излагай-
ки своите най-нови завоевания пред академичната общност, специали-
сти, студенти и гости. Трайно преследван, устойчиво търсен и успешно 
извоюван е замисълът на многофункционалното Русенско изложение да 
предостави терен за среща и да осигури възможност за обмен на модер-
ни концепции и работещи идеи между бизнеса и научната общност. 

На откриването на 15-ото издание на изложението „Техника. Техноло-
гии. Стоки и услуги” присъстваха кметът на Русе – Пламен Стоилов, и не-
говите заместници, зам. областният управител д-р Андриан Райков, пред-
седателят на Общинския съвет засл. проф. Васил Пенчев, началникът на 
РИО-Русе – Николай Райнов, генералният консул на Русия в Русе Влади-
мир Климанов, кметове на общини и ръководители на институции. Дъл-
гогодишни партньори на Русенския университет в организирането на фо-
рума са Селскостопанската академия, областните дирекции „Земеделие” в 
региона и Контролно-техническата инспекция към Министерството на зе-
меделието и храните. 

Няколко фирми от Германското партньорство по водите (GWP) с ръко-
водител д-р Райнер Шюте представиха екологична техника за пречистване 
на въздух, пречистване и рехабилитация на почви, на питейна, промишле-
на и дъждовна вода, инженерингови решения за водни стопанства, водо-
снабдяване и канализация, за бита, помпени системи за отопление, охлаж-
дане, дренаж и др.

По традиция аграрният бизнес присъстваше с трактори и комбайни, 
прикачна техника за почвообработване и торене, малогабаритна техника 
за домашни стопанства, градински инвентар, посевен материал и средства 
за растителна защита, специализирана електроника.

В сектора на автомобилното експо почитателите на леките автомобили 
успяха да видят част от хитовите модели в света на автомобилната индус-
трия – на марките „Хюндай”, „Шевролет”, „Грейт Уол”, „Нисан”, „Опел” и др. 

Вниманието тази година привлече Националният семинар „Светоди-
одното осветление”, поставил акцент в своята програма върху актуалните 
енергийни проблеми в България, новостите в светодиодното осветление и 
качеството на проектиране в тази сфера.

Вече втора година е факт и специализираният панаир на електронна, 
управляваща, компютърна и телекомуникационна техника. Той дава шанс 
на бъдещите млади специалисти по хардуерно инженерство, електроника, 
автоматика и управляваща техника, телекомуникации, енергетика и възоб-
новяеми енергийни технологии да се срещнат с „представители на практи-
ката”, да се включат в дискусионните срещи с бъдещи работодатели, да на-
блюдават демонстрации и презентации на производители. 

А какво по-добро място за студентите е това, където срещат бизнеса 
очи в очи, разговарят с него и превръщат неговите търсения в свои идеи 
за обещаващо кариерно бъдеще.
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ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Проф. Михаил Илиев

Десетки млади хора не скриха живото си любопитство към информа-
ционните щандове на осемте факултета и двата филиала на Русенския уни-
верситет в Деня на отворените врати. На 27 март те имаха възможност да се 
запознаят отблизо с 50-те специалности, по които университетът дава солидна 
подготовка. Голям бе интересът към щанда на Дирекция „Международно 

сътрудничество”, представил 
на гостите програмите си 
за международен обмен на 
студенти. Всички факултети 
и филиали предоставиха 
подробна информация, 
придружена с дипляни и 
брошури, експонати, фото-
материали и консултации, 
за конкретните специал-
ности. Мултимедийните 

презентации обогатиха впечатленията на гостите, като им разкриха на 
живо специализираните учебни зали и лаборатории, в част от които освен 
учебен процес се провеждат и научни изследвания.

Роботизирана техника с различни възможности бе атракцията на 
тазгодишното събитие в Русенския университет. Студенти от ФЕЕА демон-
стрираха как се управляват 
учебни минироботчета, 
които достигаха цел по 
предварително зададени 
координати или търсеха 
път в равнина по зададена 
начална и крайна точка. 
На площадката пред входа 
на Корпус-2 излетя и се 
приземи успешно и най-
новото учебно творение на 
възпитаниците на факултета 
– техният минихеликоптер.

Третокурсници и четвъртокурсници на Машинно-технологичния 
факултет (МТФ) също показаха учебните си роботи, като обясниха как 
функционира робот, проектиран за нуждите на Гражданска защита при 
бедствени ситуации.

Специални програми за посетителите тази година бяха подготвили 
и инженерните факултети. Електрофакултетът посрещна ученически 
групи от професионалните гимназии в Русе, Ветово, Тервел, В. Търно-
во, Плевен, Кубрат, Свищов, Кнежа, Белене. Момчетата и момичетата 
разгледаха модерните учебно-информационни центрове на „Щнайдер 
електрик”, Moeller, ABB, ePLAN и „Сименс”. Преподаватели и студенти 
от различните специалности обясниха как се провежда обучението в 
богатата лабораторна база. 

МТФ също посрещна групи от професионални гимназии от Русе и 
региона. Учениците се запознаха на място със специализираните лабора-
тории по метрология, материалознание, електроннолъчева микроскопия, 
вакуумни- и нанотехнологии, промишлени роботи, CAD/CAM системи, 
технология на машиностроенето, бързо прототипиране и др. 

На разиграната след официалната част на форума томбола над 50 
късметлии се сдобиха с рекламни тениски, шапки, ранички, сувенирни 
чаши, флашки и мобилни телефони.

Анкета „Ден за размисъл“
Лора Вълчева, IV курс, Право

По време на Дните на отворени врати репортерите от в. „Студентска 
искра” проведоха анкетно проучване. Над 90% от запитаните са катего-
рични, че ще кандидатстват в университета, а останалите са в процес на 
размисъл. За кандидат-студентите дипломата е важна, за да успеят да 
се реализират на пазара на труда, за по-добро бъдеще и възможности. 
Всички са доволни и намират посещението в Русенския университет за 
ползотворно. Висшето образование би могло да бъде средство за постигане 
на кариерен просперитет и интелектуално израстване. 

Пожелаваме успех на всички зрелостници!

ДОБРА КАРИЕРА, ДОБЪР ЖИВОТ
Доц. Рада Кършакова

На 25 март 2013 г. Русенският университет стана домакин за осма поредна 
година на най-големия форум за студентски стаж и кариера в страната – 
Национални дни на кариерата-2013 – „Добра кариера, добър живот”. 
Изданието откри Светлозар Петров - управител на компания JobTiger, 
организатор на инициативата. По традиция „Нестле-България” – най-
голямата компания за храни и напитки в страната, подкрепя събитието и 
е генерален спонсор на форума за 10-а поредна година. 

23 фирми от региона и страната участваха със свои щандове в тазго-
дишното издание на кариерния форум - единственото по рода и мащаба 
си събитие в страната, мястото, където бизнесът среща младите хора 
и им предоставя реален шанс за развитие и реализация в кариерата. 
Инициативата предлага работни и стажантски места на студенти и млади 
специалисти, желаещи да започнат своето професионално израстване в 
България. 

Резултатите от изминалите издания на форума в Русе показват, че за 8  
години над 6500 студенти и млади специалисти са посетили инициативата 
в търсене на подходяща професионална реализация. Както обикновено, 
тя е факт и благодарение на активното участие на Центъра за кариерно 
развитие при Русенския университет, който е един от първите кариерни 
центрове в системата на висшето образование у нас. Дните на кариерата са 
придружени от предварителни специализирани „работилници” (workshops), 
осъществяващи се в различни университети в цялата страна непосредствено 
преди старта на събитието. 

Компания JobTiger предлага и развива нови възможности на пазара на 
труда в България с твърдото убеждение, че всеки може да изгради кариера, 
чрез която да покаже своя пълен потенциал. Традиционното партньорство 
между „Нестле-България” и JobTiger е част от устойчивото и дългосрочно 
развитие на програмата на „Нестле” за корпоративна ангажираност към 
обществено значими инициативи. Стажантските програми предоставят 
възможност на младите хора да се докоснат до ключовите аспекти на един 
разнообразен бизнес с глобално мислене. Личната отговорност и самосто-
ятелност са изключително важни за изграждане на младите специалисти.

Художествена изложба „По пътя“
Творби на петнайсет възпитаници на Русенския университет от Студиото за 

изобразително изкуство „Илия Бешков” с ръководител Тодор Делев представя 
изложбата „По пътя”. Експозицията включва живописни платна, акварели и 
пастели, графики, абстрактни композиции, изпълнени с модерни техники на 
русенските художници Иван Токаджиев, Владимир Ангелов, Атанас Владимиров 
и Тодор Делев, преподавали на студентите в студиото от 70-те до 90-те години 

на миналия век, както и на самите 
възпитаници на студиото. Останали 
верни на любовта си към четката и 
палитрата, днес повечето са творци 
на свободна практика или работещи 
в агенции за реклама и дизайн. Някои 
от тях практикуват професията си на 
инженери, но продължават да рисуват. 
Представените автори посвещават 

инициативата на предстоящия духовен празник на нацията ни, 24 май, и на 
своя университет, дал им шанса да открият и развият дарбите си.  
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Нов проект  
в Русенския университет

Русенският университет започва работа 
по проект „Усъвършенстване на системата 
за управление на университета за осигу-
ряване на прозрачност и ефективност”. 
Проектът е на стойност близо 500 000 лв. и 
е с продължителност 23 месеца (27.01.2013 – 
28.12.2014 г.). Изпълнява се по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд.

Сред най-важните очаквани резултати са 
максималното оптимизиране на системата 
за администриране на процесите, системата 
за информационно обслужване на учебната 
дейност чрез създаване на интегрирана 
електронна информационна структура на 
всички дейности, системата за събиране и 
поддържане на актуална база данни за на-
учноизследователската дейност. Друг важен 
резултат е усъвършенстването на системата 
за управление на качеството в съответствие 
с индикаторите в рейтинговата система на 
висшите училища. 

Целеви групи на проекта са академичното, 
факултетните и катедрените ръдоводства, 
служителите и студентите на Русенския уни-
верситет. Предвижда се създаването на on-line 
център за анкетиране и анализ на планирани 
проучвания сред студентите и бизнеса. 

Конференция и кръгла маса 
„Развитие на науката и висшето 

образование в България“
Проф. Велизара Пенчева

На 4 април за първи път се събра целият АКАДЕМИЧЕН ЕЛИТ на висшето 
образование и науката в България. Представители на различни университети, 
БАН, Селскостопанската академия и компетентни държавни институции 
дискутираха пар-
ливи и злобо-
дневни проблеми, 
обединявайки 
позиции по ос-
новни въпроси, 
свързани с разви-
тието на висшето 
образование и 
науката в Бълга-
рия. Форумът се 
проведе в Русен-
ския университет 
с участието на 
министъра на 
МОМН чл.-кор. проф. Николай Милошев, с председателите 
на НАОА, БАН, Съвета на ректорите, Селскостопанската 
академия, Съюза на учените в България – съответно проф. 
Боян Биолчев, акад. Стефан Воденичаров, чл.-кор. проф. 
Ваньо Митев, проф. Петър Славейков, акад. Дамян Дамянов, 
с ректорите на висшите училища, директора на Дирекция 
„Висше образование” в МОМН - доц. Мария Фъртунова, 
представители на синдикалните организации. 

По отношение на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж – България 2020” 
дискусията се обедини около предложението на министър 
Николай Милошев 10% от финансирането, което ще бъде договорено за 

България, да бъде насочено за наука и образование под компетенциите 
на МОМН. Стана ясно, че разработването на Националната стратегия за 
висшето образование в България е в най-напреднала фаза в сравнение 
със стратегиите на другите сектори.

Доста по-разгорещени обсъждания породи проблемът с финансирането 
на професионалните направления. Приеха се две предложения, по които 
трябва да се работи паралелно. От една страна, да се повишат коефициентите 
за издръжката на един студент при направленията с най-ниски коефици-
енти и определени повишения за отделни професионални направления. В 
границите на възможностите е това да се постигне в настоящата бюджетна 
рамка. От друга страна, бе одобрена идеята на проф. Иван Илчев за съ-
ставяне на комисия, която да се ангажира с подготовката на съгласувани 
предложения за промяна на самата система от професионални направле-
ния. Според замисъла  на проф. Илчев е необходимо въпросната комисия 
да направи оценка на стойността на обучението на един студент, за да се 
постигнат обективни нива на финансиране в следващия бюджетен период. 

Конференцията беше единодушна, че е недопустимо издръжката на един 
студент да бъде почти два пъти по-ниска от издръжката на един ученик, 
както е в момента. Взето бе решение да се промени и Наредбата за прием на 
чуждестранни студенти, в която да отпадне чл. 15. Според това разбиране 
българските висши училища ще бъдат равнопоставени с европейските и 

ще могат чувствително да по-
вишат собствените си приходи 
чрез привличане на повече 
чуждестранни младежи.

На дискусия бяха подложени 
и належащите изменения в Зако-
на за развитие на академичния 
състав в Р България, Закона за 
висшето образование и проекто-
закона за иновациите, изготвен 
по поръчка на Министерството 
на икономиката. И по трите до-
кумента бе постигнато съгласие 
за събиране на всички предло-
жения и оформяне на комисии 

за подготовка на съгласувани проекти за изменения и допълнения в тях.

Център  
„Иновативни технологии“

Русенският университет и БАН сключиха на 
3 април 2013 г. договор за сътрудничество. С този 
акт двете академични институции официално 
регламентират дългогодишните си съвместни 
изследователски дейности в различни области 
на знанието.

Още в преамбюла на документа двете страни 
заявяват отговорното си намерение да работят в 
полза на Р България, 
която „може и трябва 
да възстанови авто-
ритета и позициите 
си в европейското и 
световното научно и 
образователно прос-
транство и че това е 
възможно да стане 
само с обединените 
и координираните 
усилия на научно-
изследователските 
институти и уни-
верситети”.

Договорът обхваща всички възможни на-
правления на сътрудничество, като извежда 
специален акцент върху интегрирането на 
изследователските дейности и образователните 
практики. В областта на обучението се предвижда 
дейност по съвместни магистърски програми 

с използване на иновационни образователни 
технологии, включително електронно обучение, 
съвместно обучение на докторанти, колективно 
участие в европейските образователни програми. 

В научната област ще се разработват общи 
изследователски проекти, научната продукция 
ще се представя на национални и международни 
форуми, ще се предприемат публикационни 
инициативи. Договорът включва и клауза за 
създаване на съвместен център „Иновативни 
технологии”, който ще има координиращи функции 

по изследователските 
и образователните 
активности. Най-ва-
жната му роля обаче 
е да бъде творчески 
генератор на ино-
вативни техноло-
гии за образование, 
предприемачество 
и развойна дейност. 

Съществен раздел 
от договора са кла-
узите, посветени на 
обществената актив-
ност на партньорите. 

Те ще съгласуват становища и действия по повод 
проекти на закони и правилници в областите от 
взаимен интерес. Ще работят активно за консо-
лидиране на академичната общност в страната 
и за издигане на статута и жизнения стандарт 
на научнопреподавателския състав. 



МАЙ 2013 5

Образователният процес няма край отвъд 
себе си – той сам си е собствена цел! - Джон Дюи

Интервю с доц. д-р 
ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ, 
декан на ФЕЕА, взе Мая 
Сапунджиева

Доц. Стоянов, дина-
мично се променят начи-
ните за правене на бизнес, 
свързан като скачен съд с 
образователните проце-
си. Залагате ли на перма-

нентното осъвременяване на учебните планове 
и програми?

В това направление спечелихме проект към 
структурните фондове на МОМН. Факт е и вече 
подписаният договор за привеждането му в дейст-
вие. Съгласно този план около 90 учебни програми 
на всички специалности във ФЕЕА ще бъдат съ-
гласувани с изискванията на бизнеса, за да при-
добият по-голяма практическа насоченост. Про-
ектът предвижда провеждане на производствени 
практики във фирмите на наши бизнес партньори 
с цел осъществяването на връзка между това, кое-
то студентите ще изучават по тези актуализирани 
програми, и полезността на една реална бизнес сфе-
ра. Проектът е на стойност 134 000 лв. и включва 
всички специалности от ФЕЕА и 4 бизнес парт-
ньори на територията на Русе.

Ангажира ли се бизнесът дългосрочно и стра-
тегически със студентите от Вашия факултет? 

В допълнение на гореспоменатия проект Русен-
ският университет (в качеството си на партньор) 
участва в друг, имащ национално измерение и свър-
зан със СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ. Съгласно 
него около 400 студенти от ФЕЕА ще трябва да из-
работят по 240 часа в дадена фирма, включила се в 
инициативата. Студентът ще получи и стипендия. 
На свой ред преподаватели от университетите, в 
частност от нашия факултет, ще станат академични 
наставници, съветвайки младите хора какво е не-

обходимо да усвояват в хода на тези практики.  Ще 
има и т.нар. ментори – представители на фирмите, 
които ще помагат на студентите да трупат опит и 
да осмислят знанията в действие. Акцентът в този 
чудесен замисъл пада върху шанса на студентите 
от факултета да овладеят практически умения, да 
наваксат с пропуските в своите знания, да се по-
топят в автентична производствена среда. На свой 
ред фирмите ще разберат каква е подготовката на 
студентите и при положителни резултати биха им 
предложили работа след дипломиране.

Имате ли обратната връзка - доколко мла-
дата инженерна мисъл е доволна от подобна из-
вънаудиторна заетост и прилагане на научено-
то в реална работна среда?

Ще обърна внимание на нещо съществено. Във 
II и III курс студентите участват в т.нар. ПРОИЗ-
ВОДСТВЕНА ПРАКТИКА, провеждана през лятото 
и включена в учебния план на специалностите. При 
СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ, съгласно спечеле-
ния проект в университета, студентите получават 
възнаграждение. Тези 240 часа, които отработват 
в съответната фирма, е за период от 3 до 6 месеца 
в зависимост от предварителната договореност 
между работодателя и студента. Студентът опре-
деля кратността на практиката, за да може да по-
сещава учебните занятия. Когато провеждането на 
тези полезни стажове не е формално, и младежът, 
и евентуалният му бъдещ работодател имат пол-
за. Когато обаче има формално оформяне на до-
кументи, резултатите са нулеви и за двете страни. 

Въвеждането на професионални стандарти 
няма ли да доведе до удовлетворение и на двете 

страни - млад специалист и работодател? 
В момента има голяма разделителна зона – едни-

те не познават другите. В тези динамични времена 
всяка фирма желае да работи на бързи обороти, кое-
то предпоставя високите й претенции към току-що 
напусналите университетската скамейка млади хо-
ра. Според очакванията на бизнеса те трябва да са 
завършени експерти, да разбират всичко и да имат 
стаж – интересно как и откъде?! Кризата обуславя 
подобна бизнес нагласа, но и самите работодатели 
не са склонни на този етап да заделят средства за 
допълнително обучение на своите кадри. 

В следващите години се предвижда дефицит 
за инженери, медспециалисти и експерти в аграр-
ния сектор. Ще се промени ли ситуацията, ако 
се увеличи приемът по тези специалности, или 
трябва да се предприемат други мерки?

Приемът винаги ще бъде функция на търсе-
нето. Преди години специалностите във ФЕЕА са 
формирали по 20-25 групи студенти. Сега те са не 
повече от 10-12 групи. Интересът към някои от 
специалностите на този етап е незадоволителен. 
Социолозите работят с много крачки напред и за-
това вероятно виждат глад за инженери в бъдеще. 
Реалността обаче е различна. От друга страна, ни-
ската заинтересованост на студентите към учебния 
процес демотивира преподавателите, а това сваля 
нивото. Влияе обаче и на амбицираните, които на 
свой ред не получават очакваните знания. Така 
влизаме в един омагьосан кръг.

Какви умения трябва да притежава млади-
ят инженер, за да бъде конкурентоспособен на 
пазара на труда на XXI век?

Независимо каква специалност завършва, млади-
ят човек трябва да е усвоил поне 80% от това, което 
се преподава. Другите две ключови компетенции, 
които трябва да владее, за да не се влее в редиците на 
безработните, са компютърната грамотност и чуж-
дият език. Ако само един от тези три компонента 
не е налице в багажа от професионални качества, 
се появяват затруднения в намирането на работа. 

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ С ЕЛЗАРЯД
Един от най-емоционалните месеци за ФЕЕА е месец май, изпълнен 

с творческа стремителност, иновативни предложения и студентски енту-

сиазъм. ФЕЕА, съвместно със Студентския съвет, организира ежегодно 
Майски празници – време, когато студентите получават признание от своите 
преподаватели за постигнатите резултати. И тази година студентите се 
включиха в Републиканската студентска олимпиада по теоретична електро-
техника, в Студентската изложба по електроника, Студентската олимпиада 
по мрежи и мрежови технологии (CISCO), Студентската научна сесия в 
две направления – секциите „Комуникационни и компютърни системи 
и технологии” и „Електротехника, електроника, автоматика”. Участваха 
и в конкурсите за иновативни компютърни студентски разработки и за 
най-информативен и атрактивен студентски WEB сайт. За постигнатите 
резултати изявените получиха награди от ФЕЕА, 
Студентския съвет и водещи фирми.

Различното тази година бе, че Майските 
празници на ФЕЕА завършиха с 40-годишния 
юбилей на катедра „Електроснабдяване и 
електрообзавеждане”. Тържественото съби-

тие бе съпроводено от Петата международна конференция  „Енергийна 
ефективност и селскостопанско инженерство” на 17-18 май. 

Катедра ЕСЕО е основана на 29.12.1973 г. и днес има 2-ма професори, 9 
доценти и 5-ма главни асистенти. Към настоящия момент ЕСЕО е дипло-
мирала общо 2342 
инженери – бака-
лаври и магистри. 
Нейни възпитаници 
работят както в бъл-
гарски предприятия 
и институции, така 
и в Канада, САЩ, 
Англия, Франция, 
Германия, Гърция, 
Турция, Сирия, Ки-
пър, Мароко, Виетнам, Хонконг, Йемен и Зимбабве.

Международната конференция  „Енергийна ефективност и селско-
стопанско инженерство” се организира от Асоциацията на селскостопан-
ските инженери от Югоизточна Европа и Сдружението за инженеринг и 
изследвания в земеделието. Съорганизатори и участници от университета 
са ФЕЕА и АИФ. В петото й издание участват над 180 колеги от 13 страни 
– Русия, Турция, Румъния, Словакия, Швеция, Естония, Украйна и др. 
Основните теми на конференцията са актуални проблеми на компютър-

ните технологии в земеделието, енергетиката 
и околната среда, енергийната ефективност и 
зелените енергии. Сред тревожните въпроси е 
състоянието на водноенергийните ресурси в 
световен план, свързано с тенденциите за трайни 
промени в климата и атмосферата.

Факултет „Електротехника, електроника и 
автоматика” (ФЕЕА) знае как да дешифри-
ра уроците на кризата, да тълкува принаде-
ната стойност на всяка хубава идея и дейст-
вията, произтичащи от нея, за да отстоя-
ва името си на добра работилница за високо-
качествени млади специалисти. Тук обработ-
ват, подобряват, шлифоват, добавят и подна-
сят на младото сега българско бъдеще модер-
но остойностени и съвременно изглеждащи 
знания. И както навсякъде, и тук има пробле-
ми за превъзмогване и надежди... за сбъдване.
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Посланикът на Индонезия в Русе
Н. Пр. Бунян Саптомо се надява до края на мандата си да съ-

действа за осъществяване на сътрудничество между индонезийски 
университет и Русенския университет. Това изведе на преден план по 
време на срещата си с проф. Христо Белоев индонезийският посланик 
у нас. Стратегията 
на индонезийско-
то правителство 
е да стимулира 
развитието на чо-
вешките ресурси 
на нацията. Зато-
ва държавата на-
сочва 20% от бю-
джета си за обра-
зование. „Наши-
те университети 
обучават главно 
в сферата на об-
ществените науки 
и медицината, но образованието в областта на технологиите не е 
така силно. Страната ни има дълбоки традиции и практики в мул-
тикултурните отношения”, заяви Н. Пр. Бунян Саптомо. 

Индонезия вече предлага стипендии за чуждестранни студенти 
от България. Тази година четирима са спечелили конкурса. 

Споразумение за 
сътрудничество

Доц. Юлиана Попова

Академична делегация от Универ-
ситета по приложни науки в Нови 
Улм (NEU-ULM University of Applied 
Sciences), Гер-
мания, госту-
ва в Русенския 
университет от 
14 до 16 февруа-
ри. Делегацията 
бе ръководена от 
проф. д-р Йенс 
Пецман – дирек-
тор на Центъра 
по маркетинг и 
брандиране към 
висшата инсти-
туция. В нея участваха председателят на 
борда на Европейската дунавска акаде-
мия - проф. д-р Герхард Майер, Петер 
Лангер от същата организация и изсле-

дователят Флориан Боценхарт.
На срещата с ректорското ръковод-

ство бе подписано двустранно споразу-
мение за сътрудничество, в което фо-
кусът бе поставен върху обучението в 
докторантура, научния и образовател-
ния обмен. Двете страни обсъдиха въз-
можностите за съвместни докторски 
програми в областта на бизнес менидж-

мънта и компю-
търните науки. 
Конкретни до-
говорености 
бяха постиг-
нати във връз-
ка с докторан-
тура по марке-
тинг, по която 
обучението на 
докторант от 
университета в 
Нови Улм ще за-

почне още през тази учебна година под 
научното ръководство на преподавате-
ли от двата университета.

Арнаудови четения
д-р Мира Душкова

Началото на Международния научен фо-
рум Арнаудови четения е поставено през 1998 
г., когато през октомври, по инициатива на ка-
тедра БЕЛИ, се провежда конференция, пос-
ветена на 120 години от рождението на акад. 
Михаил Арнаудов. Тогава научният ръководи-
тел на форума проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков 
предлага в Русенския университет през година 
да се провеждат Арнаудови четения.

На 11 и 12 октомври 2013 г. Русенският уни-
верситет за осми път ще бъде домакин на Арна-
удовите четения. Организатори на конферен-
цията са Община Русе, Русенският универси-
тет, НЦФЛЛ „Св. Димитър Басарбовски”, кате-
дра „Български език, литература  и изкуство”, 
Регионален исторически музей – Русе, Регио-
нална библиотека „Л. Каравелов” – Русе, депар-
тамент „Нова българистика” на НБУ – София. 
Конференцията е посветена на 135-годишни-
ната от рождението на акад. Михаил Арнаудов. 

Първа международна 
академична седмица
Доц. Юлиана Попова

От 6 до 10 май 2013 г. Русенският универ-
ситет бе организатор и домакин на Първата 
международна академична седмица. В уни-
верситета гостуваха преподаватели и студен-
ти от чуждестранни партньорски универси-
тети, с които са сключени билатерални спора-
зумения по програма „Еразъм” и се провежда 
изходяща и входяща мобилност. Чуждестран-
ните участници в седмицата са от Белгия, Ве-
ликобритания, Естония, Турция и Унгария.

Организаторите от направление „Ев-
ропейска интеграция и международно съ-
трудничество” на университета органи-

зираха за своите гости кръгла маса на те-
ма „Мобилно студентско поколение” и ра-
ботен семинар на тема „Еразъм – тради-
ции и визии за бъдещето” с участието на  
г-жа Савена Борисова – старши експерт по 
програма „Еразъм” към Центъра за развитие 
на човешките ресурси, София .

Като част от програмата на Първата меж-
дународна академична седмица, организира-
на от Русенския университет, чуждестранни-
те пъртньори и българските участници за-
садиха алея с декоративни храсти, нарече-
на ЕВРОПЕЙСКА ЕРАЗЪМ АЛЕЯ. Събити-
ето бе посветено на 9 май – Денят на Евро-
па. Храстите са 7 на брой, колкото са години-
те от следващия програмен период 2014-2020 
г. След това бе подписан Меморандум за съ-
трудничество в областите образование, на-
ука, мобилност и съвместно изпълнение на 

проекти.
Часовете по български език и български 

фолклор бяха емоционалния финал на меж-
дународната седмица. Чуждестранните гости  
се докоснаха до богатството на нашия народ - 
език и фолклор.

Да носиш гордо „Кубратов меч – 2013“
Проф. Росен Иванов

Русенският университет стана носител на голямата награда на Индустриален клъстер 
„Електромобили” (ИКЕМ) – „Кубратов меч-2013”, за 
цялостен принос в електрическата мобилност на Р 
България.

Според официалния протокол на ИКЕМ университетът е 
заслужил престижното отличие за следните ПОСТИЖЕНИЯ: 
разработен е учебен план за ОКС Магистър по „Хибридни 
и електрически превозни средства”; стартирала е първата 
година в обучението в магистърски курс „Хибридни и 
електрически превозни средства”; подготвени и издадени 
са 3 учебника в областта на електрическите превозни 
средства (ЕПС) – електромобили, автобуси, тролейбуси 
и възобновяеми енергийни източници; организирана 
е национална конференция с международно участие 
„ЕЛЕКТРОМОБИЛИ” (ЕМ’12); извършени са редица 
изследвания за ефективността на ЕПС в условията на 
Русе и страната, доказващи предимствата им; факт 
е активното участие в работна група, разработила и 
предложила изменения в Нормативните документи на 
Общински съвет - Русе. С приетите промени се решават въпросите с изграждането на зарядни 
колонки, безплатното паркиране и достъпа на ЕПС в парковете и други пешеходни зони.
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Енергийната ефективност  
и в Русенския университет
Доц. Рада Кършакова

Проект за енергийна ефективност на сгра-
ди бе представен в Русенския университет на 
5 април от делегация на германската провин-
ция Баден-Вюртемберг, водена от министъ-
ра по федералните, европейските и междуна-
родните въпроси – Петер Фридрих. В срещата 
участваха ректорът проф. Христо Белоев, зам.-
ректори и експерти по енергийна ефективност 
на университета, областният управител Стеф-
ко Бурджиев и зам.-кметът на Русе – Страхил 
Карапчански.

Във встъпителното си слово министър 
Фридрих посочи, че проектът е насочен към 
повишаване на качеството на живот в Дунав-
ския регион чрез внедряването на високите 
технологии, на които провинция Баден-Вюр-
темберг е център. Той формулира 4 условия, 
които биха позволили това да се развие и до-
веде до устойчиво качество на живот на тери-
торията – да се създадат рамкови условия за 
развитие на малките и средните предприятия, 
управленска структура, която да осигури кон-
тролирането на процесите, система за подго-
товка на високообразовани кадри за внедря-
ване и експлоатация на високите технологии, 
енергоспестяващ и енергоефективен модел на 
производства и живот. 

Зам.-кметът Карапчански запозна участни-
ците с идейния проект на Областната админи-
страция, община Русе и Русенския университет 
за изграждане на Демонстрационно селище с ну-
леви въглеродни емисии, което да включва зо-
на за отдих, хотел-ресторант със СПА център, 
научноизследователска лаборатория с енергос-
пестяващи съоръжения и технологии за произ-
водство на енергия от слънце, вятър, биомаса 
и актуални строителни материали, зона за еко-
земеделие, както и жилищна зона. 

Румяна Хилпер – мениджър на германския 
проект, обясни, че финансирането ще се тър-
си в рамките на Дунавската стратегия за пери-
ода 2014-2020 г. чрез министерството, ръково-
дено от Петер Фридрих, тъй като проектите на 
фондация „Щайнбайс – Трансферен център” се 
финансират от правителството на провинция 
Баден-Вюртемберг. Тя допълни, че глобалната 
цел на проекта „Развитие на професионално-
то обучение с цел повишаване на енергийната 
ефективност на сгради” е на територията на Ду-
навския регион да се създаде мрежа „Техника 
за опазване на околната среда”. 

Национални купи за 
студентски клуб „Робот“
Д-р Пламен Захариев

Само седмица след официалното си осно-
ваване студентски клуб „Робот” към Русенския 
университет се включи в Националното състе-
зание по роботика в София в Деня на роботи-
ката - 2013 на Технически университет - София. 
Клубът се представи с 2 робота Lego, 7 самосто-
ятелни миниробота и един 4-роторен роботи-
зиран автономен безпилотен летателен апарат.

В семинарната част на събитието взеха учас-
тие доц. Иванка Пеева, инж. Чавдар Костадинов, 
доц. Георги Христов и гл. ас. д-р Пламен Захари-
ев. С грамота бе отличена презентацията на те-
ма „Роботизирани системи за безпилотно въз-
душно наблюдение”, изнесена от д-р Пламен За-
хариев от ФЕЕА.

В състезателната част роботите на русен-
ския клуб, управлявани от студенти на МТФ и 
ФЕЕА, премериха сили с роботи от ТУ-София, 
ТУ-Варна, ТУ-Габрово, Пловдивския универси-
тет и БАН. В категорията „Следене на линия” - 
след оспорвана надпревара с над 20 други робо-
та, двамата представители на русенския тим за-

еха призовите 1-во и 2-ро място, осигурявайки 
на клуба първата купа и първия сребърен ме-
дал от национално състезание. 

В категорията „Робосумо” двата робота-су-
мисти на Русенския университет се конкурира-
ха срещу представители на ТУ-София и ТУ-Ва-

рна и след няколко квалифика-
ционни и предварителни кръ-
га се изправиха на финал един 
срещу друг. Това донесе на клу-
ба още една национална купа за 
първото място и сребърен медал 
за второто място в тази катего-
рия. В раздела „Самостоятелни 
разработки” самоходният стре-
лящ роботизиран танк на русен-
ската формация се изправи сре-
щу разработки на БАН, ТУ-Со-
фия, ТУ-Варна, ТУ-Габрово, Пло-
вдивския университет и се пре-

бори за бронзовия медал. Така клуб „Робот” се 
прибра с ДВЕ НАЦИОНАЛНИ КУПИ за пър-
во място, ДВА СРЕБЪРНИ МЕДАЛА за второ 
място, ЕДИН БРОНЗОВ МЕДАЛ за трето мяс-
то и ОБЩО ШЕСТ ГРАМОТИ. Следващата из-

ява е през месец май в Габрово, където запале-
ните по роботика студенти се надяват да пред-
ставят своите нови разработки и да донесат още 
призове на Русенския университет.

IV Студентска научно-
техническа изложба на 
електронни устройства 

От 24 до 26 април 2013 г. във фоайето на Рек-
тората на Русенския университет се проведе Чет-
въртата студентска научно-техническа изложба 
на собствени раз-
работки на Сту-
дентската научно-
изследователска ла-
боратория по елек-
троника. Тази го-
дина със свои из-
делия се включи-
ха студенти от спе-
циалностите Елек-
троника, Телекому-
никационни систе-
ми и Компютър-
ни системи и тех-
нологии. Изложбата бе тържествено открита от 
ректора проф. Белоев и ръководителя на лабо-
раторията доц. Анелия Манукова в присъстви-
ето на зам.-ректори, декана на ФЕЕА– доц. Ва-
лентин Стоянов, преподаватели и студенти. Все-

ки от участниците лично представи своето изде-
лие и направи демонстрация на действието му.

В Четвъртата студентска изложба участва-
ха маг. инж. Ивайло Иванов, маг. инж. Любоми-
ра Димитрова и маг. инж. Снежинка Захариева 
– докторанти към катедра „Електроника”, инж. 
Илвер Сеидов и инж. Емран Мюмюн – магистри 
по електроника. Георги Георгиев Господинов и 
Берран Ремзи, второкурсници по електроника, 
са младото попълнение в лабораторията. Свето-
слав Бачийски, Тодор Тодоров и Йознур Санатсе-
вер също показаха своите разработки. 

Студентският интерес към лабораторията на-
раства. Тази година в инициативата се включиха 
Свилен Борисов (ТКС), Божидар Петров (ТКС) 
и Цветомир Гюрецов (КСТ).
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Научен център „Св. 
Димитър Басарбовски“ 
на 20 години
д-р Мира Душкова

„Доброто начало е наполовина свърше-
на работа”, казва Платон. Ще се съгласим с 
тази мисъл, като вземем под внимание кои 
са хората, които през 1993 г. поставят осно-
вата на Научния център по фолклор и лите-
ратура „Св. Димитър Басарбовски” – Русе. 
Идеята за неговото формиране е на препо-
давателите от катедра „Български език, ли-
тература и изкуство” (БЕЛИ) при Русенския 
университет. В центъра участват и филоло-
зите Р. Горанов, П. Минчев, Н. Ненов (за-
вършил български език, литература и ис-
тория, сега – доцент), Цв. Ненова, Д. Дими-
трова. Председател на центъра и негов нау-
чен консултант е известният фолклорист и 
писател, преподавател във Великотърнов-
ския университет - доц. д-р Анчо Калоянов 
(сега – професор).

Основната цел на научния център е да 
извършва научноизследователска и популя-
ризаторска работа в областта на фолклори-
стиката, литературознанието и културоло-
гията. За да може целта напълно да отгова-
ря на наименованието на сдружението, име-
то му е разширено – от 2011 г. - Научен цен-
тър по фолклор, литература и лингвисти-
ка. През годините центърът активно работи 
с изследователи от страната и чужбина, съ-
трудничи със студенти, докторанти и учите-
ли, за да се създаде единна научна общност. 
НЦФЛЛ „Св. Димитър Басарбовски” реали-
зира многобройни срещи с български и чуж-
дестранни учени.

В актива на сдружението са провеждане-
то на научни форуми: конференция, посве-
тена на 120 години от рождението на акад. 
Михаил Арнаудов (1998); Арнаудовите чете-
ния, чието осмо издание предстои през ок-
томври 2013 г.; кръгли маси и конференции, 
посветени на отделни личности, свързани с 
Русе: Д. Маринов (1996), Ст. Гечев (2006), А. 
Гечев и Ст. Гечев (2011), Змей Горянин (2012). 
Научните статии и изследвания са поместе-
ни в сборниците: „Живата старина. Юбиле-
ен сборник по случай 150 години от рожде-
нието на Димитър Маринов” (1999); Арнау-
дов сборник (издадени са 7 тома); „Стефан 
Гечев– отвъд традицията” (2008); „Властта на 
духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев” (2013); „Да 
повикаш Бог. Книга за Змей Горянин” (2013).

Като второ направление в научната дей-
ност на центъра е организирането на експе-
диции и теренни проучвания, в които нарав-
но участват преподаватели и студенти. Резул-
татите от проучванията могат да се просле-
дят в сборниците „Тетово. Теренни матери-
али и проучвания” (1995), „Тутракан. Разка-
зи и етническа памет” (2002), „Бъзовец. Се-
лищно проучване” (2004).

За Научния център по фолклор, литера-
тура и лингвистика „Св. Димитър Басарбов-
ски” предстоят нови предизвикателства в не-
обятното поле на науката.

Поетическа вечер „Молитва за България“
д-р Велислава Донева

Поетическа вечер „Молитва за България” организира на 19 февруари катедра „Български език, 
литература и изкуство” в Русенския университет. Така академичната общност се присъедини към 
инициативата за отбелязване на 140-годишнината от гибелта на Апостола под мотото „Твой един син, 
Българийо!”. Историци, литератори и творци на словото от висшето училище и града представиха 
документи, разкази и поетични текстове, посветени на Апостола. Студентските клубове и тази година 
поднесоха на 19 февруари венец пред паметника на Васил Левски в двора на едноименното СОУ в Русе. 

Памет Българска – 2013
Доц. Таня Грозева

Русенският университет се включи в нацио-
налните чествания по случай 1150-годишнина-
та от Великоморавската мисия на Светите бра-
тя Кирил и Методий. Инициативата „Памет бъл-
гарска – 2013” е посветена на 1150 години от Ве-
ликоморавската мисия на Кирил и Методий и 
на 135 години от Освобождението на България. 
Провеждана под патронажа 
на ректора проф. Христо Бе-
лоев, тя обединява студенти 
и студентски клубове, пре-
подаватели, служители и би-
вши възпитаници на висше-
то училище. Генератор на иде-
ята е Спортно-туристическо 
и природозащитно дружество 
„Академик”.

Русенският университет 
информира фондация „Бъл-
гарска памет” за начинание-
то си, а фондацията в знак на 
признателност подари на уни-
верситета изложба „България 
– съкровище на словото”, на-
редена трайно в Корпус-2. Ло-
гото на инициативата е изра-
ботено от студенти от специ-
алност „Промишлен дизайн”. 

Планирани са множество 
събития до месец ноември. 
Даден е вече старт на анкета, 
имаща за цел да открои три-
те най-значими възрожден-
ски личности на Русе и три-
те най-съществени събития 
в историята на града. Според 
проекта доц. Марко Тодоров, доц. Любомир Зла-
тев и Студентският съвет трябва да проучат мне-
нията на русенци до 10 ноември. 

От 28 април до 6 май дружество „Академик” 
организира звездообразен поход с 12 лъча и над 
200 участници. Според разяснението на инж. 
м.с. Стефан Георгиев от „Академик” всички лъ-
чи на походите включват поклонения пред ис-
торически паметници и посещения на свети за 
българската национална памет места. Планира-
ни са автопоходи и автопоходи с пещерни експе-
диции, коло- и водни походи, както и пешеходен 
туризъм. Предвижда се автопоходът „Русе – Пле-
вен – Враца – Боровец – Охрид – Солун” да изка-
чи Врачанския скален масив и в. Мусала. Учас-
тниците трябва да се поклонят пред мавзолея-
костница „Свети Георги” в Плевен, паметника-
мемориал на Христо Ботев във Враца, манасти-
ра „Св. Наум” и паметника на Св. Климент в Ох-
рид, църквата „Св. Равноапостоли Кирил и Ме-
тодий” в Солун. Втори автопоход „Русе – Охрид” 

организира Студентският съвет, като участници-
те ще направят поклонение в манастира „Св. На-
ум” и пред паметниците на Св. Климент и на Св. 
Климент и Наум.

Студентски клуб „Зелени човечета” предпри-
ема акция за залесяване и обновяване на турис-
тическата маркировка по маршрута до Иванов-
ските скални църкви. Студентите от специалност 
„Промишлен дизайн” подготвят за септември и 
октомври конкурс с изложба на графика и фото-

графия на тема „Паметници-
те на Русе и Русенска област”. 
Клубът на русенската акаде-
мична младеж „Съхрани бъл-
гарското” има идея да орга-
низира кръгла маса „Свет-
лината на Възраждането”, 
а Университетският спор-
тен център – състезание по 
спортно ориентиране „На-
родни будители”.

Инициативата бе откри-
та във фоайето на Ректора-
та със съвместна изложба на 
Университетската библиоте-
ка и Регионална библиотека 
„Любен Каравелов” – „1150 
години от Великоморавската 
мисия на Светите братя Ки-
рил и Методий”. На търже-
ството направи премиерата 
си най-новият певчески сту-
дентски клуб „Афект”, кой-
то изпя Химните на Кирил и 
Методий и на Русенския уни-
верситет. Съдържанието на 
изложбата представи дирек-
торът на Регионалната биб-
лиотека - Теодора Евтимова.

Звездообразният поход е централно съби-
тие в програмата на инициативата „Памет бъл-
гарска – 2013”. Специални планинарски, катерач-
ни, спелеоложки и каякарски съоръжения и ин-
вентар на стойност 2000 лв. връчи на походни-
ците патронът на начинанието - проф. Белоев. 
Той даде на всеки водач на група знаме с логото 
и надпис „Памет българска – 2013”. Ръководите-
лите на лъчите получиха ленти за венците, които 
трябва да поднесат при поклоненията, и реклам-
ни фланелки за всеки участник. 

Ръководителят на най-многобройната сту-
дентска походна група – доц. Красимир Тужаров, 
има честта да носи копието на Самарското зна-
ме, направено през 1977 г. от дружество „Акаде-
мик” по случай честванията на 100-годишнина-
та от освещаването на оригиналното знаме-све-
тиня. След официалния старт на звездообразния 
поход участниците поднесоха венец пред мону-
мента на Ангел Кънчев и пред Паметника на Сво-
бодата в центъра на Русе 
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Вълшебна нощ на приказката
На 29 март в Регионална библиотека „Любен Каравелов” група 

от 16 ученици от първи до шести клас се събраха да преживеят една 
чудна вечер сред приказките на Ханс К. Андерсен. Увлекателни игри, 
представления с маски и вълшебната стая с храните доставиха магични 
емоции на децата, чиито лица издаваха душевните им брожения, докато 
слушаха словото на датския писател. 

Модератори от III курс, Начална училищна педагогика и чужд език 
към Русенския университет - Гергана Димитрова, Катерина Влахова, 
Николай Момчилов, с ръководител гл. ас. Никола Бенин бяха подготвили 
множество изненади, сред които среднощно парти, презентация за 
живота на Андерсен и много забавления. Вълнуваща и впечатляваща 
за малчуганите бе играта „Открий вълшебния ключ”, в хода на която те 
трябваше да разбулят поредица от загадки, скрити из цялата библиотека. 

В края всички тайно гласуваха за Цар и Царица на вечерта. 
Последваха песни… и като че ли всичко вървеше към своя финал. 

Предвидените истории за приспиване трудно накараха децата да 
затворят очи... Та кое дете иска вечерта да приключи и да разбере, че 
всяка приказка има начало и край?!

Богомилството  
и Европейската реформация

Георги Чернев

Две изложби под надслов „Предшественици на Реформацията – бо-
гомили, патарени, катари, лоларди” бяха открити на 19.04.2013 г. в Русе. 
Едната - в Регионалния музей в града, а другата - в Русенския университет. 
Организатори на  1-та по рода си изложба - в известен смисъл и световна 
премиера, са Регионален музей-Русе, Русенският университет, Софийската 
търговско-промишлена камара в лицето на нейния председател Георги Чернев 
и Емил Вичев. Автори на експозицията са проф. д.ф.н. Георги Василев от 
Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) 
и проф. д-р Ален Вюйомен от Университета в Артуа, член на лабораторията 

„Идеи, писмена, книжни-
на” към Университета 
Париж-Изток. 

В нея е включен богат 
доказателствен материал, 
че богомилството и него-
вите западноевропейски 
разклонения са една от ос-
новните идейни струи на 
Реформацията в Европа. 
Става ясно, че навсякъ-
де, където е преминала, 
богомилската  вълна е 

предизвикала предренесансово оживление: в Босна, Северна Италия, Южна 
Франция, Англия. От изложбата се вижда, че през Средновековието Бълга-
рия е била една от строителките на общоевропейското духовно развитие.

Експозицията е и една от 1-те прояви на създадения към УниБИТ Ака-
демичен изследователски център „Богомилството и Европа” - единствен по 
рода си в света. Организаторите планират тя да обиколи не само големите 
български градове, но да гостува и в цяла Европа.

Песните и танците на другите култури
На 16 април аулата в Ректората на Русенския университет събра от-

ново момчета и момичета от над 10 страни на традиционен фестивал. 
Обединени от идеята да бъдат „Заедно в различията си”, те сами подгот-
виха програмата на концерта, получавайки пълната подкрепа на уни-
верситета и Дирекция „Чуждестранни студенти”.

Тази година наред с представянето на разноцветни песни и танци, 
етнокултурни особености и традиции бяха изпълнени стихове на бъл-
гарски, скечове и български народни танци. За концертните си изяви 
чуждестранните студенти разчитаха и на неоценимата помощ от бъл-
гарските си колеги. Подготовката за фестивала започна още през фев-
руари, сплотявайки допълнително студентската общност, а това проли-
ча от смесените състави и интернационалните музикални изпълнения. 
В Русенския университет чуждестранните студенти са близо 500 – от 
Албания, Гърция, Виетнам, Ирак, Йемен, Македония, Молдова, Руската 
федерация, Сърбия, Турция и Украйна. 

Първоаприлски академичен смях
Евгения Манова, IV курс, Право

„Безспорно тортата бе изненадата на вечерта”, коментираха оживено ня-
кои от присъствалите на ежегодното честване на Деня на хумора в Русен-
ския университет. Събитието се състоя в аула 101 на Втори корпус и отно-
во събра любителите на смеха и шегата. В края на вечерта клуб „Сладко и 
солено” към Филиал-Разград внесоха в залата изработена от тях торта. Бо-
гато украсено със сметана и красиви декоративни фигурки, с внушителни-
те размери 50 x 70 см и носено от четирима студенти, лакомството зарадва  
присъстващите. 

Но нека да започнем от 
самото начало! На входа все-
ки получи диск с вицове и 
усмихнато човече, което да 
закачи на ревера си за на-
строение, спазвайки тра-
дицията от миналите годи-
ни. Празникът бе открит от 
доц. Таня Грозева, организа-
тор на събитието. Поздрав-
ленията ú обаче бяха прекъснати от нервен мъж, който връхлетя в залата 
с викове и който поразително приличаше по глас и визия на всепризнатия 
актьор Тодор Колев. Оказа се, че това е Крум Крумов – актьор и аниматор, 
по-известен като Тодор Колев 2 - водещ на събитието. 

Направена бе презентация за разликите между мъжете и жените от ху-
мористична гледна точка, а чудати картинки от България и чужбина пов-
дигнаха още повече настроението. Събитието не мина и без английски ху-
мор, а по-късно хубавата енергия в залата се обогати и с така популярния 
напоследък формат stand-up-comedy. Студентите се включиха с поезия и 
лично творчество за любимия на всички младежи период от академичния 
живот – сесията. 

Градусът на настроението рязко се покачи, когато започнаха игрите с 
публиката. Състоя се викторина с много награди, задаваха се гатанки. Во-
дещият Крум Крумов откровено провокираше публиката да се включи ак-
тивно в програмата и я направи съпричастна с тържеството. Увеселението 
продължи с хитовете „Песен за любимия град” и „Черно море” на Тодор Ко-
лев, изпълнени, разбира се, от водещия Крум Крумов. Всички се забавля-
ваха от сърце, което показа и спонтанната реакция на проф. Христо Бело-
ев: „От година на година – все по-добре става!”. Именно в този момент вне-
соха изненадата на вечерта.  За съжаление никой не разбра какъв е вкусът 
на тортата, защото тя бе направена от 5% полистирен и 95% въздух – смес, 
известна още като… стиропор.
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Мисли за околната среда, 
както мислиш за себе си!
Кадер Сахлим, II курс, Право

Продължава инициативата „Да изчистим 
България за един ден”, подета от bTV през 
пролетта на 2011 г. Тази година бе проведена 
отново и с много по-голям успех. „Чистене на 
една държава за един ден” е част от световното 
движение Let’s Do It World!, стартирало преди 
4 години в Естония. Идва от група приятели, 
решили, че трябва по някакъв начин да обеди-
нят граждани, бизнес и държава около идеята 
да се погрижат за природата на страната бързо 
и най-вече – ЗАЕДНО.

Различното в инициативата през 2013 г. е 
въвеждането на ново софтуерно приложение, 
имащо за цел да улесни работата на общините 
при маркирането на замърсените места. Русен-
ският университет също взе достойно участие в 
провелата се инициатива. Имаше представители 

от всички факултети и клубове на университе-
та, включително преподаватели и доброволци 
от Студентския съвет. „Въпреки ужасяващата 
гледка ние се справихме, защото искаме и мо-

жем”, сподели един амбициран млад човек. Аз 
бих допълнила: „И защото бяхме единни”. 

Студенти от различни специалности се спло-
тиха благодарение на кампанията и обмениха 
опит, знания и впечатления. И, кой знае, може 
би дори създадоха едно трайно приятелство... 
Със сигурност усилията си струваха! 

История на логото
…Всичко започва от една идея. Постепенно тя добива по-ясни очертания, получава кон-

кретна форма, обагря се с цветове и се разгръща в думи, за да достигне накрая до своята окон-
чателна завършеност.

Да погледнем на факултетите на Русенския университет от различен ъгъл, приканва нова-
та поредица „История на логото”, инициирана от клуб „Млад журналист”.

Факултет „Бизнес и мениджмънт“ – 
ИДЕИ ЗА БЪДЕЩЕТО
Ванина Грозева, IV курс, МИО

Красиви и впечатляващи лого и девиз отличават Бизнес и мениджмънт от останалите факултети 
в Русенския университет. Те са подбрани с професионално организиран конкурс, какъвто подхож-
да точно на този факултет, с допитване до всички членове от академичната общност на факултета.

Конкурсът е обявен по повод 15-годишнината на Бизнес и мениджмънт през ноември 2008 г. Със 
задачата по организацията е натоварен гл. ас. Свилен Кунев, написал регламента на конкурса и раз-
пространил го в цяла България, като е даден срок от един месец за кандидатстване. Сформирана е 
комисия от преподаватели и служители на факултета, натоварена със задачата да оцени номинира-
ните хрумвания. В правилника еднозначно е дефинирано, че всеки кандидат има право да предста-
ви неограничен брой предложения за лого и девиз или само за едно от двете. Предоставените рабо-
ти трябва да бъдат изготвени единствено за целите на този конкурс. 

Следват няколко етапа на отсяване и на 19.01.2009 г. са връчени наградите на победителите. Те-
одор Кючуков печели приза за най-сполучливо лого, а Страхил Карапчански – за девиза „С ед-
на идея напред”. Двете неща елегантно и с финес съставят чудесна комбинация.

Идеите, които влагат двамата автори в произведенията си, са впечатляващи. Композицията на 
графичния знак се състои от два елемента – плавно издигаща се стрелка (елемент, участващ в схеми-
те, описващи развитието на системи, кореспондиращи с дейността на бизнеса) и нейната сянка, коя-
то е под формата на цифрата едно. Светлината прави обектите видими за окото. Замисълът на гра-
фичния знак има за цел да опише това физическо явление с помощта на два стилизирани компонен-
та – СТРЕЛКА, издигната нагоре, постановка, носеща асоциации за еволюция и растеж, и нейното 
ОТРАЖЕНИЕ, в което е кодиран стремежът на мисълта да се извисява, да успява и да бъде водеща.

В девиза „С една идея напред” се открояват две ключови понятия - „напред” и „идея”, споделя 
авторът. Думата „напред” прави връзка с бъдещето. „Идея” кореспондира с това, че хората в бизне-
са трябва да се насочат с идеи пред конкурентите си и те да са най-добри.

Чест прави на деканското ръководство на факултет „Бизнес и мениджмънт” за професионализ-
ма, с който подхожда при решаване на подобни задачи, свързани с нещо, което остава завинаги в 
историята и в голяма степен говори за облика и нивото на факултета. Макар и сравнително млад, 
факултетът е с преподаватели, носители на много иновационни идеи, на оригинални решения и мо-
дерни методи на обучение. А това възпитава студентите, които, виждайки още логото и девиза на 
факултета, разбират стремежа за движение напред и нагоре.

Гордея се с това, че съм студентка в Бизнес и мениджмънт. В 4-годишното си обучение успях да 
се докосна до нестандартни млади преподаватели, учих в прекрасни зали и в среда, където интели-
гентността беше на почит.

КЛУБ „МЛАД ЖУРНАЛИСТ“ ПРЕДСТАВЯ…
Клуб „Настроение“

Таня Христова, III курс, Право 
Симона Маринова, III курс, Право

Какво е танцът? Огън, страст, магия... Ду-
мите не стигат, за да се опише това велико из-
куство. То трябва да се почувства! Ние го усе-
тихме, когато посетихме една от тренировки-
те на клуба по спортни танци „Настроение”. 
Клуб, който дълги години не спира да носи 
радост и изпълва с трепет сърцата на мнози-
на, като същевременно завоюва и множество 
призове от състезания както в България, та-
ка и в чужбина.

В тренировъчната зала ни посрещнаха 
треньорите Иван и Елена Деспотови. Докато 
преминавахме през залата, три двойки, тан-
цуващи валс, грабнаха вниманието ни. Граци-
озността им беше възхитителна. След валса 
последва танго. Трите двойки изпълваха зала-
та и сякаш оставяха огнена диря след себе си.

Успяхме да откраднем малко от времето 
на един от треньорите – Елена Деспотова, и 
да я помолим да ни разкаже малко повече за 
клуба и танцьорите, голяма част от които са 
студенти от Русенския университет.

Всичко започва през далечната 1985 г., ко-
гато Иван и Елена Деспотови решават да фор-
мират клуб „Настроение”. Оттогава досега те 
обучават. Въпреки че техният професионали-
зъм и постижения са неоспорими, никога не 
са определяли изисквания към желаещите да 
се присъединят към клуба им. Всеки, който 
желае, може да посещава репетициите, неза-
висимо от това какви са амбициите му – да 
стане професионален танцьор или просто да 
отдели от времето си, за да попадне в този 
прекрасен свят за негово лично удовлетво-
рение. Треньорите преценяват възможност-
ите на всеки желаещ, като създадените групи 
по-скоро се влияят от степента на напредна-
лост, а не толкова от възрастта. Цялата орга-
низация на репетициите, събитията и всич-
ки останали дейности, свързани с клуба, ле-
жат върху плещите на Деспотови от самото 
му създаване до днес.

Клуб „Настроение” е носител на множе-
ство награди, с които може да се гордее уни-
верситетът ни. Те са 13-кратни национални 
шампиони в дисциплината „Ансамблови из-
пълнения на латиноамерикански танци” и в 
качеството си на такива са представяли до-
стойно България на редица европейски и све-
товни първенства.
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Спортен клуб „АЙКИКЕН” 
Людмила Стоянова, IV курс, Компютърни науки

От 8 до 10 март за пореден път президентът на Федерацията на Ев-
разия по айкидо и будо Неби Вурал беше в България и проведе тради-
ционния айкидо семинар в Русе. Тренировката се състоя на територията 
на Русенския университет в спортен комплекс „Академик”. Той бе пока-
нен от СК „Айкикен”, с който си партнират от 2009 г. насам. В семинара 
имаше гости от Франция, Турция, Австрия, Словакия и Словения. Неби 
Вурал е седми дан и един от най-големите майстори в Европа. Препо-
дава в целия свят. Пряк ученик е на НобуйошиТамура Шихан, който се 
е обучавал при създателя на айкидо. 

Неби Вурал провежда подобни 
семинари в Русе от 2009 г. насам и 
идва по два пъти в годината. Това 
показва, че партньорството му със 
СК „Айкикен” се гради не само на 
приятелство и добри взаимоотно-
шения, но и на общата потребност 
за усъвършенстване на духа чрез 
развиването на уменията за кон-
трол над тялото, придобити в раз-
гара на тренировката. Хилядолетна 
е връзката между ученика, търсещ 
своя учител, и учителя, нуждаещ 

се от своите ученици. Създателят на реалното айкидо — соке Любомир 
Врачаревич, също не пропуска да посети Русе. Така за година се съби-
рат по 4 семинара — доказателство за високото ниво на айкидо в Русе. 

Но какво е АЙКИДО? Въпрос, който може би си задава някой, кой-
то още не е влизал в залата. Едно от най-трудните за овладяване бой-
ни изкуства, което разкрива ПЪТЯ НА ХАРМОНИЧНАТА СИЛА. То е 
комбинация между ловкост, ум и будо, мъдър начин за самозащита, не-
утрализираща атаката на противника. Разработено от Морихей Уешиба 
между 30-те и 60-те години на XX век, aйкидо се разпространява в цял 
свят, като не пропуска и България. 

За радост на студентите Русенският университет предлага трени-
ровки по айкидо като един свободно избираем спорт. Почти всеки ден в 
20-и корпус от 18:30 ч. (за първа възрастова група) и от 19:30 ч. (за вто-
ра възрастова група) се провеждат тренировки под ръководството на 
сенсей Светлин Първанов. Секцията на територията на Русенския уни-
верситет съществува от 2009 г., като тя е част от Русенския спортен клуб 
„Айкикен”. В тренировките участват не само студенти от университета. 
Възрастовият диапазон е изключително широк и гъвкав. Най-младите 
възпитаници на клуба са от 3- до 12-годишна възраст и се справят изклю-
чително добре. Залата посещават много момичета и жени, което доказва, 

че този спорт наистина 
няма ограничения. 

Полът, възрастта и 
теглото на трениращи-
те нямат определяща 
роля за ефективност-
та на техниките и ця-
лостното овладяване 
на айкидо. То съчета-
ва в себе си техники с 
голи ръце и с оръжия. 
Основните процеси са: 
излизане от линията 

на атаката, извеждане от равновесие, хвърляне или заключване. Айки-
до е от малкото видове бойни изкуства, за които не се иска почти ни-
каква сила, за да бъде повален противникът. Интересното е, че в него 
има свободен спаринг или т.нар. рандори, в което един човек може да 
отблъсква атаките на няколко укета (б. ред., уке - боецът, върху кого-
то бива изпълнявана дадена техника) едновременно. Има добро при-
ложение в реални житейски ситуации, където понякога противникът 
превъзхожда по численост своята жертва. Айкидо учи на дисциплина 
и контрол - мъдър начин за осмисляне на свободното време..

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ СПОРТЕН ЦЕНТЪР ПРЕДСТАВЯ…

ДъРжАВНО СТУДЕНТСКО ПъРВЕНСТВО – 2013
ВОЛЕЙБОЛ – София

Приключи първият етап от Държавното 
студентско първенство-2013 по волейбол за 
мъже и за жени. В група „Север” отборът на 
Русенския университет, вещо ръководен от 
треньорката – ст. пр. Мима Войкова, бе повече 
от убедителен. В групата от шест отбора бяха 
постигнати победи над съставите на всичките 
висши училища. Заслужено русенските студенти 
се класираха за финалите на Държавното 
студентско първенство.

В последния турнир, игран в новата зала 
на Икономическия университет във Варна, 
бяха извоювани три безапелационни победи: 
над Технически университет-Варна (с 3:0), 
над Икономически университет-Варна (с 3:1 
гейма) и над Висше военноморско училище-
Варна (с 3:0 гейма). Въпреки отсъствието на 
титулярния капитан Ангел Павлов (поради 
контузия) русенските студенти играха много 
мобилизирано, бяха умело мотивирани и 
направиха отлични игри, като заслугата за 
постигнатите победи е на следните студенти: 
Виктор Петров, втори  капитан (ПНУП), 
Цанко Цанков (Публична администрация), 
Милен Радулов (Икономика), Иван Иванов 
(Компютърни системи и технологии), Румен 
Илиев (Стопанско управление), Християн 

Георгиев (Компютърни науки), Мариян Цветков (Електроника), Цветослав Цаков (Компютърни системи и технологии), Валетин Йорданов 
(Маркетинг)

Материалите за страници 11 и 12 са предоставени от Валентин Каменаров
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ПРОЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ТУРНИР – 2013
ТЕНИС НА МАСА

Класиране: 
1. място – Габриела Ангелова (СУ, II курс)
2. място – Николай Недков (ТТТ, III курс)
3. място – Хюсеин Кехайов (ИМ, III курс)

БАДМИНТОН
Класиране: 
Жени
1. място – Вероника Върбова (БЕИ, II курс)
2. място – Щеряна Кръстева (КСТ, III курс)
Мъже
1. място – Мартин Бънов (НУПЧЕ, III курс)
2. място – Станислав Недялков (Електроника, III курс)
3. място – Димитър Тунев (ТКС, I курс)

ШАХМАТ
В пет кръга „Швейцарска система” участваха общо 34 студенти.
Класиране: 
1. място – Росен Тодоров (ЕЕЕО)
2. място – Венцислав Петров (КСТ)
3. място – Кристиян Атанасов (КТ)
4. място – Тихомир Тричков (КПМУ)
5. място – Йордан Господинов (ЗТТ)
6. място – Мартин Калоев (КСТ)

СПОРТЕН БРИДж
Под съдийството на главен съдия Силвия Жекова бяха отличени:
1. място – Станислав Тодоров и Владислав Владев
2. място – Мирела Панайотова и Мишел Петкова
3. място – Миглена Каратодорова и Пресиян Радев

ТУРНИР ПО СИЛОВ МНОГОБОЙ
Най-силен студент на Русенския 

университет – 2013
1. място – Юмер Юмеров (КПМУ, ІІІ курс)
2. място – Мехтин Мехмед (ТМсЦПУ, ІІ курс)
3. място – Велислав Василев (МС, І курс)

Главен редактор: доц. д-р Анелия Манукова
Дежурен редактор: Мая Сапунджиева
Редакционен екип: д-р Мира Душкова, д-р Йор-
дан Дойчинов, Валентин Каменаров
Репортери: В. Грозева, Е. Манова, Л. Вълчева, С. 
Маринова, К. Сахлим, Т.Христова, Л.Стоянова
Фоторепортер: Ю. Андонова
Вестникът се издава в електронен формат и на 
хартиен носител и се разпространява безплатно.
Редакционно броят е приключен на 17 май 2013 г.

Вестник „Студентска искра” е удостоен с 
почетния знак на Русенския университет

ДъРжАВНО СТУДЕНТСКО ПъРВЕНСТВО – 2013
СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ – София

Отборът на мъжете по спортно 
ориентиране с ръководител Валентин 
Каменаров стана СТУДЕНТСКИ 
ШАМПИОН за 2013 г. 

Хюсеин Кехайов (ФБМ) завоюва 
индивидуално БРОНЗОВ МЕДАЛ, а Златко 
Каменаров (ФБМ), Димитър Михайлов 
(ФЕЕА), Димитър Димитров (ФЕЕА) се 
представиха отлично.

ДжУДО – София
Отборът по джудо с ръководители ст. пр. 

Пламен Станчев и Атанас Петров завоюва 
отборно ВТОРО МЯСТО и индивидуално 
медали в следните категории:

до 60 кг - ЗЛАТЕН 
МЕДАЛ за Валери Великов 
(КТ, I курс);

до 100 кг - ЗЛАТЕН 
МЕДАЛ за Атанас Яковчев 
(ПД, II курс);

+ 100 кг - ЗЛАТЕН 
МЕДАЛ за Денислав Тодоров 
(ПНУП, III курс);

до 70 кг - СРЕБЪРЕН 
МЕДАЛ за Ваня Райкова 
(КТ, II курс);

до 66 кг - СРЕБЪРЕН 
МЕДАЛ за Благовест Тунчев 
(КТ, I курс).

КИКБОКС – Варна
Отборът по кикбокс с треньор Митко Ружинов завоюва 

индивидуални медали в следните категории:
до 79 кг - ЗЛАТЕН МЕДАЛ за Александър Гергов (АИУТ, III 

курс);
до 60 кг - СРЕБЪРЕН 

МЕДАЛ за Фънда 
Мехмедова (ПД, I курс).

В Каварна от 13 до 14 
април 2013 г. се проведе 
Държавното първенство 
по кикбокс на България, 
където в категория до 
79 кг-мъже (киклайт) 
студентът Александър 
Гергов (АИУТ) завоюва  
БРОНЗОВ МЕДАЛ.

ФУТБОЛ – група В „Север”
На 9 април 2013 г. на стадион „Академик” в Русе 

се проведе срещата от ДСП по футбол’13 четвърти 
кръг между отборите на Русенския университет 
и Техническия университет-Варна. Отборът на 
възпитаниците на гл. ас. д-р Камен Симеонов беше 
безапелационен и с голове в 52-ра и 90-а минута 
се наложи над отбора на варненци. За Русенския 
университет играха: Християн Дянков, Даниел Желев, 
Борислав Иванов, Аднян Джелилов, Генадий Иванов 
(капитан), Борислав Дяков, Иван Иванов, Николай 
Недков, Анатоли Кирилов, Гюрсес Александров, 
Ивайло Димов. Като резерви влязоха Александър 
Атанасов, Мариян Миланов, Мартин Михайлов, 
Ермин Мустафа. 

Председателят на УСК „Академик” доц. д-р Борислав 
Ангелов  наблюдава изцяло срещата, оцени високо 
играта на двата тима и майсторските изпълнения 
при головите удари на русенските студенти.


