
На 3 март отбелязваме Националния празник 
на България. Преди 140 години, през 1878 г., на 
тази дата е подписан Санстефанският мирен 
договор между Русия и Османската империя, 
с което се слага край на Руско-турската война 
от 1877 – 1878 г. Датата 3 март слага началото 
на Третата българска държава. Датата е символ 
не само на освободена, но и на обединена 
България. Символ на една силна нация с огромен 
потенциал, способна да играе основна роля в 
европейската и световна политика. 

 Всяка година 3 март идва с първия полъх 
на пролетта, с чистотата на първите бели 
кокичета, със слънчевата радост в очите на 
хората, с нежния трепет на лястовичите криле. 
Всяка година 3 март идва с дълбоката ни 
признателност и благодарност към доблестните 
воини, загинали за свободата на България.

 Всички борци за свобода са платили с цената 
на живота си, да ни има нас, да сме свободни 
в своята родина, да слушаме как пее старият 
Балкан и винаги над нас да грее синьо и весело 

небето на България.
 Нека не позволяваме една свободна и 

независима България да бъде ограбена! Нека 
останем тук, нека отгледаме децата си тук, нека 
бъдем българи! За наша радост от нас сега се 
иска само търпение, постоянство и труд, а 
тогава ТЕ са дали живота си!

 Във връзка с празника Студентски съвет 
организира традиционно посещение на връх 
„Шипка”, но поради лошите метеорологични 
условия, тази година ще се проведе на 24 март. 
Целта, обаче е, една и съща – да се отдаде 
необходимата почит към загиналите за свобода. 

Нека патриотизмът ни не се свежда само до 
датата 3 март. Нека всеки ден да си спомняме 
нашата история и да се гордеем, че сме българи! 

Валерия Горнячка, 2 курс, спец. Право

Скъпи читатели,
Искрата на вестник „Студентска искра” 

продължава да носи позитивността на словото, 
да отразява живота в университета и да радва 
всички вас от своите страници!

Всеки брой на този летопис е крачка към 
бъдещето, крачка към създаването на история 
за сегашните събития, прояви и инициативи 
на академичната общност на Русенския 
университет.

Да отразяваме постиженията ви и проявите 
на вашите колективи на страниците на в. 
„Студентска искра” е радост за екипа.

Изпращайте материалите си на електронния 
адрес на редакцията: vestiskra@uni-ruse.bg.

Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор 
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Русенският университет избра нов ректор
На 20 февруари 2018 г. чл.-кор. проф. дтн 

Христо Белоев бе избран за трети мандат за 
ректор на Русенския университет със 176 
гласа от общо гласували 221 и ще ръководи 
университета до края на мандата на Общото 
събрание през 2019 г. До избора се стигна 
след като ректорът проф. Велизара Пенчева 
подаде оставка пред Академичния съвет на 
Русенския университет на 24 януари 2018 г.

На заседание на Общото събрание на 
университета проф. Белоев представи 
платформата си за управление – „Съзнавам 
ясно, че динамичното време, в което живеем, 
икономическата криза и демографският 
срив изискват нови подходи за решаване на 
проблемите, нови форми, методи и средства 
на работа. Ще ги търсим и прилагаме заедно, 
ще се променяме и ще вървим напред. Но 
едно няма да променя, защото то е заложено 
дълбоко в мен – доверието и уважението 
към хората, твърдото убеждение, че те са 
най-ценният ни капитал и че в тях трябва 
да се инвестира непрекъснато”.

***
На 21 февруари 2018 г. се състоя церемония по 

предаване на символичния ключ на университета 
и регалиите, олицетворяващи властта, от 
досегашния ректор проф. Велизара Пенчева към 
новия чл.-кор. дтн Христо Белоев.

„Това, че започвате трети мандат, е доказателство 
за Вашия професионализъм и лидерство”, обърна 
се проф. Пенчева към чл.-кор. Белоев. Тя благодари 
на екипа за работата в последните две години 
и отчете, че университетът е станал по-силен, 
а академичната общност е останала сплотена. 

На церемонията присъстваха зам.-областният 
управител на Област Русе Валентин Колев и зам.-
кметът на Община Русе Димитър Наков. Чл.-кор. 
Белоев ги увери в подкрепата на университета 

за инициативите на администрациите в полза 
на региона и заяви, че както и досега могат да 
използват експертизата, опита на преподавателския 
състав и материалната база на университета. 

***
На 6 март 2018 г. проф. д-р Велизара Пенчева 

бе избрана за Председател на Общото събрание 
на Русенския университет. Тя спечели подкрепата 
на 110 от общо 201 участници. Освен нея още 
двама членове на академичната общност се 
кандидатираха за длъжността – проф. д.н. 
Росен Иванов и доц. д-р Любомир Любенов. 
Проф. Пенчева ще ръководи Общото събрание 
на Русенския университет за срока на мандат 
2016 – 2019 година. 
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Прием нови студенти 2018 г.
Област на ВО Професионални направления № Специалности Форма на обучение Факултет

Педагогически
науки

1.2. Педагогика

1 Начална училищна педагогика и чужд език  
(английски език) редовна

ФПНО2 Предучилищна и начална училищна педагогика редовна задочна

3 Социална педагогика редовна задочна

1.3. Педагогика на обучението  
 по двойка специалности

4 Български език и история редовна

5 Български език и чужд език (английски или румънски) редовна
Ф-л Сс

6 Физика и информатика редовна

Социални, стопански 
и правни науки

3.3. Политически науки 7 Европеистика и глобалистика (на английски език) редовна ФБМ

3.4. Социални дейности 8 Социални дейности редовна ФОЗЗГ

3.6. Право 9 Право редовна ЮФ

3.7. Администрация и управление
10 Бизнес мениджмънт редовна дистанционна

ФБМ
11 Публична администрация редовна

3.8. Икономика
12 Маркетинг редовна

13 Икономика редовна

Природни науки 

4.5. Математика 14 Финансова математика редовна

ФПНО
4.6. Информатика и компютърни науки

15 Компютърни науки (Русе и Видин) редовна задочна

16 Софтуерно инженерство редовна

17 Информатика и информационни технологии в бизнеса редовна

Технически науки

5.1. Машинно инженерство

18 Земеделска техника и технологии (Русе и Видин) редовна задочна

АИФ19 Мениджмънт и сервиз на техниката редовна задочна

20 Климатизация, хидравлика и газификация редовна задочна

21 Машинно инженерство редовна задочна МТФ

5.2. Електротехника, електроника  
 и автоматика

22 Електроенергетика и електрообзавеждане редовна задочна

ФЕЕА23 Компютърно управление и автоматизация редовна задочна

24 Електроника (Русе и Видин) редовна задочна

25 Електроинженерство редовна задочна Ф-л Сс

5.3.  Комуникационна и компютърна  
 техника

26 Компютърни системи и технологии редовна задочна

ФЕЕА27 Интернет и мобилни комуникации редовна задочна

28 Информационни и комуникационни технологии редовна задочна

5.5. Транспорт, корабоплаване и 
 авиация

29 Автомобилно инженерство редовна Ф-л Сс

30 Транспортна техника и технологии редовна задочна
ТФ

31 Технология и управление на транспорта (Русе и Видин) редовна задочна

5.6. Материали и материалознание 32 Материалознание и технологии редовна
МТФ5.7. Архитектура, строителство и 

 геодезия 33 Строително инженерство редовна

5.10. Химични технологии 34 Химични технологии редовна

Ф-л Рз5.11. Биотехнологии 35 Биотехнологии редовна

5.12. Хранителни технологии 36 Технология на храните редовна

5.13. Общо инженерство

37 Промишлен дизайн редовна

АИФ38 Аграрно инженерство редовна

39 Екология и техника за опазване на околната среда редовна

40 Мениджмънт на качеството и метрология редовна
МТФ

41 Индустриално инженерство редовна задочна*

42 Индустриален мениджмънт (Русе и Видин) редовна задочна* ФБМ

Аграрни науки 6.1. Растениевъдство 43 Растениевъдство редовна АИФ

Здравеопазване 
и спорт

7.4. Обществено здраве
44 Кинезитерапия редовна

ФОЗЗГ
45 Ерготерапия редовна

7.5. Здравни грижи
46 Медицинска сестра редовна

47 Акушерка редовна

Сигурност и отбрана 9.1. Национална сигурност
48 Евроатлантическа и глобална сигурност редовна ФБМ

49 Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред редовна ЮФ

Забележка: 
• Задочна* е платена форма на обучение;
• Специалностите, обявени за прием във Филиал Видин, са само в редовна форма на обучение;
• Договарянето с Министерството на образованието и науката не е приключило. В списъка на специалностите и формите на обучение са възможни 

промени.
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Прием нови студенти 2018 г.
Подаване на 

кандидатстудентски 
документи

Подаването на кандидатстудентски документи 
за Русенския университет е до 28.06.2018 г. и 
може да се направи: 

. В Русе, ул. „Студентска” № 8, Русенски 
университет „Ангел Кънчев”, сектор „Прием на 
нови студенти”, корпус 1, ет. 2, тел.: 082  841 624 
и 082 888 247, admission@uni-ruse.bg;

. Във Филиал Силистра – тел.: 086 821 680 
и 086 821 521;

. Във Филиал Разград – тел.: 084 266 075 
и 084 266 032;

. В Плевен – тел.: 064 804 521;

. Във Видин – тел.: 0887 866 571; 

. В Монтана – тел.: 096 303 262;

. В цялата страна в бюрата на ЦКПИ с 
адреси на http://www.ckpi-bg.com и национален 
телефон 0879 120 470.

Онлайн подаването на кандидатстудентски 
документи е до 28.06.2018 г. на https://online.
uni-ruse.

КЛАСИРАНИЯТА са както следва:
1-во класиране – до 3 юли; 
2-ро класиране – до 9 юли.

Кандидатстудентски 
изпит

Кандидатстудентските изпити за прием 
на студенти в Русенския университет са с 
продължителност три астрономически часа 
във вид на тест и се състоят от две части – 
обща част и специална част:

1. Общата част, която включва 20 въпро-
са (с коефициент 1), е по български език и 
езикова култура;

2. Специалната част, която включва 
40 въпроса (с коефициент 2), е в следните 
области:

• български език;
• история на България;
• общотехническа подготовка; 
• математика;
• информатика и информационни тех-

нологии;
• икономическа география на България;
• биология;
• химия.

Материалите на страници 2. и 3.  
са предоставени от  

сектор „Прием на нови студенти”.

За академичната 2018–2019 г. ще се приемат 
студенти в 49 специалности в 23 професионални 
направления. Новата специалност за следващата 
година е Софтуерно инженерство.

***
Очаква се броят на местата, за които ще се 

приемат студенти по държавна поръчка, да бъде 
около 2000, но точният брой им се уточнява с 

постановление на Министерски съвет.
Работи и онлайн платформа за регистрация за 

предварителни изпити и за подаване на документи 
за кандидатстване. Възможността за електронна 
регистрация за изпити е до 28.06.2018 г., но кандидат-
студентите, които не са успели да подадат документи 
в тези срокове, могат да направят това в сектор 
„Прием на нови студенти”. 

Еразъм+ 
Русенският университет „Ангел Кънчев” е един от 

първите български университети, които се включват 
в европейската обменна програма за студенти Еразъм. 
Програмата стартира през 1987 г. в няколко европей-
ски страни, а към настоящия момент, освен всички 
държави-членки на Европейския съюз, Швейцария, 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония и 
Турция, тя е отворена и за партньори от целия свят.

Програмата ви предоставя изключителната 
възможност да станете част от европейското об-
разователно пространство, като се обучавате от 3 
до 12 месеца в университет-партньор на Русенския 
университет от изброените държави или проведете 
стаж във фирма-партньор на университета.

Условието да се включите е да сте поне във 
втори курс, да имате успех от следването най-малко 

4,00 и да владеете език, на който може да проведете 
обучението или практиката (най-често английски). 
Нивото на владеене на езика се проверява чрез тест 
с три компонента – четене с разбиране, писане и 
разговор. Признават се международни сертификати 
за владеене на език.

Програмата предоставя диференцирана по 
групи държави месечна финансова помощ в размер, 
достатъчен да покрие всички разходи на студента.

Кампаниите за набиране на заявки за участие, 
както и изпитът по език, се провеждат два пъти 
годишно – през март и през октомври. 

Обучението в чуждестранния университет се при-
знава в Русенския университет, а опитът, придобит по 
програмата, е безценен за личното и професионалното 
ви развитие и осигурява конкурентни предимства и 
перспективи за професионална реализация.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ДАТА НАЧАЛЕН 
ЧАС ИЗПИТ ПРОВЕЖДА СЕ  

В ГРАД 

Пр
ед

ва
ри

те
лн

а с
ес

ия

27 януари (събота)

9:00 ч.

Български език
Биология
История на България
Математика
Общотехническа подготовка
Химия
Икономическа география на България
Информатика и информационни 
технологии

Русе, Силистра, 
Разград, Видин

10 февруари (събота)

24 февруари (събота)

17 март (събота)

31 март (събота)

14 април (събота)
Русе, Силистра, 
Разград, Видин, 
Монтана, Плевен

28 април (събота) Русе, Силистра, 
Разград, Видин

Ре
до

вн
а с

ес
ия

30 юни (събота) 9:00 ч.

Рисуване Русе

Биология
Български език

Русе, Силистра, 
Разград, Видин, 
Монтана, Плевен30 юни(събота) 13:00 ч.

История на България 
Математика
Общотехническа подготовка
Химия
Икономическа география на България
Информатика и информационни 
технологии

1 юли (неделя) 9:00 ч.

Моделиране

Русе
Оценка на двигателна култура

Английски език

Английски език Силистра
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Вечер на младия предприемач
На 23 февруари 2018 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев” се 

проведе състезанието Вечер на младия предприемач, организирано от фа-
култет Бизнес и мениджмънт, с участието на 91 ученици от десет училища 
от Русе и Две могили. 

Инициативата има за цел да даде възможност на средношколците с 
интерес към предприемачеството и бизнеса да се изявят, търсейки в екип 
оригинални решения на поставени, в рамките на състезанието, теми и 
въпроси. Участие взеха ученици от 11. и 12. клас от осем училища от Русе и 
региона – Английската гимназия „Гео Милев”, Професионалната гимназия 
по икономика и управление „Елиас Канети”, Професионалната гимназия 
по туризъм, Математическата гимназия „Баба Тонка”, средните училища 
„Васил Левски” и „Възраждане” и Гимназията по европейски езици в Русе, 
както и Професионалната гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев” 
от Две могили.

Събитието протече под формата на състезание в два етапа. Среднош-
колците бяха разпределени на случаен принцип в 14 отбора, като трябваше 
да решават зададени казуси. Игрите в състезанието бяха подготвени по 
„метода на шестте мислещи шапки”, разработен от Едуард де Боно, който 
се използва за решаване на различни групови и индивидуални проблеми. 
Отборите бяха подпомагани от ментори студенти, които се обучават в 
бакалавърски и магистърски специалности на факултета. 

Журито, което оценяваше най-креативните идеи на младите предприема-
чи, бе съставено от представители на бизнеса и академичната общност. Във 
всяка от игрите най-добре представилите се отбори на първо, второ и трето 
място бяха отличени и наградени със сертификати и предметни награди.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. дтн Христо Белоев при-
ветства учениците и техните учители. 

В началото на събитието бяха връчени паричните награди на победите-
лите от втория етап за месец януари на фотоконкурса „С една идея напред”, 
организиран съвместно с Ротари клуб, Русе. Деканът на Факултет Бизнес и 
мениджмънт доц. Александър Петков награди Свилен Тодоров, 11. клас, 
СУ „Възраждане”, който е събрал най-много харесвания на своята снимка 
„Silent night” във Фейсбук, и Даяна Рачева, 4. курс, специалност Бизнес 
мениджмънт, получила най-висока оценка от журито за своята снимка.
До края на конкурса остават още два етапа. Темата за месец февруари е 
„Любов и .... , .... и любов”, а за месец март – „Преоткриване”.

Семинар по 3D принтиране
Ученици от Професионалната гимназия по електротехника и електроника 

„М. В. Ломоносов” в Горна Оряховица участваха в практически уъркшоп 
на тема „3D принтиране и адитивни технологии” в Русенския университет. 
В събитието преподаватели от катедра „Телекомуникации” към факултет 
„Електротехника, електроника и автоматика” споделиха натрупания си 
опит в сферата на дигитализацията и адитивните технологии. 

Доц. Георги Христов представи пред гимназистите методите за бързо 
прототипиране, запозна ги с конструкцията на 3D принтерите, използваните 
материали и софтуерните продукти, които могат да използват в началото 

на своите опити с 3D моделите. Екипът на катедрата направи демонстрации 
и на приложения за виртуална и добавена реалност, а в края на семинара 
участниците получиха сертификати. 

Обучението бе част от дейностите по проект по Програма „Еразъм+” 
„Усвояване на европейския опит в подкрепа на младите хора – шанс за ус-
пешна професионална реализация”, в който бенефициент е Професионална 
гимназия по електротехника в Горна Оряховица. 

Материалът е предоставен от Гергана Илиева.

Иновативни прояви с ученици от средните училища
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Работилница  
„Приложна електроника 2018”

Преподавателите от катедра Електроника при факултет Електротехника, 
електроника и автоматика на Русенския университет организираха втора 
Работилница „Приложна електроника”, която се проведе в два паралелни 
модула в междусрочната ваканция на учениците от средните училища в 
Русе от 3 до 6 февруари 2018 г. Заниманията бяха в учебните лаборатории 
на катедра Електроника, а входът бе отворен за всички ученици от сред-
ните училища от града. 

Целта на Работилницата е да мотивира младежите и да задълбочи 
обучението им в областта на приложната електроника, като това от своя 
страна да способства за тяхната професионална ориентация и бъдеща 
реализация в техническите науки.

Във втория модул се включиха ученици от ПМГ „Баба Тонка”, ПГЕЕ 

„Апостол Арнаудов”, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” и ПГИУ „Елиас 
Канети”. Лектори от катедра Електроника доц. д-р Валентин Мутков, доц. 
д-р Анелия Манукова, д-р Сехер Кадирова и д-р Явор Нейков надградиха 
тематично знанията и уменията на участниците и така отвориха вратата 
на познанието за приложната електроника и в свободен формат обучаваха 
младежите на тънкостите в техниката. 

Обхванатите теми бяха свързани с практическа работа с приложни 
електронни системи, програмно осигуряване за проектиране и симулация на 
електронни схеми, изработване и тестване на реално електронно устройство, 
управление на процеси чрез промишлени контролери, сензори и медицинска 
електроника. Участниците в работилницата имаха възможност да работят 
както в екипи, така и самостоятелно да изпълнят индивидуални задания.

След завършване на цикъла от теми участниците получиха сертификати, 
които могат да послужат при кандидатстване в Русенския университет.

Материалът е подготвен от доц. Анелия Манукова.

Фестивал на фенерите  
в Русенския университет

Учебна зала „Конфуций” при Русенския университет посрещнa бъл-
гарската Баба Марта с китайски Фестивал на фенерите, който се проведе 
в топлата връзка към Корпус 2.

Фестивалът на фенерите се празнува навсякъде в Китай на 15 януари 
от лунния календар, непосредствено след Пролетния фестивал и е част 
от празниците, свързани с идването на пролетта. Китайската традиция 
повелява хората да празнуват, като окачват шарени фенери и гирлянди в 
домовете си и по улиците. Фестивалът се отбелязва с празнични концерти 
и фойерверки, а участниците се черпят с китайски кнедли от сладък ориз 
Юаншяо – едно атрактивно продължение на Пролетния фестивал.

Русенските студенти имаха възможност да се включат в традиционната 
китайска игра на гатанки – Загадката на фенера. В нея на всеки фенер е 
написана по една загадка, а човекът, който познае отговора, получава на-
града. Играта произхожда от времето на династията Сонг, когато игрите, 
носещи забавление чрез мъдрост, придобиват популярност.

Материалът е предоставен от ДВОР.

Kлуб „Здраве”  
в кампания за редките болести

На 28 февруари 2018 г. с информационна кампания в Русенския уни-
верситет бе отбелязан Европейският ден на редките болести. Студенти от 
клуб „Здраве” се включиха като доброволци на Националния алианс на 
хората с редки болести (НАХРБ) и раздаваха информационни материали 
във фоайетата на Ректората и на Корпус 2. Тази година кампанията протече 
под мотото Покажи своята рядкост, покажи своята съпричастност. Точно 
в 13 часа в небето бяха пуснати цветни балони в знак на съпричастност с 
хората, засегнати от редки болести. 

Бъдещите медицински сестри и акушерки, кинези- и ерготерапевти 
от Русенския университет за трета поредна година се включват в инфор-
мационните кампании, семинарите и обучителните срещи, свързани с 
редките болести. 

Денят на редките болести се отбелязва от 2008 година. Смята се, че 
около 30 милиона европейци вероятно страдат от някое от откритите вече 
редки заболявания, засягащи по-малко от 1 на 2 000 души.

Материалът е предоставен от ДВОР.

Иновативни прояви с ученици от средните училища
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HEInnovate: Make Innovation  
Work in Higher Education

 В края на месец февруари 2018 г. в Брюксел се проведе международна 
конференция HEInnovate: Make Innovation Work in Higher Education под 
патронажа на Европейската комисия и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие към ООН. Русенският университет бе 
специално поканен да сподели опита си за стимулиране на предприемаческо 
поведение сред академичната си общност. 

В работен семинар на форума ръководителят на Центъра по 
предприемачество в Русенския университет доц. Даниел Павлов посочи 
ключовите ползи от действията, които университетът предприе през 
2014 г., за да отговори на инициативата HEInnovate. Важно място бе 
отделено и на студентите, които представиха своите очаквания за 
подобряване дейността на висшите училища в Европейския съюз. По 
време на конференцията за пръв път бе проведен Student HEInnovate 
Hackaton, в който председателят на Студентския съвет на Русенския 
университет Станимир Бояджиев участва заедно с 30 свои колеги от 
19 държави. 

България бе представена и от д-р Ивана Радонова – Министертво 
на образованието и науката, и Димка Михайлова–Радева – Център за 
развитие на човешките ресурси. Д-р Радонова обяви пред участниците, 

че следващата международна HEInnovate конференция ще се проведе 
в Русенския университет в периода 14–16 юни 2018 г. Събитието ще се 
координира от МОН в рамките на председателството на България на 
Съвета на Европейския съюз. 

Материалът е предоставен от доц. д-р Даниел Павлов.

Рамков договор с 
Университета в Крайова, Румъния
На 2 февруари 2018 г. се проведе финална среща по проекта 

„Управление на риска за мащабна инфраструктура в района на границата 
Румъния – България”, в който партньор е Русенският университет. 
Събитието бе в Аулата Михай I на Университета в Крайова и ректорите 
на двете най-големи висши училища в трансграничния регион – проф. 
Велизара Пенчева и проф. Цезар Спъну, подписаха рамков договор за 
сътрудничество. 

Подписването на документа между Русенския университет и 
Университета в Крайова е продължение на работата по билатералните 
споразумения, сключени преди години с две от звената на университета – 
факултет Електротехника, електроника и автоматика и Филиал – 
Разград, и реализираните съвместни проекти.

Рамковият договор дава възможност за студентска мобилност и 
коопериране в научно-изследователската дейност. В Университета в 
Крайова има изграден научно-изследователски център с четири звена – 
по електроинженерство, по машинно инженерство, по биотехнологии 
и биоинженерство и по компютърни науки. Към всяко от звената са 
изградени лаборатории, чиито екипи ще сътрудничат с докторанти и 
преподаватели от Русе. 

Проектът „Управление на риска за мащабна инфраструктура в 

граничната област между Румъния – България”, започнал преди 24 
месеца, има за цел да намали вероятността за риск в различни мащабни 
инфраструктури в трансграничния регион България – Румъния, 
включващи язовири и електрически централи, мостове, ядрени централи, 
химически, военни и пречиствателни предприятия.

 Материалът е предоставен от ДВОР.

Център за върхови постижения 
в областта на информационните 

технологии в Русе
Три центъра за върхови постижения ще бъдат изградени в Бъл-

гария по процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на 
центрове за върхови постижения”.

Консорциум УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Тех-
нологии в е-Обществото), създаден от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”, Техническия университет – София, Русенския 
университет „Ангел Кънчев”, Шуменския университет „Епископ Кон-
стантин Преславски” и Бургаския университет „Проф. д-р Асен Зла-
таров”, бе избран да реализира проект в компонент 2 „Информатика 
и информационни и комуникационни технологии”, по който в Русе 
ще бъде изграден Център за върхови постижения. Общата стойност 
на проекта е 29 781 883,04 лв. 

Основна цел на Консорциума е да съдейства за развитието на на-
учните и образователни дейности в областта на информатиката и на 

информационните и комуникационните технологии в интерес на об-
ществото. Предвижда се научната инфраструктура да бъде разпреде-
лена между университетите, които ще изпълняват дейностите по про-
екта, а повишаването на научния капацитет в тях по естествен начин 
ще доведе до по-високо качество на обучението в изучаваните области. 

Създаването на Центъра би дало нови възможности на високооб-
разовани млади хора да изберат перспективата за успешна кариера в 
България в една стратегическа за страната сфера на икономиката. Два 
факултета на Русенския университет ще бъдат сред активните учас-
тници в реализацията на проекта – факултет Природни науки и об-
разование и факултет Електротехника, електроника и автоматика. 

Още две проектни предложения са получили одобрение по 
процедурата – Институтът по обща и неорганична химия към БАН 
с бюджет от почти 69,2 млн. лв. ще създаде център по „Мехатроника 
и чисти технологии”, а Консорциумът „Наследство БГ” с водеща 
организация Софийският университет ще разчита на бюджет от над 29 
млн. лв. за изграждането на център за върхови постижения в областта 
на „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”. 

Материалът е предоставен от доц. Десислава Атанасова.

Научни форуми и проекти
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Русе  
град на иновативните училища 

По време на Българското председателство на Съвета на Европейския 
съюз ще бъде разработен и приет План за действие за дигитализиране на 
образованието. Със стартирането на проекта Русе – град на иновативните 
училища Русе започва изпреварващо да работи по неговото реализиране. 
Това е един от 20-те проекта, които Фондация Русе – град на свободния дух и 
Фондация Еконт ще финансират по програма Знание и растеж през 2018 г.

Целта на проекта е опитът на Русенския университет в адаптирането на 
образователната система към дигиталното поколение чрез използване на 
иновационни образователни технологии да се предаде на учителите от Русе 
и региона и така да се създадат условия, в които е възможно повече учебни 
заведения в Русенска област да кандидатстват за получаване на статут на 
иновативни училища.

За постигане на тези цел ще бъдат решени следните задачи:
• Съставяне на учебна програма за подготовка на учителите по 

иновационни образователни технологии;
• Написване на Наръчник по иновационни образователни технологии и 

публикуването му в интернет в текстов и в интерактивен мултимедиен 
вариант;

• Съставяне на PowerPoint презентации по основните теми от програмата;
• Записване на презентациите като видеолекции и публикуването 

им в интернет; 
• Доставяне на преносима интерактивна презентационна система за 

провеждане на семинари в училищата извън Русе;
• Провеждане на семинари по иновационни образователни технологии 

с учителските колективи на всички училища; 
• Провеждане на дистанционно обучение по иновационни образователни 

технологии.
Проектът ще се изпълнява от Центъра за иновационни образователни 

технологии на Русенския университет с ръководител проф. д-р Ангел 
Смрикаров, инициатор и координатор на Националната програма за създаване 
на виртуално образователно пространство. Активен участник в изпълнението 
на проекта ще бъде и Регионалното управление на образованието в Русе.

Материалът е предоставен от проф. Ангел Смрикаров.

Русенският университет в 
Изпълнителното бюро на 

Национално представителство  
на студентските съвети 

Председателят на Студентския съвет на Русенския университет 
Станимир Бояджиев бе избран за член на Изпълнителното бюро на НПСС. 
Яна Вангелова е новият Председател на НПСС, който организацията 
избра на отчетно-изборното си събрание, състояло се в Университет по 
хранителни технологии, гр. Пловдив. Тя получи подкрепата на 30 делегати 
от Общото събрание.

На официалното откриване на събитието бяха зам.-кметът „Oбразование, 
бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” 
Стефан Стоянов, проф. д-р Любен Тотев – Председател на Съвета на 
ректорите и Ректор на Минно-геоложки университет, Ректорът на УХТ 
проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков, Ректорът на Аграрния университет 
проф. д-р Христина Янчева и Ректорът на АМТИИ проф. Милчо Василев.

В хода на представянето на платформата си Яна Вангелова отбеляза, че 
ще продължи да работи за оформянето на Харта за качество в студентското 
самоуправление – за работата на националната организация и за 
дейността на студентските съвети по места, съобразно добрите практики и 
мултипликацията им на национално ниво. В мандат 2018 – 2020 г. ще бъде 
продължена добрата практика на НПСС да създава и разпространява сред 
общността документи с полезна информация като „Хартата за студентските 
права” и „Хартата за качеството на стажантските програми”. Ще продължи 
тенденцията за организиране на информационни дни, отворени приемни, 
информационни срещи и семинари. Ръководството ще акцентира върху 
въвеждането, прилагането и обмена на добри практики от Европейския 
студентски съюз за усъвършенстване работата на НПСС, комисиите и 
секретариата, както и ще се фокусира върху създаването на стабилна и 
обединена студентска общност с ясна гражданска позиция. 

Материалът е предоставен от Станимир Бояджиев.

Постерна изложба 
На 27 февруари 2018 г. в централното фоайе 

на Русенския университет бе открита постерна 
изложба с резултатите от работата по проектите, 
финансирани от държавния бюджет през миналата 
година. Представени са реализираните дейности по 
37 проекта на колективи от факултетите и филиали 
на университета в общо 26 научни направления. 
Девет от проектите са интердисциплинарни. 

Колектив с ръководител доц. Тони Узунов 
получи специалната награда на ректора в 
конкурса за най-информативен и атрактивен 
постер, представящ резултатите от проекти, 
реализирани през 2017 година в Русенския 
университет. Наградата е за презентацията на 
проекта „Изследване и усъвършенстване на 
стрелови системи на портални кранове”.

Комисия определи най-информативните и 
атрактивни постери: 

• Колектив с ръководител доц. д-р Симеон 
Илиев за постер, представящ проекта „Създаване 
и изследване на прототип на електромобил за 
участие в състезанието Shell Eco-Marathon”;

• Колектив с ръководител доц. д-р Георги 
Христов за постера по проекта „Методика за 

извличане и анализ на спектрални изображения на 
земната повърхност посредством автоматизирана 
платформа за цифрова фотограметрия”;

• Колектив с ръководител доц. д-р Цветелина 
Георгиева за постера, който представя проекта 
„Разработване на системи за мониторинг на 
качеството на плодове и зеленчуци”;

• Колектив с ръководител чл.-кор. проф. дтн 
Христо Белоев за постер по проекта „Създаване 
и изследване на иновативни методи и машини 
в земеделието”;

• Колектив с ръководител доц. д-р Антон 
Недялков за постер, представящ проекта 
„Изследване и интегриране на системата за 
управление в публични организации”.

Отличията бяха връчени от ректора чл.-
кор. дтн Христо Белоев и зам.-ректора по 
научноизследователската дейност проф. Диана 
Антонова. 

Научни форуми и проекти
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Визити в Русенския университет

На 27 февруари 
2018 г. ректорът на 
Тараклийския държавен 
университет „Григорий 
Цамблак” доц. Мария 
Паслар посети Русенския 
университет и се 
срещна с ректорското 
ръков одс тв о.  По 
време на разговора бе 
обсъден план за работа 
след създаването на 
Българо-молдовския 
у н и в е р с и т е т с к и 
консорциум. Договорът 
за Международния консорциум в сферата на 
науката и образованието между Русенския 
университет „Ангел Кънчев”, Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий” и 
Тараклийския държавен университет „Григорий 
Цамблак” бе подписан през есента на миналата 
година. Сред дейностите на обединението са 
разработване и обмен на учебна литература 
и учебно-методически помагала, подготвяне 
на съвместни научни монографии и научно-
методически издания, академичен обмен на 
специалисти в рамките на образователни и научни 
програми, четене на лекции, осъществяване 
на изследователска дейност, взаимен обмен 
на студенти и др. 

След като представи актуалното състояние на 
Тараклийския държавен университет „Григорий 
Цамблак” доц. Мария Паслар очерта задачите 
и проблемите, които стоят пред тях.

Конкретно бяха обсъдени въпроси, свързани 
с предстоящата акредитация на Тараклийския 
университет и методическата помощ, която 
русенското висше училище би могло да окаже 
за успешното завършване на процедурата. 
Доц. Мария Паслар отчете, че малка част от 
академичния състав в Тараклийския университет 
е хабилитиран, и счита, че проблемът може 
да бъде решен с преподаватели от Русенския 
и Великотърновския университети, които да 
четат лекции пред молдовските студенти.

На срещата ректорското ръководство на 
Русенския университет още веднъж декларира 
своята безрезервна подкрепа за Тараклийския 
държавен университет, който е най-голямото 
духовно и културно средище на българската 
диаспора в чужбина, както и за етническите 
българи в района. 

 Материалът е предоставен от ДВОР.

Русенският университет подпомага 
акредитацията на Тараклийския университет

Посланикът на Кувейт  
в Русенския университет

На 26 февруари 2018 г. 
посланикът на Държавата 
Кувейт в България Н. Пр. Якуб 
Ал Атики посети Русенския 
университет и се срещна 
със студенти. Визитата му 
бе по покана на ректора на 
университета. 

В лекция пред студенти от 
специалностите Европеистика 
и глобалистика; Европеистика 
и многостепенно управление и 
Евроатлантическа и глобална 
сигурност и преподаватели 
той говори за отношенията 
на Кувейт с Европейския 
съюз. Сред засегнатите теми 
бе и кюрдският въпрос, като 

дипломатът представи свое изследване по темата.
На среща с ректорското ръководство Н. Пр. Якуб Ал Атики сподели 

очакванията си за задълбочаване на сътрудничеството между България и 
Кувейт както в сферата на икономиката, така и на образованието. 

Ректорът чл.-кор. Христо Белоев заяви, че Русенският университет е готов 
да обменя студенти и преподаватели и да работи съвместно с университети 
от Кувейт в областта на научните изследвания. 

Н. Пр. Якуб Ал Атики познава добре научния и кадрови потенциал 
на Русенския университет, защото е завършил магистърската програма 
Международно сътрудничество и европейски проекти в професионално 
направление Политически науки именно в Русе.

Материалът е предоставен от ДВОР.

Посланици на добра 
воля срещу 

насилието на честта
На 7 март 2018 г. Клубът на социалния ра-

ботник при Русенския университет се включи 
в международен проект Посланици на добра 
воля срещу „насилието на честта”.

На среща във висшето училище бяха пред-
ставени целите на инициативата, реализирана 
от фондация „Джендър проект в България” и 
организации от Гърция, Испания, Италия и 
Великобритания. Сред партньорите е и „Център 
Динамика”. Приветствие в началото на дискусията 
отправи ректорът на Русенския университет – 
чл.-кор. проф. Христо Белоев. Експертът към 
проекта Посланици на добра воля срещу „наси-
лието на честта” – Диана Георгиева представи 
платформата и реализацията на дейностите на 
международно и национално ниво.

Бяха обсъдени теми като: Патриархални 
структури и насилие; Контрол-насилие-насилие 
„в името на честта”; Култура, ценности и нор-
ми; Концепция за честта; Бедност и социално 
включване. 

В рамките на проекта е разработен наръчник, 
който дава възможност на жените – жертви 
или в риск от такова насилие, правилно да 
идентифицират ситуацията и да предприемат 
адекватни мерки. Разработена е и програма за 
обучение на социални работници и полицаи, 
които да придобият умения за превенция, 
идентификация, оценка и комуникиране на 
формите на насилие, основани на честта.
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Възпитаниците на Русенския университет

Професионалният път  
на Нидал Салех Хамда

Нидал Салех Хамда 
е първият палестинец, 
завършил висшето си 
образование в Русе преди 
30 години. През 1986 г. той 
се дипломира като инженер в 
специалността „Автомобили, 
трактори и кари”. На среща 
през месец януари 2018 г. 
с ректора проф. Велизара 
Пенчева и председателя 
на Общото събрание на 
университета чл.-кор. проф. 
Христо Белоев той сподели 
моменти от професионалния 
си път, развиван успешно, 
благодарение на знанията, 
придобити в Русенския 
университет. 

„През 80-те години, когато учех тук, на подготвителен езиков курс бяхме 
общо 27 палестински студенти, с които и днес поддържаме връзка”, разказа 

г-н Хамда. Първото му работно място е в една от големите строителни 
фирми, а първият обект, в чието изграждане участва, е университет в 
Йордания. „Нямах притеснение, че нещо не знам, защото подготовката, 
която получих в университета, ми даваше не само теоретични знания, 
но и самочувствие, че ще се справя”, сподели гостът. След това 10 години 
е ръководител на транспортния департамент на Министерството на 
здравеопазването в Йордания и като инженер отговаря за над 800 превозни 
средства, включително и специализираните линейки. Професионалният 
му път продължава в Канада, а днес отново е в Йордания, където развива 
собствен бизнес.

Всяка седмица възпитаниците на български университети, които живеят 
в Аман, столицата на кралство Йордания, се събират заедно. Специално 
място в сърцата им имат празникът на българските студенти 8 декември 
и Денят на българската просвета и култура и славянската писменост 
24 май. Тогава не пропускат да направят тържество, така както им се е 
случвало в България. 

При разговора си с ръководството Нидал Хамда каза, че би съдействал 
за осъществяване на контакт между Русенския университет и висши 
училища в Йордания за развитие на общи научни проекти. Н. Хамда разгледа 
експозицията, представяща 70-годишното развитие на университета и остана 
впечатлен от секцията за чуждестранните студенти и за транспортния 
факултет, който е завършил. Проведени бяха срещи с екипа на катедра 
„Транспорт” в Русенския университет, където той е специализирал и 
подготвил дипломната си работа, свързана с безопасността на автомобилното 
движение, и където все още работят част от неговите преподаватели. 

Материалът е предоставен от ДВОР.

От студентската скамейка до успеха  
Десислава Трифонова

Десислава Красимирова Трифонова към 
2017 г. изпълнява длъжността Ръководител 
на отдел Качество в Комет Електроникс СД – 
София. Д. Трифонова е работила в Студентската 
научно-техническа лаборатория по електроника 
СНИЛЕ през първия етап на развитието й.

Русенският университет е един от най-
широкопрофилните университети в България. 
Каква специалност/специалности завършихте 
в него и защо избрахте именно нея/тях?

Избрах да уча специалност Електроника, защото обхваща техника и 
технологии. Впоследствие завърших и специалност Комуникационна техника 
и технологии, защото се доближаваше до специалността, която изучавах в 
Техникум по електротехника „Апостол Арнаудов”, гр. Русе.

Какво носи висшето образование за изграждане на личността и 
специалиста според Вас?

 Най-важното, според мен, е изграждането на технологична култура 
у студентите, адекватна самооценка и умения за работа в екип. След като 
завърших и започнах да работя, разбрах и осъзнах защо сме изучавали 
толкова различни предмети и това много ми помогна на работното място. 
Проф. Цветомир Василев, преподавател по програмиране в първи курс, 
бе казал, че „образованието ни учи да намираме информацията, която ни 
трябва, и да я прилагаме в подходящия момент.”

Как оценявате Русенския университет като място за получаване на 
качествено образование с цел постигане на добри успехи и реализация? 

Русенският университет спомага за изграждането на качествени 
специалисти за динамичната пазарна икономика.

От какво зависи и какви са Вашите препоръки, за да стане един 
студент добър специалист? 

На първо място да избере специалността, която иска да учи, и да учи 
с желание. Няма смисъл да се учи насила или за самочувствие да имаш 
образование. Всичко остава лист хартия, ако не го прилагаш на практика. 
Необходимо е през последната година в средното училище да има специалисти, 
които да разясняват и насочват дипломиращите се ученици в избора 
им за специалност и професия. Също така трябва да има посещения от 
преподаватели от университетите в училищата, които да разясняват какви 

знания ще придобият, ако изучават избраната специалност.
Към коя област от техническите науки се насочихте след дипломиране? 

Къде специализирахте и работите днес? 
Производство на електронни модули за автомобилната индустрия.
Всяко време събира своите герои. Кои са знаковите хора по Вашия 

път, допринесли за изграждането Ви като специалист, и на кого искате 
да благодарите днес?

 Благодарна съм на колегите в университета, с които си помагахме 
постоянно. Благодарна съм на научния ми ръководител доц. Анелия 
Манукова, че ни обърна внимание и работеше с нас, надграждаше знанията 
ни. Благодарение на нейната увереност в нас и постоянна подкрепа и помощ, 
ние повярвахме в себе си. Благодаря на проф. Михаил Илиев и проф. Никола 
Михайлов за възможността да завърша двете специалности. Благодаря на 
Красимир Трифонов, изпълнителен директор тогава на „Епик електроник 
асембли” – Бизнес единица 2, който ми подаде ръка, позволи ми да се уча, 
развивам и изградя като професионалист. 

 Професионалният ми опит е изграден от няколко компании като 
първата е „ЕПИК Електроник Асембли ЕООД” – гр. Ботевград. Когато 
посетих завода през 2006 г., компанията изглеждаше на световно ниво 
и в нея работеха най-добрите специалисти в региона. Избраха четирима 
студенти от Русенския университет – трима от специалност Електроника 
и един от Комуникационна техника и технологии, и ни дадоха шанс да 
покажаем какво знаем и можем. Управителят приложи съвсем различен 
подход към нас – проекция на отношението и разбирането, интересуваше се 
от способностите ни и желанието ни да работим и да се развиваме. Именно 
поради това отношение, ние давахме най-доброто от себе си. Започнахме 
от най-ниското стъпало в йерархията на завода, но Красимир Трифонов 
ни даде възможност да надграждаме.

Когато работиш с желание, искаш и да учиш все повече, за да ставаш 
по-добър в съответната област, и така разбираш, че това е правилното 
място за теб. Повечето фирми търсят готови специалисти, но тези, които 
ги изграждат, са достойните. Работих като инженер по качеството, след 
това като мениджър по качеството, но за мен е най-важно да работя с хора, 
които имат желание да се развиват, полагат усилия и дават най-доброто от 
себе си за постигане на добрия резултат.

Като ръководител днес следвам същия пример – да давам шанс на знаещите, 
можещите и мотивираните да придобият съответните компетенции, да се 
развиват и вървят напред. 

Интервюто е проведено от доц. Анелия Манукова.
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На 5 февруари 2018 г. вестникът на Русен-
ския университет „Студентска искра” отбеляза 
60 години от създаването си.

Празникът, посветен на 60-годишнината на 
единствения университетски вестник, който не 
е променил своето име и се е издавал без пре-
късване, събра в Русенския университет насто-
ящи и бивши членове на редколегията. Екипът 
на „Студентска искра”, воден от главния редак-
тор Анелия Манукова, посрещна гостите и при-
помни емоционални моменти от историята на 
изданието. 

Гости на тържеството бяха ректори на Русен-
ския университет, членове на академичното ръ-
ководство, преподаватели, студенти, бивши чле-
нове на редколегията на „Студентска искра”. В 
словото си главният редактор на вестника доц. 

Анелия Манукова отчете приноса на всеки от 
ректорите за развитието на вестника, на редак-
ционните екипи и сподели предизвикателства-
та, които са имали в годините. 

Ректорът на Русенския университет проф. 
Велизара Пенчева отличи с Кристален знак еки-
па на вестника, а грамота за съхраняване на ис-
торията на висшето училище получи доц. Ане-
лия Манукова. Чл.-кор. проф. Христо Белоев 
отправи поздравление като председател на Об-
щинския съвет в Русе и разказа свои студент-
ски спомени за Искрата. Той връчи поздрави-
телен адрес от името на кмета на Общината, а 
пожелания към екипа бяха получени от Област-
на администрация – Русе, Съюза на български-
те журналисти, Регионална библиотека „Любен 
Каравелов”, вестник „Бряг” и др. 

Екипът на академичното издание отличи с 
плакети ректорите, подкрепяли в. „Студентска 
искра” през годините – Атанас Митков, Митьо 
Кънев, Марко Тодоров, Христо Белоев, Велиза-
ра Пенчева. Отличия бяха връчени и на главни-
те редактори, ръководили вестника в неговата 
60-годишна история. 

След официалната част участниците разгле-
даха изложбата „Пламъкът, наречен „Студент-
ска искра”. 60 години приемственост”, показ-
ваща моменти от историята на изданието. Там 
бяха наградени и победителите в конкурсите 
за литературна творба и художествено-творче-
ска творба, тематично насочени към годишни-
ната на вестника. 

Материалът е подготвен от ДВОР.

Празнично слово 
„Пламъкът, наречен „Студентска искра”. 60 години приемственост”.
Скъпи читатели, приятели и съмишленици,
Достолепната 60-годишнина посвещаваме на всички искрящи искрици, 

оставили своя следа в историята на вестника и в историята на Русенския 
университет. Оставили част от дръзновението си, за да премине Искра-
та през своите 6 десетилетия и да искри и днес с постиженията на акаде-
мичната общност.

На 5 февруари преди 60 години в Русе се появява първият брой на 
вестник, наречен „Студентска искра”. От спомените на проф. Митьо 
Кънев, тогава студент 3 курс, а по-късно ректор на университета, е видно, 
че идеята за вестника се заражда още през лятото на 1956 г. по време на 
студентска лагер-школа. Но е трябвало да се появят тримата борбени и 
дръзки младежи – Иван Неделчев, Кирил Момчилов и Йордан Панайотов, 

които да превърнат идеята в реалност, и тази реалност да пребъде през 
годините до днес.

Това е единственият университетски вестник, който не е променил 
своето име от 1958 година и не е прекъсвал връзките си с читателите. То-
ва е специалното и ценното в неговата годишнина. С това сме уникални за 
България. Не сме най-старият, а най-дълго съществувалият през годините 
академичен вестник, запазил име, университет и читатели.

За своите 60 години вестникът е излязъл с 398 регулярни броя (по но-
мерация), много извънредни броеве (без номерация), отпечатани са като 
книжки „Икар” и „Весела искра”, и специални броеве със заглавия „Русен-
ски университет” и „Ангел Кънчев”.

В по-новото време от историята на вестника се разшириха рубрики-
те, обърна се специално внимание на художествено-творческите студент-
ски клубове, професионалните клубове, научните и спортните постиже-

Пламъкът, наречен „Студентска искра”. 60 години приемственост 
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Пламъкът, наречен „Студентска искра”. 60 години приемственост 
ния и успехи. Отворени бяха рубрики за среща с бивши възпитаници на 
университета, които днес са признати учени. Отразиха се връчвания на 
отличия, посещения на специални гости и споделени техни послания към 
университета. 

Но най-важното е, че от страниците на вестника винаги се усеща пул-
сът на Русенския университет и животът на неговата академична общност.

Редакционният екип на вестник „Студентска искра” изказва благодарност 
на всички главни редактори през годините – Иван Неделчев, Бъна Петрова, 
Донка Грънчарова, Живодар Душков – с най-дълъг стаж на редакторския 
пост – почти четвърт век, както и на тези редактори, които вече не са сред 
нас – Димитър Янчев, Мария Василева, Петър Партинов, Владимир Етърски, 
Ана Чернева, Сабетай Леви. И на всички редакционни екипи за техния 
всеотдаен труд и ентусиазъм да създадат летопис на русенската Алма матер.

Благодарим на всички ректори и академични ръководства през тези 
60 години за подкрепата вестник „Студентска искра” да може да записва 
историята на университета от страниците си, да бъде днес медийно лице 
на Русенския университет и да радва своите читатели.

На членовете на редакционните екипи от различни колегии казваме 
искрено благодаря, за оставената следа, за това днес ние да можем да 
проследим историята на университета по вашите материали, да усетим 
полъха на промените по вашите думи, да четем между редовете или чрез 
карикатурите вашите свободолюбиви мисли. Истинско удоволствие бе за 
мен разходката във времето, разлиствайки старите броеве. Установих, че 
рядко сте писали за себе си, дори имената ви ги няма в някои периоди, 
но сформираният празничен екип успя да систематизира редакционните 
екипи и това е един от подаръците, които днес ви поднасяме.

Благодаря на всички вас за това, че днес ни има нас – екипът, който 
има смелостта да напише имената си редом до създателите на вестника, и 
който да е горд, че е запазил искрицата и е направил огъня малко по-буен, 
за да има преход и към следващото поколение. 

На всеки рожден ден 
на вестника – 5 февруа-
ри, ние поглеждаме се-
бе си отстрани през по-
гледа на академичната 
общност на Русенския 
университет, за да не гу-
бим представа колко яр-
ка е нашата ИСКРА. А да 
погледнеш на себе си от-
страни, е почти толкова 
трудно, колкото да по-
гледнеш назад, без да се 
обръщаш. 

И всеки път си при-
помняме, че всяка една 
биография, всяко едно 
битие има минало, на-
стояще и бъдеще: мина-
ло – с неговата памет и 
завет, настояще – с него-
вите мечти и реални зада-
чи, и бъдеще – с неговите възможности, въпроси и послания. 

Скъпи приятели, читатели и колеги, вече шест години в. „Студентска 
искра” има нова редакционна колегия, която динамично се обновява, вест-
никът има нова визия. Но запази посланията на времето и идеята да тупти 
винаги в синхрон с пулса на нашата Алма матер – Русенския университет. 

Мотото на 60-ия рожден ден на Искрата е „Пламъкът, наречен 
„Студентска искра”. 60 години приемственост”. В този ден настоящата 
редакция на вестника и специално сформирания за празника редакционен 
екип от редактори от 4 поколения – проф. Димитрина Цонева, засл. доц. 
Живодар Душков, доц. Анелия Манукова, доц. Мира Душкова, доц. Йордан 
Дойчинов и гл. ас. Румяна Иванова, искаме да благодарим на всички вас – 
списвали или подкрепяли вестника: редактори, редакционни колегии, 
ректори и академични ръководства, читатели. Защото академичен вестник 
не се създава без подкрепа, защото, за да има написани материали, трябва 
да има събития, а за да има събития, трябва да ви има вас – студентите, 
преподавателите, служителите и разбира се Русенският университет.

Тук е мястото да спомена няколко от многото имена, спомогнали да се 
запази и обнови днес Искрата:

Едното е на проф. Христо Белоев, ректор на Русенския университет в 
периода 2008 – 2016 г., който през 2012 г. постави пред мен предизвикателната 
мисия да стана главен редактор на вестника на университета, вестник с 
история и традиции, като изказа своята концепция за осъвременяването на 
вестника, за популяризиране на постиженията на Русенския университет 
чрез неговата печатна медия. И разлиствайки днес страниците на броевете, 
да съпреживяваме пътя, по който Русенският университет върви към 
своето израстване.

Второто е на проф. Ангел Смрикаров, зам-ректор по НИД в периода 2008 – 
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2016 г. Съществена роля за развитието на вестника през последните шест 
години има фонд „Научни изследвания”, благодарение на който развихме 
новата визия на вестника и дейността със студентите репортери, както и 
появата на Клуб „Млад журналист”. Тази подкрепа спомогна пълноцветието 

и свободата на словото да се открояват от увеличения обем на вестника като 
страници и показваше университет, изпълнен с живот. Наука, постижения, 
младост, достолепие на възрастта и искрица упование, че следваме пътя на 
развитие, че младите учени отстояват постигнатото и внедряват новото – 
ето с това задоволство, разлиствайки страниците на Искрата, поглеждаме 
напред и виждаме празника на словото от страниците на вестника заедно 
с празника на успехите на науката, образованието и спорта.

Екипът последва и заръките на най-дългогодишния главен редактор на 
Искрата Живодар Душков (25 години от тези 60 са под негово редакторство) – 
„Пишете за онова, което ще е интересно не само на вас! Пишете само тогава, 
когато сте сигурни, че отразявате истината!”

Преди 6 години за мен нов екип означаваше нови лица, ентусиазирани 
да творят и работят, извън преките си задължения на преподаватели, 
служители и студенти. С радост пренесох запалената вече в мен искра на 
Мая Сапунджиева и Мира Душкова, и те станаха моите първи съратници 
в съживяването и обновлението на вестника на университета. Две светли 
лица със светли идеи и желание за работа. 

Всяка от нас имаше опит в ралични сфери, но никоя от нас нямаше опит 
за академичен вестник. И го създадохме – с помощта и съдействието на 
проф. Димитрина Цонева и засл. доц. Живодар Душков, които направиха 
прехода и осъществиха приемствеността. Днес, 6 години по-късно имаме 
30 издадени броя с около 800 страници история на университета.

Двамата мъже в екипа са Йордан Дойчинов, дизайн, и Валентин Каменаров, 
спорт. Йордан Дойчинов коректно и професионално даваше съветите си за 
изготвяне на отделни материали. Валентин Каменаров неотлъчно и точно 
описваше всяко постижение на академичния спорт и така вестникът представяше 

всяка завоювана победа, 
споделяше радостта на 
спортистите.

Главата на вестника в 
този период е разработе-
на от Цветелина Стояно-
ва, спец. Промишлен ди-
зайн. Създадената визия 
отговаря напълно на съ-
временните изисквания 
на печатните академич-
ни издания – стил, ясно-
та и съдържание.

Студентите! Най-
важният фактор за 
списването на вестника. 
За този шестгодишен 
период те са над 15. 
Удивително е колко 
са много! Благодарна 
съм на всеки от тях за 
всеки отделен час от 
свободното им време, за 
да бъде вестникът цветен 
с цвета на младата мисъл. 
С една част от студентите 
репортери се организира Клуб „Млад журналист” с ръководител Мира 
Душкова. А другата част от студентите предпочитаха да пишат сами своите 
материали. 

Рубриките, които студентите списваха, разнообразни и интересни, 
носеха на самите тях емоцията да си пишещ журналист, да отстояваш 
позиция, да избереш правилния подход. Всеки от студентите репортери 
очакваше с нетърпение новия брой, за да види резултата от работата си. 
А ние – радостта в очите им.

И тук отново е ролята на Мая Сапунджиева. В качестото си на сти-
лов редактор и коректор на вестника тя имаше нелеката задача да намери 
точния начин, запазвайки съдържанието на текста, да внесе стил в напи-
саното. И да остане невидима. Да, студентите репортери създадоха мно-
жество прекрасни текстове и репортажи, но те имаха зад себе си – Мая 

Сапунджиева, и Мира Душкова, и мен. Благодаря ви за всичко, което сте 
направи за Искрата.

А в по-ново време, след 2014 г., се наложи да започна работа с нов ко-
ректор – Йовка Райчева, възпитаник на Русенския университет. За нея мо-
га да кажа така: точна, коректна и професионалист с опит. Важна и нелека 
е задачата на коректора, невидима, но изключително необходима. Да че-
теш правилно изписани изречения стилистично и граматически е радост 
за окото и душата. Благодарна съм, че срещнах тези две професионалист-
ки – Мая и Йовка, че мога да разчитам на тях, да се уча и да зная, че тях-
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ното зорко око ще открие всичко. 
Не на последно място ще благодаря на отдел „Връзки с обществеността 

и рекламата”, на трите прекрасни и неуморни Гергана, Юлияна и Милена, с 
които вестникът си сътрудничи. Благодарение на тяхната работа вестни-
кът има винаги от първа ръка материали за събития и успехи, за анонси и 
победи. И фотоокото на Юлияна.

Цветовете от страниците на печатното издание дължим на Издателския 
център на университета и на Марияна Дочева. Благодаря за сътрудничест-
вото. Вие първи виждате отпечатания брой, чувате шума на хартията. А 
по вашите лица аз съзирам отзивите за броя от неговите първи читатели.

Да си главен редактор на вестник с история е не само предизвикател-
ство, но и отговорност. Да следваш пътя на създателите, но и да създаваш 
ново. Да приемеш традицията и да я осъвремениш. И всички ние, създа-
телите и последователите, заедно да построим мост през времето с името 
Безкрайност. Мост, по който следващото поколение редактори и репортери 
да продължи по пътя към следващите нива на развитие на нашата Искра.

Думата благодаря се визуализира чрез специално разработените от 
нас плакети и изработени частично в Русенския университет. Те са напра-
вени с много любов, за да изкажат нашата благодарност за подкрепата и 
всеотдайността на Искриците. Плакет, символизиращ моста през време-
то и приемствеността на поколенията редактори и редакционни колегии 
за изминалите 60 години.

Благодаря на всички вас, пишещи и четящи, за отделеното време, плам, 
и материали.

Дълбок поклон пред всички вас за отстояването на идеите, за бор-
беността и всеотдайността ви към идеите на вестника. Отнесете пламъ-
ка от Искрата и спомена за вечността на словото, отразено на страници-
те на вестника.

Доц. Анелия Манукова, 
Главен редактор на вестник „Студентска искра”

Пламъкът, наречен „Студентска искра”. 60 години приемственост 

60 години Студентска искра

Нашата ИСКРА СТУДЕНТСКА – 
ярка, волна, дисидентска,

ето – чукна ШЕЙСЕТАКА.
Шефката развя байрака

и кат‘ гордо се изпъчи,
всекиму покана връчи –

тъй голяма и красива,
и учтива, и вежлива.

Затова сме тук събрани –
хора прости и отбрани –

ЮБИЛЕЯ да полеем,
химн възхвален да запеем:

„ – Таз‘ ИСКРА го заслужава –
всеки тука възклицава –

че от нея лумна пламък,
дето пука всеки камък!”

ЛЕТОПИС на ВУЗ-а главен
през годините прославен!
 

В него всичко ще намериш. 
Пътя дълъг ще измериш

с думи, знаци, снимки цветни –
ниско или безбюджетни,

но със чувство напоени,
с обич и с любов споени

къмто наш‘та Алма Матер,
дето кат‘ вулкански кратер

бълва искри, огън, лава –
знанието във прослава.

На екипа вестникарски
да запази дух бунтарски

ние от сърце желаем,
като хич не щем да знаем,

че началството ще мрънка –
ще ви пуска лайсна тънка.

СВОБОДАТА СИ ПАЗЕТЕ!
ВЛАСТ ЧЕТВЪРТА ВИЙ БЪДЕТЕ!

Незнакомов
5 февруари 2018 г.
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Поздравителни адреси към в. „Студентска искра”

Поздравления
Инж. Атанас Върбанов, член на редакционния 

екип на вестника в периода 1990–1997 г. и на  агенция 
ЖАК (Живодар, Атанас, Калчо), поздрави всички 
редакторски екипи и подари на вестник „Студентска 
искра” отпечатването на 400-я брой в печатница 
МЕДИАТЕХ, Плевен.

ЕТ „Марияна Дочева”, работила с повечето 
редакционни екипи през годините, подари на 
вестника отпечатване на празнични материали за 
60-годишнината на вестника.

Д-р Никола Терзиев поздрави вестника с думите 
„Централният вестник „Студентска трибуна“ се 
оказа много по-млад от вашата „Искра“ любородна! 
Какво са 34-те години на „Трибуната“, от 1957 до 
1991 и 5 години преди 1947, пред 6-те десетилетия на 
„Искрата“! Сърдечно Ви поздравявам с този прекрасен 
празник!  Редакционния екип – за професионализма, 
ръководството на университета – за способността, 
куража и ината да осигурява съществуването на 
вестника! И то в този впечатляващ вид!“
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Иновативни прояви
Модно авеню 

На 17 февруари 2018 г. на ревю-спектакъл The 
Day After Tomorrow в Канев център, топдизай-
нери представиха най-новите си вдъхновения, 
въплътени в Haute couture 
тоалети за червен килим 
и булчински рокли от 
висшата мода. Моде-
лите бяха изработени 
от висок клас материи, 
а в колекцията бяха 
включени Haute couture 
рокли, мъжка мода и 
сватбени рокли за сезон 
2018 г. на модните къщи: 
„Лорети”, „Елена Хри-
стова”, „Адриана Рика”, 
„Ричмарт”, „Виконте”, 
„Елиза” и „Грънчаров 
и син”. Консултанти 
помагаха при избора 
на съвършения тоалет 
– класически изящ-

ни дантели, не съвсем 
класически кройки и 
дори екстравагантното 
очарование на различ-
ния избор.

За прическите, грима 
и маникюра на моделите 
се грижиха коафьорите 
и гримьорите на салони 
за красота – Нина Йор-
данова. Декорациите 
са подбрани за всеки 
стил и вкус. 

В модното изложе-
ние взеха участие общо 
36 фирми, като част от 
тях помогнаха празникът 
да бъде съвършен – с 
подходяща украса, де-
корация и храна. Гостите се запознаха и с един 
изключително важен детайл – изкуството на 
настаняване на гостите, защото щастливите 
гости правят истински хубавото тържество.

The Day After Tomorrow не е само модно 
шоу-спектакъл, а и делови форум, на който 

се изявиха фирми, чиято дейност е свързана 
с организиране и провеждане на оригинално 
тържество – сватбени агенции, фотографи, 
видеооператори, диджеи, сладкари и ресторан-
тьори, фирми за кетъринг, фризьори, стилисти, 

гримьори, дизайнери, 
производители и тър-
говци на артикули за 
украса и забавление.

Изложбените кате-
гории бяха: висша мода, 
дизайн и декорация за 
празненства, кетъринг, 
бижута и аксесоари, 
фото- и видеозаснимане, 
музикално оформление.

През целия ден сту-
денти доброволци от 
Русенския университет 
помагаха на абитуриен-
тите и техните родители. 
Информационният щанд 
ориентираше младежите 

за възможностите за обучение и бъдещата им 
реализация, а в топлата връзка на Канев център 
бяха разположени студентски разработки.

 Материалът е предоставен от ДВОР.

1 март 
В народния календар Баба Марта е много 

почитан и емоционален български обичай. 
На 1 март всички българи се закичваме с 
мартеница – символ на здраве, дълъг живот, 
плодовитост и изобилие. Традиционно, 
мартениците се изработват от бял и червен 
конец. Интересни факти са, че в Родопите 
мартениците се правят от различни цветове;  
в Софийско и Мелнишко основните цветове са 
син и червен; конците, участващи в направата 
на мартеницата, се усукват задължително 
наляво. 

Легендата за мартеницата е свързана с 
хан Аспарух и годината на създаването на 
българската държава (681 г.). Според една от 
тези истории, когато прабългарите достигнали 
до Дунавската равнина, те били омагьосани 
от мястото и решили да се установят тук. 
Ханът поискал да направи жертвоприно-
шение на бога Тангра. Жертвената клада, по 
традиция, трябвало да се запали със стръкче 
изсъхнал копър, но българите не намирали 
такъв. Тогава на рамото на Аспарух кацнал 
сокол. На крачето му висяло стръкче копър, 
завързано с бял конец, половината обагрен 
в червено. Оттогава на 1 март българите 
окичват близките си с усукан бяло-червен 
конец (по Internet материали). 

 Както всяка година, за отбелязването на 
празника се постара и екипът на Студентски 
съвет. За 2018 г. студентите от Студентски съ-
вет успяха да зарадват всички преподаватели, 
служители и студенти на университета, като 
раздадоха 600 мартеници. Благодарение на 
добрата организация и ентусиазирания екип, 
въпреки студеното време, те постигнаха целта 
си, а именно да внесат пролетно настроение 
в сградата на университета. 

 Ние, като българи, имаме много разноо-
бразни и разноцветни традиции. Напоследък, 
обаче, доста често започнахме да променяме 
обичаите и да излизаме извън, поне според 
мен, допустимите граници. В случая, много 
търговци започнаха да изработват мартеници 
с ликове на различни известни личности 
и политици. Моят апел е да не променяме 
традициите, да носим българското в себе си 
и да го запазим такова, каквото е! Не трябва 
да губим своята идентичност, защото колкото 
и някои хора да твърдят, че да си българин е 
„участ”, дълбоко в себе си, всички знаем, че 
да си българин е „ЧЕСТ”!

 Материалът е подготвен  
от Валерия Горнячка, 2 курс, спец. Право.
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Вестник „Студентска искра” е носител на 
Орден „Св. св. Кирил и Методий”  

II степен с указ № 1517/19.05.1983 г. на ДС  
на Р България, удостоен е с Почетния знак  
на Русенския университет на 05.02.2013 г. 

и с Кристалния приз на Русенския 
университет на 05.02.2018 г.

Главен редактор: доц. д-р Анелия Манукова
Коректор: Йовка Райчева
Редакционен екип: Валентин Каменаров
ДВОР: Гергана Илиева, Юлияна  Андонова
Студенти: Сениха Масуркова, Валерия Горнячка
Фоторепортери: Юлияна Андонова, Юксел Алиев
Вестникът се издава в електронен формат и на 
хартиен носител и се разпространява безплатно.
Редакционно броят е приключен на 12.03.2018 г.

Университетски спортен център представя...
Национално лекоатлетическо 

бягане „Приста рън 2018”
Университетският спортен център при 

Русенския университет бе организатор и парт-
ньор на две мащабни прояви – състезанието по 
ориентиране „Пролет-2018” и националното 
лекоатлетическо бягане „Приста рън”. 

***
На 10 март 2018 г. в ра-

йона на хижа „Приста” се 
проведе открито състезание 
по спортно ориентиране 
„Пролет-2018”. С този старт 
ориентировачите поставиха 
началото на новия спортно-
състезателен сезон. Подготве-
ните три маршрута, с дължина 
съответно 1400, 2600 и 3600 
метра. В надпреварата се 
включиха 85 деца, ученици 
и граждани.

***
На 11 март 2018 г. със 

старт/ финал на паркинга 
пред магазин „Метро” в Русе 
се проведе Национално лекоатлетическо бягане 
„Приста рън”. 

Над 130 български и чуждестранни участници 
от 24 спортни организации се включиха в първото 
за годината горско-парково лекоатлетическо 
бягане „Приста рън 2018”, което се проведе по 
алеите и пътеките на Западен парк „Приста”.

Стартът бе даден от проф. д-р Борислав 
Ангелов – ръководител на Университетския 
спортен център при Русенския университет, а 
наградите на победителите връчи техническият 
директор на Метро Русе Георги Георгиев. Бегачите 
се състезаваха в три различни дистанции – 7, 
14 и 21 километра със сборно изкачване от 
220 метра.

Бягането в парковете и крайградските 
зони по пътеки и алеи с разнообразен профил 

намира все повече последователи в България 
и популярността на този тип прояви нараства 
ежемесечно.

Всички партньори на лекоатлетическото 
събитие: Община Русе, Метро Русе, фирмите 
„Мод мари”, „Венто”, „Тръст Системс”, „Зелена 
идея”, „Озон”, „Антоан Вил”, „Логатор” – Плевен, 
„Сайн-спорт” – София, сладкарници „Долче вита”, 
магазин „Яко”, пицария „Котката”, спортистите от 
„Русе тича”, състезателите и публиката изказаха 

своето задоволство от отлично подготвеното 
състезателно трасе и цялостната организация. 

Победителите в различните дистанции са:
7-километрова дистанция
Жени
1. Велина Коева, СК „Компас-крос”, Русе, 

40,38 мин.;
2. Косара Ботева, Габрово, 43,26 мин.;
3. Светослава Попова, КСТ „Спартак”, Русе, 

46,43 мин.
Мъже
1. Ахмед Ахмед, СК „Русе кар 

мотоспорт”, 29,35 мин.;
2. Атанас Бояров, СК „Компас-

крос”, 30,45 мин.;
3. Христо Мойсев, Русе, 32,16 мин.

14-километрова дистанция
Жени
1. Жанина Караиванова, Варна, 

83,53 мин.;
2. Цветанка Пенчева – Разград, 

88,38 мин.;
3. Петя Димитрова – Варна, 

91,00 мин.
Мъже
1. Петър Борисов, СК „Компас-

крос”, Русе, 61,08 мин.;
2. Даниел Кубашлиев, СК „Русе кар мотос-

порт”, 61,10 мин.;
3. Румен Стаматов – Варна, 61,24 мин.

21-километрова дистанция (полумаратон)
Жени
1. Таня Димитрова, СК „Костенец”, 109,16 мин.;
2. Албена Цонева – Разград, 135,19 мин.;
3. Джесика Вайс, „Русе тича”.
Мъже
1. Павлин Димитров, Търговище;
2. Златко Каменаров, СК „Компас-крос”, Русе;
3. Цоньо Пенев, Разград.

Информацията е предоставена  
от Валентин Каменаров.

Книжарница „Академи Книга” 
Вестник „Студентска искра” продължава рубриката, свърза-

на с представянето на най-новите книги, учебници и помагала в 
книжарницата на Русенския университет. 

Книжарницата на Русен-
ския 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...


