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Русенският университет откри новата 2021–2022 академична година

На 20 септември 2021 г. тържествено бе открита 
новата академична година в Русенския университет. 
Официални гости на празника на русенската 
Алма матер бяха Борислав Българинов – областен 
управител на Област Русе, Димитър Недев, Енчо 
Енчев и Магдалина Илиева – заместник-кметове 
на Община Русе, Синан Хебибов – заместник  
областен управител на Област Русе, и д-р Росица 
Георгиева – началник на Регионално управление 
на образованието в Русе, както и отец Марин – 
представител на Русенска Света Митрополия. 
Водещ на церемонията беше проф. Пламен 
Кангалов, зам.-ректор по учебната работа. 

Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев 
приветства студентите, гостите и преподавателите 
от името на академичното ръководство. „Русенският 
университет работи изключително успешно 
вече 76 години и е в услуга на младите хора, 
бизнеса и обществото. Тази достойна възраст е 
доказателство за устойчивостта и създадените 
традиции във висшето образование“ – заяви 
той. „Международното признание и успешно 
финализираните проекти показват, че това е 
една образователна институция, която следва 
технологичното развитие и новите научни 
тенденции в света. Университетският колегиум 
включва над 400 професори, доценти и доктори. 
Лабораториите са оборудвани с последните 
иновативни технологии на водещи бизнес и 
научни организации. Възможностите за членство 
в студентските професионални клубове, както и 
модерният спортен комплекс, дават възможност 
за по-добър, здравословен и активен начин на 
живот. Но работата по модернизирането на нашия 
кампус не спира и ние продължаваме да искаме 
най-доброто за нашите студенти и учени. Тази 
година, през месец май, бе даден старт на строежа на 
новия научноизследователски комплекс, намиращ 
се до Корпус 2 на Русенския университет. Започна 
и реновирането на Студентските общежития, 

разположени в университетския кампус“– 
отбеляза ректорът, представяйки университета 
пред новоприетите студенти, и съобщи, че през 
тази година над 1700 нови студенти прекрачват 
прага на висшето училище, а 28 от тях са приети 
с най-висок състезателен бал. 

Областният управител на Област Русе 
Борислав Българинов поздрави ръководството 
и преподавателите, като им пожела сила и 
вдъхновение, а на обучаващите се – дръзновение, 
за да преследват мечтите си. 

От името на кмета на Община Русе Пенчо 
Милков поздравителен адрес връчи зам.-кметът Енчо 

Енчев. Той изрази 
своята убеденост, 
че изборът на 
студентите на 
р у с е н с к о т о 
висше училище 
е правилният. 

Послание 
към колегите 
с и  о т п р а в и 
председателят 
на Студентския 
съвет Станимир 
Бояджиев: „Смело 
се стремете да 
търсите все по-
голям смисъл 
в начинанието, 
което започвате, 
д о р и  и  н а 

моменти това да бъде трудна задача!“
За първи път през изминалата учебна година 

София Франс Ауто АД учреди именна стипендия 
„Станчо Цонев“ за Русе в размер на 2000 лева, 
която бе спечелена от студента Виктор Великов от 
специалност Компютърни системи и технологии. 
Сертификатът за стипендията му беше връчен лично 
от Стилияна Цанева, Ръководител на Търговско-
сервизен комплекс на София Франс Ауто – Русе 
ЕАД. Тя честити 
новата учебна 
година и пожела 
на студентите 
в и с о к и 
постижения, за да 
участват догодина 
в състезанието 
за престижната 
стипендия.

П л а м е н а 
Г е н о в а , 
първокурсничка 
от специалност 
„Право“, която е 
една от приетите 
студенти с висок 
състезателен бал, 

поздрави своите колеги, като им пожела „На 
добър час!“. 

Своите благопожелания и поздравителни 
адреси по случай началото на новата академична 
година в Русенския университет изпратиха 
Президентът на Република България Румен Радев, 
Министерството на образованието и науката и 
още много други държавни, неправителствени 
и частни организации. 

Тържествена церемония в Русенския университет

Връчване на именна стипендия „Станчо Цонев“ 
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На 23 септември 2021 г. се проведе официалната 
церемония Промоция на випуск 2021 в Русенския 
университет. Осем пълни отличници и седемдесет и 
трима първенци на специалности получиха своите 
дипломи от ректора на Русенския университет 
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. Водещ на 
церемонията бе проф. д-р Пламен Кангалов – 
зам.-ректор по учебната работа. 

Гости на тържеството бяха кметът на Община 
Русе Пенчо Милков, областният управител на 
Област Русе Борислав Българинов, заместник 
областните управители: Синан Хебибов и д-р Стефка 
Караколева, председателят на Общински съвет в Русе 
Иво Пазарджиев и Негово Високопреосвещенство 
Русенският митрополит Наум. 

„Скъпи абсолвенти, вие знаете, вие можете и 
ние безрезервно вярваме във вас! Вярвайте и вие 
в себе си и следвайте смело мечтите си, защото 
сте способни да ги постигнете!“ – пожела на 

абсолвентите ректорът на Русенския университет 
чл.-кор.проф. дтн Христо Белоев. 

Кметът на Община Русе, Областният управител 
и Негово Високопреосвещенство Русенският 
митрополит Наум отправиха своите благопожелания 
към ректорското ръководство, преподавателския 
състав и абсолвентите. Поздравителни адреси бяха 
получени от множество държавни, неправителствени 
и частни институции.

Математик финансистът Александра Клименко, 
първенец на випуска сред абсолвентите от 
хуманитарните специалности, благодари на 
преподавателите от Русенския университет от 
името на отличниците и пожела на всички здраве, 
творчески ентусиазъм и сили.

През 2021 г. 1360 абсолвенти получават 
дипломите си от русенската Алма матер. От 23 
до 25 септември 2021 г. церемонията продължи 
по факултети във вътрешния двор на кампуса, 

спазвайки противоепидемичните изисквания. 
Филиал Разград
В деня на откриването на академичната година 

във Филиал Разград, на 20 септември 2021 г., се 
проведе и тържествено връчване на дипломите на 
бакалаври и магистри Випуск 2021. Директорът на 
Филиал Разград проф. д-р Генчо Попов приветства 
абсолвентите и им пожела успешна реализация. 
Общо 51 абсолвенти получиха своите дипломи: 
36 бакалаври и 15 магистри. 

Облечени традиционно в тоги, с празнично 
настроение, бакалаврите засадиха Дървото на 
випуска: за 2021 г. то е Фотиния – вечнозелено, 
цъфтящо с красиви бели цветчета, с приятен 
мирис и червени плодове, които узряват през 
есента и често остават на дървото и през зимата. 
Традиционно Дървото на випуска е подарък от 
Божинел Христов. 

Бе спазена традицията и при магистрите, 

Първенци на Випуск 2021 Русенски университет
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които отправиха своето послание към студенти 
и преподаватели и бе поставено в специално 
подготвената Капсула на времето. 

Поздравления към студентите отправиха: 
доц. д-р Десислава Атанасова – зам.-ректор на 
Русенския университет, Руска Вътева – зам.-кмет на 
Разград, представители на фирми и преподаватели 
от ПГХТБТ „Мария Кюри“ – Разград.

Специален гост бе Козмин Моци, технически 
директор на ПФК Лудогорец 1945, който сподели, 
че тайната на успеха е работа и пак работа! 

Поздравления имаше и от Танцов клуб 
„Абритус“ с ръководител Кънчо Върбанов и от 
Студентски клуб по спортни танци към Русенския 
университет с ръководител Иван Десподов.

Филиал Силистра
На 28 септември 2021 г. се откри академичната 

година във Филиал Силистра на Русенския 
университет. На събитието присъства областният 
управител на Област Силистра Ели Тодорова, 
която поздрави първокурсниците и абсолвентите 
с пожелание за високи постижения и успешна 
реализация. Представителят на Ректорското 
ръководство проф. д-р Диана Антонова връчи 
грамоти на студентите с най-висок 
успех от следването и държавните 
изпити, а зам.-деканите доц. 
д-р Анка Кръстева (факултет 
„Електротехника, електроника 
и автоматика“), доц. д-р Симеон 
Илиев (Транспортен факултет), 
доц. д-р Цветелина Харакчийска 
(факултет „Природни науки и 
образование“) връчиха дипломите 
на 30 абсолвенти.

През настоящата година 
новопостъпилите студенти във 
Филиала на Русенския университет 
в Силистра са 99. Те ще се обучават 
в три професионални направления 
в специалностите: Автомобилно 

инженерство, Електроинженерство, Педагогика 
на обучението по български език и чужд език 
(английски или румънски), Педагогика на обучението 
по физика и информатика и за първа година – 
Педагогика на обучението 
по информатика и 
информатика.

В поздравителните 
думи на Областния 
у п р а в и т е л  Е л и 
Тодорова, на проф. 
д-р Диана Антонова, 
на доц. д-р Румяна 
Лебедова – директор 
на Филиал Силистра, 
на представители на 
Студентския съвет и на 
студенти първокурсници 
акцентът бе върху вярата, 
че въпреки изпитанията 
на времето, студентите 
и преподавателите ще 
намерят възможности 
за интелектуално и 
професионално съзряване 

в общото университетско духовно пространство и 
ще поддържат високо качество на образователния 
процес, за да бъдат конкурентоспособни, със 
знания, умения и компетентности, съответстващи 

Випуск 2021 – Филиал Разград

Тържествена церемония на Випуск 2021 във Филиал Силистра

Тържествена церемония на Випуск 2021 във Филиал Силистра
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Випуск 2021 – Филиал Силистра

на изискванията на потребителите на кадри и на 
съвременното общество. 

Филиал Видин
На 8 октомври 2021 г. във Филиал Видин на 

Русенския университет 150 студенти започнаха 
обучението си в първи курс, разпределени в шест 
специалности. Общо 600 студенти се обучават в 
четиригодишния курс по бакалавърски програми 
във Видин за шеста поредна година. Допълнително 
през тази година има прием и в две магистърски 
програми в областта на педагогическото обучение.

Проф. дтн Христо Белоев пожела успешна година 
на студентите и продължи – „специалностите във 
филиала на Русенския университет са съобразени 
изцяло с нуждите на бизнеса, готови сме да открием 
и нови, ако има желание за това. Целта е да може 
и нови бизнеси и фирми да стъпят във Видин и да 
изградят мощности, а наличието на университета 
и на студенти, които се дипломират, е една добра 
предпоставка те да останат във Видинския край“.

Гости на откриването бяха зам.-кметът на 
Община Видин по хуманитарни дейности и 
социална политика Борислава Борисова, заместник 
областният управител Илия Каменов, Негово 
Високопреосвещенство Видинският митрополит 
Даниил, председателят на Общински съвет – Видин 
Генади Велков, административният директор 
на Филиал Видин д-р Момчил Станков, както и 
представители на академичното ръководство на 
Русенския университет, преподаватели и студенти.

Зам.-кметът Борисова отправи поздрав по 
случай откриването на новата академична година 
от името на кмета на Община Видин д-р Цветан 
Ценков и от свое име. „Радвам се, че всички 
вие, млади хора, избрахте видинския Филиал 
на Русенския университет, където ще получите 
качествено и модерно образование – основата за 
Вашата бъдеща професионална реализация. Скъпи 
студенти, бъдете упорити, търсете нови знания 
и помнете, че инвестицията в образованието 
многократно се възвръща“, подчерта Борислава 
Борисова в приветствието си, след което поднесе 
поздравителен адрес от кмета на Видин на ректора 
на Русенски университет.

Приветствие отправи и заместник областният 
управител Илия Каменов. Своята благословия 
по случай началото на академичната година 
даде Негово Високопреосвещенство Видинският 
митрополит Даниил, който пожела на студентите 

на добър час по пътя на знанието и просветата.
Емил Войков, първокурсник в специалност 

„Компютърни науки“, също отправи пожелания 
за успешна учебна година към своите състуденти.

В деня, в който официално бе открита 
академичната година, 60 абсолвенти получиха 
своите дипломи за успешно завършване на висшето 
си образование. Това стана на церемония, която се 
проведе в залата на Драматичния театър. Гости на 
тържеството бяха зам.-кметът на Община Видин 
Борислава Борисова, Негово Високопреосвещенство 
Видинският митрополит Даниил, председателят 
на ОбС Видин Генади Велков, представители на 
ръководството на Русенски университет и на 
Филиал Видин, представители на общини в област 
Видин и на институции, граждани.

Тържеството започна 
с кратка програма, 
представена от Ансамбъла 
за народни песни и танци 
„Дунав“.

Приветствие от 
името на академичното 
ръководство поднесе 
ректорът на Русенския 
университет чл.-кор. 
проф. дтн Христо Белоев, 
който се обърна към 
студентите с думите: 
„Вие сте сред първите, 
които започнаха своето 
обучение като студенти 

на вече акредитирания Филиал тук, във Видин. 
Сега с дипломите в ръка вие ще се влеете в 
различни структури – всеки по специалността 
си“. Проф. Белоев увери, че и занапред Филиалът 
ще откликва на нуждите на местния бизнес чрез 
разкриване на нови специалности.

„Видин вече е академичен град. За втора 
поредна година ние връчваме дипломите на 
нашите, видинските студенти, но за пръв път 
на студенти на Филиал Видин. Благодаря Ви, че 
преди пет години повярвахте в нашите усилия и 
ви благодаря, че намерихте причина да останете 
в нашия град“, каза в словото си към студентите 
административният директор на Филиал Видин 
Момчил Станков.

Зам.-кметът на Община Видин Борислава 
Борисова поздрави 
абсолвентите от името 
на кмета д-р Ценков и 
от свое име. „Това хубаво 
събитие, което се случва 
на едно емблематично 
място – сцената на 
първата построена в 
България театрална 
сграда, е доказателство, 
че видинският Филиал 
се развива успешно. 
Днешният ден е празник 
не само за прекрасните 
млади хора в тази зала, 
които ще получат своите 

Тържествена церемония на Випуск 2021 във Филиал Видин

Откриване на учебната 2021 – 2022 година във Филиал Видин
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Промоция Випуск 2021 на Русенския университет 

Випуск 2021 – Филиал Видин

дипломи, но е празник и за град Видин, защото 
със създаването на Филиала се сбъднаха мечтите 
на поколения видински граждани“, отбеляза зам.-
кметът, като пожела на абсолвентите успешна 
професионална реализация.

Един от отличниците на Випуск 2021  инженер-
мениджър Николета Халачева произнесе слово към 
своите състуденти: „Вие, скъпи преподаватели, 

имахте нелеката задача по време на нашето 
обучение да ни подготвите по най-добрия начин 
за бъдещия ни професионален живот.

Благодарим Ви за търпението, съпричастността, 
споделения опит и знания. Благодарим за това, 
че повярвахте в нас! 

Пожелаваме ви лична удовлетвореност от 
споделените знания, много професионални 
успехи и безброй амбициозни студенти, които да 
прославят името на университета! Продължавайте 
да израствате и да развивате онези уникални 
мечти и таланти, които създават големи хора!

Пожелавам на всички нас, абсолвентите, да 
намерим призванието си и въпреки многото трудности 
да направим света по-честно и добро място за 

съществуване.
Дано успеем да превърнем надеждите на 

толкова много хора за нас в реалност и да 
постигнем дори повече“.

 След официалните приветствия бяха връчени 
дипломите на абсолвентите от шест специалности – 
една магистърска и пет бакалавърски. 

Финалът на тържеството беше поставен с обща 
снимка пред сградата на Драматичния театър.

Източници: Община Видин, Областна 
администрация Видин, БТА, dnews.bg

Информацията е предоставена от  
Валерия Горнячка, доц. Румяна Лебедова и 

проф. Станка Дамянова. 

Николета Халачева и проф. Христо Белоев

Цветан Тодоров и проф. Христо Белоев

Випуск 2021 – Филиал Видин

Випуск 2021 – Филиал Видин
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Визити и постижения
Международно сътрудничество 
между Русенския университет  

и румънски университет
 По покана на партньорски университети от Румъния Русенският 

университет изпълни интензивна лятна програма за задълбочаване и развитие 
на международното сътрудничество. Програмата започна с посещението 
на ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев в 
Университет Питещи, където бяха очертани нови партньорски инициативи 
и беше анонсирано номинирането на проф. Белоев за Доктор хонорис кауза 
на авторитетния румънски университет.

През седмицата 12 – 16 юли 2021 г. делегация от Русенския университет в 
състав: доц. д-р Десислава Атанасова – зам.-ректор по интернационализация 
и комуникационна политика, проф. д-р Пламен Даскалов – зам.-ректор по 
развитие, координация и продължаващо обучение, доц. д-р Таня Грозева – 
главен секретар, и проф. д-р Юлиана Попова – зам.-ректор в периода 
2012–2020, посети румънските университети „Дунареа де Жос“ в Галац и 
Военноморската академия „Мирчя чел Бътрън“ в Констанца. 

На срещата разговор с ректора на Университет „Дунареа де Жос“ проф. 
Джорджеску бяха очертани изключително обещаващи перспективи за 
съвместна проектна дейност по проблеми на Дунавския регион, както и по 
други образователни и научни проекти от взаимен интерес. Зам.-ректорът по 
интернационализация и комуникационна политика на Русенския университет 
доц. д-р Десислава Атанасова обобщи допирните точки в профилите на двата 
университета и отправи покана към ректора на „Дунареа де Жос“ за визита в 
Русе през месец октомври и подписване на рамков договор за сътрудничество. 

Партньорството между Русенския университет и Университет „Дунареа де 
Жос“ в Галац се развива успешно години наред, като последното свидетелство 
за това е домакинството и участието на русенското висше училище в 
семинар в рамките на проект за развитие на предприемаческите умения на 
преподавателите от четири румънски университета: Дунареа де Жос, Галац; 
Данубиус, Галац; Валахия, Търговище; Овидиус, Констанца.

На срещите във Военноморската академия в Констанца изключително 
любезните домакини за пореден път изразиха своята висока оценка и 
удовлетвореност от сътрудничеството с Русенския университет, което 
датира от повече от 15 години. Ректорът на академията проф. Алеку отправи 
покана за участие в тържествата по повод 150-годишнината на висшето 
училище през 2022 г. и с чувство на гордост отбеляза факта, че ректорът на 
Русенския университет проф. Белоев е Доктор хонорис кауза на академията. 

Военноморската академия в Констанца има изключително висок рейтинг сред 
аналогичните институции за висше образование в световен мащаб и развива 
успешно образователно и научно сътрудничество с Русенския университет 
в областта на електроинженерството и компютърните науки с перспективи 
за развитие на съвместни докторски програми в близко бъдеще.

Посланикът на Украйна в Русе
В края на месец август 2021 г. Н. Пр. Виталий Москаленко – посланик на 

Украйна в България, заедно с Пламен Бобоков – почетен консул на Украйна в 
Русе, и председател на университетското настоятелство, посетиха Русенския 
университет „Ангел Кънчев“. 

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев 
представи модерната база, съвременните ресурси за обучение и изследвания, 
дълголетните образователни традиции и авторитетната лидерска позиция на 
университета. Беше представена широката мрежа от партньорства в областта 
на образованието и изследванията с престижни университети от целия свят, 
но най-задълбочено бяха обсъдени сътрудничествата и връзките на Русенския 
университет с висшите учебни заведения в Украйна и създаването на нови 
партньорства с университети и институции. 

Н. Пр. Виталий Москаленко бе удостоен с плакет на Русенския университет 
от ректора проф. Белоев, а по случай 30 години от независимостта на 
Украйна беше поднесен поздравителен адрес от името на цялото академично 
ръководство. 

На срещата присъстваха проф. д-р Диана Антонова – зам.-ректор по 
научноизследователската дейност, проф. д-р инж. Пламен Даскалов – зам.-
ректор по развитие, координация и продължаващо обучение, проф. д-р 
Пламен Кангалов – зам.-ректор по учебната работа, проф. д-р Велизара 
Пенчева – председател на Общото събрание, и доц. д-р Таня Грозева – главен 
секретар на университета. 

Разговорите продължиха с обсъждане на възможности за установяване 
на механизми за устойчиво партньорство и диалог чрез онлайн срещи, 
дискусии и лични посещения.

Гост на Русенския университет 
бе посланикът на Обединените 

Арабски Емирства
На 21 юли 2021 г. на посещение в Русенския университет бе Н. Пр. Султан 

Рашид Султан Алкайтуб Алнумайми, посланик на Обединените Арабски 
Емирства (ОАЕ), съпровождан от съветника на министъра на образованието 
на ОАЕ Рашид Ал Кайтуб и секретаря на посолството на ОАЕ в България.

В продължение на срещите, проведени през месец март 2021 г., се обсъдиха 
досегашните съвместни дейности и предстоящите конкретни задачи за 
сключване на споразумения и установяване на механизми за устойчиво 
партньорство. 

В края на 2021 г. предстои да се сключи договор за сътрудничество с 
министерството на образованието на ОАЕ и няколко университета от ОАЕ, а 
на текущата среща се уточниха параметрите на двустранните споразумения.

Материалите са предоставени от ВОР.

Пламен Бобоков и Н. Пр. Виталий Москаленко 
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Посланикът на Русия в Русе
Посланикът на Русия в България Н.Пр. Елеонора Валентиновна Митрофанова 

посети Русенския университет и се срещна с академичното ръководство. 
Срещата във висшето училище бе една от първите от поредиците срещи с 
институции в Русе. От страна на Посолството на Русия в България присъстваха 
Филип Воскресенский – пълномощен министър, Роберт Шестаков – съветник, 
Валентин Солодкин – втори секретар, и Нина Бизина – пресаташе. От 
Генералното консулство на Русия в Русе на срещата бяха Андрей Громов – 
генерален консул, и Владимир Токтаев – аташе. 

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. Христо Белоев представи 
модерната база, съвременните ресурси за обучение и изследвания,  дълголетните 
образователни традиции и авторитетната лидерска позиция на университета. 

Срещата премина в дружеска обстановка. „Нашите страни  са свързани 
с общи духовни и културни ценности, летописите ни са тясно преплетени с 
обща историческа нишка, а народите на Русия и България са обединени със 
специална емоционална близост“ – отбеляза Н.Пр. г-жа Е.В. Митрофанова. 

Годишна среща на Вишеградската 
асоциация на университетите

На 9 септември 2021 г. Русенският университет участва в годишната 
среща на Вишеградската асоциация на университетите (Visegrad University 
Association, VUA), посветена на 10-годишнината на Асоциацията. Русенската 
Алма матер е единственият български университет член на Асоциацията и е 
сред нейните учредители. Срещата се проведе във виртуален формат. 

Президентът на Асоциацията проф. дхк инж. Петер Бйелик представи 
развитието й за 10-те години, организираните летни училища за млади учени 
и докторанти, проведените срещи и конференции, докторантски симпозиуми 

и други партньорски инициативи. Русенският университет бе представен от 
зам.-ректора по интернационализация и комуникационна политика доц. д-р 
Десислава Атанасова. Освен бюджета и програмата за работа през следващата 
академична година, на 10-ата си среща представителите на университетите 
учредители приеха и нови 3 университета в асоциацията.

Асоциацията наброява 60 университета от 23 страни. Усилията на 
университетите партньори са насочени към формиране на качествена 

образователна и научна среда и към засилване на сътрудничеството чрез 
обмен на идеи и информация за учебните планове и програми, обмен на 
студенти, преподаватели и изследователи; създаване на обща образователна 
платформа за бакалавърски и магистърски степени и издаване на двойни 
дипломи. Ежегодно се издава научно списание Visegrad Journal on Bioeconomy 
and Sustainable Development.

Вишеградската асоциация на университетите е учредена през ноември 
2011 г. отново в Словашкия аграрен университет в Нитра от 24 университета 
от страните на Вишеградската четворка – Словакия, Чехия, Унгария и Полша, 
а също така от България, Австрия, Германия, Италия, Сърбия, Хърватска, 
Словения, Румъния, Русия, Украйна и Киргизстан. Асоциацията се създава 
по проект, финансиран от Вишеградския международен фонд, като целта 
му е да обедини научния потенциал на водещи европейски образователни 
институции от Централна и Източна Европа, Русия, Западните Балкани и др. 

Проект за поощряване  
на доброволчеството в зряла възраст

В Русенския университет се проведе първата хибридна среща на екипите 
от Литва, Латвия, Нидерландия, Словения и България, които работят по 
Еразъм проект: „Продължавайте да действате, постигайте целите си, получете 
награда: поощряване на доброволчеството в зряла възраст“.

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев откри срещата с думите – „Русенският 
университет обучава доброволци и организира разнообразни дейности в 
полза на обществото, които са още по-ценни сега, в Covid ситуацията. Нека 
да продължим стимулирането на доброволческата дейност в България чрез 
нашето успешно сътрудничество“. Проф. Белоев отбеляза, че Русенският 
университет обучава доброволци в няколко бакалавърски и магистърски 
програми и в Центъра за обучение на хора от третата възраст. Университетските 

преподаватели допринесоха за създаването на Ресурсен център за подкрепа 
на възрастните хора в Русенска област. Университетът предлага безплатни 
юридически консултации.

Антоанета Ябанозова, директор на Българския Червен кръст – Русе, поздрави 
участниците за активната им позиция по отношение на доброволчеството 
и подчерта, че успешното сътрудничество между БЧК и доброволческите 
организации от проекта ще включва съвместни мероприятия в бъдеще.

Координаторът на проекта Едита Жаромскиене, директор на Университета 
за третата възраст, Каунаска област, Литва, отбеляза, че проектът има за цел да 
разработи библиотека с подходящи материали, иновативна програма за обучение 
и стимулиране на доброволци чрез награди и методическо ръководство за 
специалисти, които обучават доброволци. В Русе и в Нидерландия ще бъдат 
проведени обучения на специалисти. 

Координаторът по проекта за Русенския университет доц. д-р Емилия 
Великова отчете участието на Русенския университет в повече от 70 дейности по 
19 европейски проекта, включително международни конференции, семинари, 
обучения, мобилности с повече от 15 000 участници на различна възраст. 

Университетът е съучредител или активен участник в международна мрежа 
Danube-Networkers Ulm, Германия, в Международната асоциация „Дунавска 
мрежи за Европа“ (DANET) с вицепрезидент доц. Великова, в центрове за 
професионално обучение, Община Сливо поле, бизнес организации, Съюз 
на пенсионерите – Сливо поле, Български Червен кръст – Русе, Български 
младежки Червен кръст, TimeHeroes, училища, неправителствени организации 
и професионалисти. 

Материалът е подготвен от доц. д-р Емилия Великова.

Визити и постижения

Н.Пр. Елеонора Митрофанова и проф. Христо Белоев
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Начало на Еразъм 2021–2022
На 7 октомври 2021 г. в Русенски университет официално стартира 

учебната Еразъм година за 60 входящи студенти. От тях 12 ще бъдат студенти 
на университета за цяла година, а останалите – за един семестър. Те идват от 8 
държави – Азербайджан, Белгия, Естония, Франция, Италия, Испания, Румъния 
и Турция, и от 20 университета. Най-голямата група от един университет е от 
Франция, от университета ЕСЕ в Париж, а по критерий държава – най-много са 
испанските студенти, изпратени от 9 университета. Студентите се обучават в 7 
факултета, като най-много студенти посреща ФЕЕА.

Еразъм координаторите пожелават успешна година на всички студенти!

Студентски научни конференции

През 2021 г. се навършват десет години от 
началото на обучението по специалностите 
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в Русенския 
университет във Факултет „Обществено здраве и 
здравни грижи“, катедра „Здравни грижи“. 

Повече от 300 студенти са се дипломирали 
и са намерили своята реализация в лечебните 
заведения на територията на Русе: УМБАЛ 
„Медика“, УМБАЛ „Канев“, СБАЛПФЗ „Д-р 
Димитър Граматиков“, КОЦ – Русе и др.

Десетата годишнина от началото на обучението 
по тези специалности освен празник е и още 
един повод да се види необходимостта от тези 
професии в национален и в световен мащаб.

През последните години основен проблем в 
системите на здравеопазване в Р България, страните 
от Европейския съюз и в световен мащаб е рязко 
намалелият брой медицински сестри. По данни на 
Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи (БАПЗГ) в здравната система не 
достигат около 30 000 медицински сестри, а за да се 
отговори на приетия стандарт на Международния 
сестрински конгрес „една медицинска сестра да 
полага грижи за четирима болни“ са необходими 
60 000 медицински сестри. 

Подобно е и положението с акушерките. На фона 
на непрекъснато увеличаващия се брой болнични 
и извънболнични лечебни структури и нарастване 
на необходимостта от акушерки в България е 
налице техният недостиг. По данни на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи 
в здравната система към настоящия момент не 
достигат около 4000 акушерки. А както е известно, 

акушерката е водещ професионалист в оказването 
на ефективни пренатални и постнатални грижи 
и е изключително важна част от лекуващия екип 
в АГ лечебни структури и клиники. Неотменната 
й роля в този екип за поддържането на здравето 
на жената в периода на бременността, раждането 
и послеродовия период прави професията на 
акушерката необходима, актуална и значима. 

Проблемите с недостига на тези кадри са 
значителни и в световен мащаб, затова Cвeтoвнaтa 
здpaвнa opгaнизaция (CЗO) пpизoвaвa дъpжaвитe 
дa cъздaдaт нaй-мaлĸo 6 милиoнa нoви paбoтни 
мecтa зa мeдицинcĸи cecтpи дo 2030 г. и така дa 

ĸoмпeнcиpaт пpoгнoзиpaния „глoбaлeн нeдocтиг“.
Значимостта на професията бе отбелязана 

с респект и признателност чрез издаването 
на възпоменателна монета и сертификат за 
националните асоциации на медицинските сестри 
и членовете на ICN от Международния съвет на 
медицинските сестри (ICN) и Световната здравна 
организация (СЗО) на 1 юли 2021 г. Това бе жест, 
чрез който се благодари за службата им по време 
на Международната година на медицинската 
сестра и акушерката и пандемията от COVID-19. 

Информацията е предоставена от 
катедра „Здравни грижи“.

Русенският университет  
сключи рамкови договори със 

средни училища в Русе
На 21 септември 2021г. дългогодишната съвместна дейност на 

Русенския университет с Математическа гимназия „Баба Тонка“ и 
Първо частно средно училище „Леонардо да Винчи“ беше подкрепена 
с подписване на рамкови договори. Университетът партнира със 
средните училища, като заедно работят по национални и международни 
проекти в различни области на науката. Подписаните договори са 
един нов етап в съвместната работа, който ще укрепи връзката средни 
училища – университети.

Договорът с Математическа гимназия „Баба Тонка“ е в резултат 
на продължителното сътрудничество с Русенския университет 
в областта на информатиката, информационните технологии, 
математиката, предприемачеството и др. От учебната 2021–2022 
година в профилираното обучение по Информатика в гимназията се 
включват преподаватели от катедрите Информатика и информационни 
технологии и Компютърни системи и технологии.

Русенският университет и ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“ имат 
множество реализирани проекти по национални и международни 
програми. Последният такъв проект е „Speech and Language Pathology 
Interactive Tools for Teachers at Initial Education“ (Иновативни инструменти 
за учители и деца в начално образование), 2017-1-BG01-KA201-036295, 
финансиран по програма „Еразъм+“, който е сред отличените проекти с 
Европейска награда за иновативно обучение в категория „Образование 
и грижи в ранна детска възраст“. През учебната 2021–2022 година в 
профилираното обучение по предприемачество в ПЧСОУ „Леонардо 
да Винчи“ се включват преподаватели от катедра Мениджмънт и 
социални дейности.                     Информацията е предоставена от ВОР.

Десет години специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ 

Еразъм студенти 2021
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Иновативни прояви и проекти
Ректорът бе удостоен с Доктор 

хонорис кауза на Университета в 
Питещи, Румъния

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо 
Белоев бе удостоен с почетната титла Доктор хонорис кауза (Doctor 
honoris causa) на Университета в Питещи, Румъния, на тържествена 
церемония, проведена на 1 октомври 2021 г.

На церемонията присъстваха ректорът на румънския университет, 
председателят на Сената, заместник-ректори, декани, ръководители 
на катедри, преподаватели и студенти.

Председателят на Сената проф. Михаела Дякону и деканът на 
инженерния факултет представиха процедурата по номинацията и 
решението за удостояване на проф. Христо Белоев с почетната титла.

Проф. д-р Димитриу Чирлесан, ректор на университета в Питещи, 
благодари за досегашната съвместна дейност между двата университета 
и за изключително активната роля и участие на ректора на Русенския 
университет проф. дтн Христо Белоев и заедно с председателя на 
сената извършиха церемонията по удостояването.

След връчване на отличието проф. Христо Белоев произнесе 
кратко слово, в което благодари за оказаната висока чест: „За мен е 

изключителна чест да бъда удостоен с най-високото почетно звание 
на Университета в Питещи – Доктор хонорис кауза! Приемам това 
като признание на резултатите от дългогодишното сътрудничество 
между нашите два университета и израз на желанието то да се 
задълбочава. Нашите договорни отношения започват официално 
през 2014 г. с подписване на споразумение по програмата Еразъм 
в област Информационна и компютърна техника, с координатор 
засл. доцент Стоянка Смрикарова. То е последвано от споразумение 
в област Транспорт с координатор проф. Росен Иванов, а по-късно 
са подписани и споразумения в областите педагогика, социални 
дейности и акушерство. Днешният акт ни задължава да развиваме 
нашето партньорство и сътрудничество още по-ускорено. Да търсим 
нови форми на сътрудничество, обмен на студенти, докторанти и 
преподаватели, работа по съвместни научни проекти, представяне 
на получените резултати на научни форуми и др.

Още веднъж искам да изкажа своята благодарност за високото 
признание и чест, която ми оказвате! Приемам го като признание към 
Русенския университет и цялата ни академична общност“. 

 Информацията е предоставена от ВОР.

Програма Еразъм+ 
За 7-те години от изминаващата фаза на програма 

Еразъм+ (2014–2020) Русенският университет е 
награждаван 3 пъти за отлично изпълнени проекти 
за мобилност по програмата, като най-високо 
признание получи на 25 юни 2021 г. за четвърти път 
по време на конференцията, организирана от ЦРЧР 
при откриване на новия седемгодишен период по 
програмите на ЕС Еразъм+ и Европейския корпус 
за солидарност (2021–2027). 

На това тържествено събитие бяха наградени 
образователни институции, изпълнили проекти със 
значителен принос за целия изминал седемгодишен 
период. Министърът на образованието връчи 
на зам.-ректора на Русенския университет  
доц. д-р Десислава Атанасова Сертификат за високо 
качество при изпълнение на проект, реализиран 
през академичната 2016–2017 г.

За една учебна година, паралелно с традиционните 
мобилности до държави от ЕС, Русенският университет 
осъществи по проекта за международна мобилност 144 мобилности с 19 
университета от държави извън ЕС, като бюджетът му възлезе на 342 894,00 
евро и това бе и най-високият бюджет сред българските университети, 
работили по тази дейност за съответната година.

Партньори бяха университети от пет държави – Армения, Грузия, Русия, 
Палестина и Китай. Проведоха обучение 6 български и 54 чуждестранни студенти, 

43 български и 41 чуждестранни преподаватели 
изнесоха лекции пред студенти от университетите 
домакини. Една част от преподавателите от 5-те 
държави участваха в организираната от Русенския 
университет международна Еразъм седмица, по 
време на която студенти и преподаватели заедно 
отпразнуваха 30-годишнината на програма Еразъм. 

Успехът на проекта се дължи на спазването 
на принципите на Еразъм Хартата на 
университета и на позитивната нагласа и силна 
ангажираност на нашите Еразъм координатори –  
проф. Юлиана  Попова (университетски Еразъм 
координатор за годината), засл. доц. Ст. Смрикарова,  
доц. Цв. Харакчийска, доц. Л. Тодорова,  
доц. Л. Михайлова, проф. К. Григорова,  
доц. Е. Коларов, доц. Д. Павлов, доц. Н. Бенчева, 
проф. Ст. Дамянова. За успеха на проекта говори 
общото удовлетворение на участниците, изразено 
в задължителната анкета на ЕС по програмата и 

което възлиза на 100 процента, както и утвърденият имидж на Русенския 
университет на международно ниво и задълбоченото сътрудничество с 
партньорските университети след проекта. Материалът е подготвен от 
проф. д-р Юлиана Попова.

Проф. Михаела Дякону, проф. Христо Белоев,  
проф. д-р Димитриу Чирлесан

Проф. Христо Белоев, проф. Михаела Дякону,  
проф. д-р Димитриу Чирлесан

Доц. д-р Десислава Атанасова и  
проф. дхн Николай Денков
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Иновативни прояви и проекти
Mеждународен семинар BeyondScale

На 27 септември 2021 г. се проведе онлайн работна среща между научно-
изследователски екип от Русенския университет под ръководството на доц. 
д-р Руси Минев и представител на бизнеса Сашо Илиев от Фирма Редко ООД 
с участието на международни академични гости от Австрия и Нидерландия. 
Семинарът бе на тема „Обсъждане изпълнението на Съвместен план за действие 
в Русенския университет по проект BeyondScale“, с платформа HEInnovate за 
насърчаване на обмена на знания и сътрудничество бизнес – университет.

По време на семинара доц. д-р Руси Минев и Сашо Илиев представиха 
съвместните резултати, които стъпват на устойчиво доверие между тях. Голям 
интерес провокира и фактът, че управителят на фирмата е вече и докторант 
в Русенския университет, с което се създава уникална връзка „бизнес – 
университет“. Проведените научни изследвания са с реален потребител от 
практиката, а от своя страна бизнесменът е осигурил достъп на научния екип 
до високотехнологични заваръчни съоръжения в предприятието, за които 
фирмата е инвестирала значителен финансов ресурс.

Създаването на мрежата „BeyondScale“ е резултат от активното взаимодействие 
на Европейската комисия и участващи партньорски организации по направлението 
„Иновации във висшето образование“ (HEInnovate). Целта на проектния 
консорциум е да се разработят добри практики, които да се представят пред 
национални и местни институции. Русенският университет е единственият 
активен участник в мрежата от Източна Европа.

Русенският университет е част от инициативата на Европейската комисия 
и Министерството на образованието за насърчаване на предприемчивите 
университети в Европа (HEInnovate) още от 2013 година. Особена гордост за 
цялата академична общност е организираната и домакинствана през 2018 г. 
международна конференция „HEInnovate – Институционална промяна във 
висшето образование“, като този форум е бил част от програмата на Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз.

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

Tранснационална среща  
по проект „Mагнит за таланти“

Въпроси като – Необходими са обединени усилия за привличане и задържане 
на талантливите младежи в градовете и регионите ни. Кои според младите 
таланти са съществените фактори, определящи избора им на населено място? 
Как местните заинтересовани страни могат да направят града си предпочитан 
за талантливите младежи? бяха във фокуса на обсъжданията по време на 
първата транснационална среща по проект DTP3-454-4.1 TalentMagnet („Магнит 
за таланти“), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество 
„Дунав“ 2014–2020 г., която се проведе на 14–15 септември 2021 г. в Ниредхаза, 
Унгария. В събитието, включващо дискусии с талантливи младежи, представители 
на бизнеса, местната власт, образователните институции и неправителствените 
организации, взе участие и екип от Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Представителите на младото поколение са изключително мобилни и са 
склонни да се установяват в по-големите градове в търсене на атрактивни 
възможности за работа и обучение и по-добър начин на живот. При все това, те 
обикновено запазват силната си емоционална връзка с родните си места. Малките 
и средни градове в Дунавския регион могат да култивират тази емоционална 

привързаност и да акцентират върху положителните характеристики на 
населените места, с цел да привличат и да задържат повече младежи.

Това бяха ключовите акценти в срещата по проект TalentMagnet в Унгария. 
В хода на обсъжданията стана ясно още, че една от най-предизвикателните 
задачи за общинските и областните администрации е създаването на иновативни 
политики, многообразие от възможности за работа и функционална бизнес 
среда, за да се намали изтичането на квалифицирана работна ръка от населените 
ни места.

Не си струват, обаче, опитите по принцип да спрем младите хора да излизат 
навън – в столицата или в чужбина, за да придобиват нови знания, умения 
и опит – напротив, трябва да ги насърчаваме да го правят. Целта е после да 
направим така, че да им предоставим достатъчно причини и подкрепа, за да се 
върнат и да приложат наученото в полза на родните си места. За да постигнем 
това, са необходими целенасочени и съгласувани стратегии и действия за 
маркетинг и развитие със силен акцент върху брандирането на градовете.

Проектът TalentMagnet (Магнит за таланти), в който партньор за България е 
Русенският университет, има за цел да адресира сериозните предизвикателства 
за демографския и трудовия пазар, като разработи модели, инструменти и 
планове за привличане и задържане на талантливи млади хора в малките и 
средни градове в Дунавския регион. В проектния консорциум участват 18 
партньори от 12 дунавски държави, сред които регионални и местни органи на 
публичната власт, неправителствени организации, изследователски центрове и 
секторни агенции. В рамките на проекта Русенският университет ще разработи 
мобилно приложение с атрактивни и полезни функции за талантливите 
младежи и местните власти.

Материалът е подготвен от проф. дн Михаил Илиев – 
 Ръководител проект

С ефектна 3D мапинг прожекция 
започна месец октомври в Русе

На 1 и 2 октомври 2021 г. от 20:00 часа жителите и гостите на Русе имаха 
възможността да се насладят на 3D видео мапинг прожекция върху емблематичната 
сграда на Съдебната палата. Събитието се организира по Проект ROBG-499 
LIVE, в който участват съвместно Русенският университет „Ангел Кънчев“, 
Регионалният исторически музей – Русе, Регионалният исторически музей – 
Силистра, и музеите в Кълъраш и Дробета – Турну Северин. 

Техническата реализация на събитието е възложена на русенските 
специалисти по тримерно съдържание от Торнадо Студио ООД и на ветераните 
в провеждането на събития от този тип – Форматик Лаб ЕООД от София. 
Събитието се организира и провежда със съдействието на Община Русе и 
Окръжен съд – Русе.

Освен в Русе, 3D видео мапинг прожекцията бе представена и пред 
румънска публика – събитието бе повторено върху сградата на Регионален 
музей „Железни врата“ в Дробета – Турну Северин, на 4 и 5 октомври 2021 г. 
Провеждането на 3D видео мапинг прожекциите е част от заключителните 
дейности по изпълнението на проект ROBG-499 LIVE, който е съфинансиран 
по програма INTERREG V-A Румъния – България от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 

Материалът е подготвен от ВОР. 
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Mеждународна научна 
конференция CompSysTech

През месец юни 2021 г. в Русенския университет се проведе XXII-тата 
международна научна конференция по компютърни системи и технологии 
CompSysTech. Събитието започна с български фолклорен танц, поздрав 
от организаторите за участниците. Ректорът на Русенския университет  
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев приветства гостите, пожела успех 
участниците.

Пленарни доклади изнесоха:
Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт – Директор на Национален 

център за дистанционно обучение, с научен доклад на тема „The effect 
of the teachers' experience in online education during the pandemic on their 
views of strengths and weaknesses of e-learning“;

Проф. д-р Мартин Вечев – Професор по компютърни науки в ETH 
Zurich, с научен доклад на тема „Certified Deep Learning“;

Prof. Dr. Yiorgos Chrysanthou – Професор по компютърни науки в University 
of Cyprus, с научен доклад на тема „Data Driven Character Simulation“.

В общо 6 секции бяха изнесени 40 научни доклада. По идея на  
акад. Петър Кендеров в работата на конференцията всяка година участват 
с доклади и ученици, които вече имат определени постижения в областта 
на компютинга. И тази година академикът ръководи ученическата секция 
и напътства бъдещите учени.

Авторите на доклади с най-голям научен принос бяха наградени с 
кристалния приз The Best Paper. От 13 години докладите, изнесени на 
CompSysTech, се публикуват във виртуалната библиотека на Association 
for Computing Machinery и се индексират от SCOPUS, което е показател 
за научното ниво на конференцията. 

Материалът е предоставен от ВОР.

Mеждународна конференция 
Многообразие

На 5 и 6 юни 2021 г. в залите на Канев център на Русенския университет 
се проведе международна конференция със специалното участие на  
Н. Пр. Кристоф Айххорн, посланик на ФР Германия в Р България, организирана 
от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център на тема Многообразие. 
Конференцията се организира в рамките на ежегодното Дунавско училище 
под мотото „Дунавско, приобщаващо, основано на европейски ценности, 
съпричастно и отзивчиво общество“.  

В началото на конференцията бе направен ретроспективен анализ на 
творчеството на Елиас Канети – един достоен човек, живял в Русе. През 1981 г. 
вестник Ню Йорк Таймс отбеляза, че Елиас Канети е първият роден в България 
писател, спечелил Нобелова награда. Но всъщност идентичността на автора е 
по-често свързвана с родното му място – Русе (тогава Русчук), град, възникнал 
преди повече от 23 века по поречието на Дунава! 

До края на живота си Елиас многократно се връща към детските си спомени. 
В „Спасеният език“ (1977) пише за родния си град: „Всеки ден можехте да 
чуете седем или осем езика. Имаше българи, турци, гърци, албанци, арменци 
и цигани, заедно с две групи евреи, които се мразеха един друг сърдечно – 
сефарадите, които говореха ладино, един вид архаичен испански, и ашкеназите“. 
Културното многообразие, от което е бил обгърнат, слага отпечатък върху 
по-късните му прозрения за природата на човешкия ум и съществуването на 
„ирационални“ пристрастия. Израства като полиглот и ученик на световни 
култури, включително на нации и групи, които са получавали малко или 
никакво внимание. Съчиненията на Канети разкриват тъкмо многоезичното 
му житейско начало и опита му с различни културни влияния.  

Днес също е време за прояви на отговорност. Различието е етикирането 
като опасна чуждост. Културното, етническото и религиозното многообразие в 
Европа след миграционната криза се асоциира за пореден път със страх, породен 
от съприкосновението с чуждостта. Проект Многообразие дава доказателства 
за такава съпротива. Партньорите изследват културни общности в Русе и 
по протежението на река Дунав. Резултатите от проучването са споделени с 
широка аудитория студенти и млади специалисти. Лекторите, ролевата игра, 
специалното участие на Н. Пр. Кристоф Айххорн и културната програма бяха 
посветени на опознаване на културните другости без предубеждения и с респект 
към техните постижения. Участниците в конференцията вярват, че така добавят 
стойност към социалното конструиране на Дунавско приобщаващо, основано 
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на европейски ценности, съпричастно и отзивчиво общество, признаващо 
културно разнообразния човешки потенциал като съзидател на бъдещето.

През първия ден на конференцията се представиха доклади от академичното 
ръководство на университета и на възпитаници на БРИЕ. Финал на първия 
ден бе ролевата игра „Ако бях на твое място“, подготвена от докторанти по 
политически науки и импровизационна трупа ВиЖна! с ръководители Ивайло 
Ненов и Илиан Илков. Вторият ден бе посветен на специалното участие на 
Н. Пр. посланик Кристоф Айххорн на тема „Едно легло – различни сънища? 
Германо-българска дискусия за Европа“.  В дискусията се включиха повече от 
100 младежи – студенти от Русенския университет и ученици от русенските 
средни училища. Конференцията завърши с културна програма – посещения 
на характерни русенски исторически места. 

Организаторите от БРИЕ изказват благодарност и своята  признателност 
към Н. Пр. посланик Кристоф Айххорн и към Мила Илиева – сътрудник в 
посолството на ФР Германия в Р България. 

БРИЕ е единствената трансгранична образователна и научноизследователска 
структура в Югоизточна Европа, която се развива на базата на международна 
спогодба и провежда обучение на международни студенти (на английски език и с 
допълнително изучаване на немски и румънски език) по магистърски програми. 
Мрежата включва Русенския университет и Стопанска академия – Букурещ, 
както и германските университети: Университет Регенсбург, Европейски 
университет Виадрина и Технологичен университет Кемниц. 

Материалът е предоставен от доц. д-р Мими Корнажева.

Н. Пр. Кристоф Айххорн,  
посланик на ФР Германия в Р България
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Европейска нощ на учените 2021
На 24 и 25 септември 2021 г. в Русенския университет за пореден път, от 

2006 година насам, беше отбелязана Европейската нощ на учените. Събитието 
се организира по проекта К-ТРИО (Knowledge gained in Training, Research and 
Innovation brings more Opportunities: K*(T+R+I)=O), координиран от Софийския 
университет, с активното участие на Русенския университет, като част от 
проектния консорциум. Проектът се финансира от Програма Хоризонт 2020 
и е насочен към иницииране и провеждане на Европейската нощ на учените в 
шест български града – Бургас, Варна, Пловдив, Русе, София и Стара Загора, 
като негова основна цел е повишаване на обществената осведоменост относно 
значимостта на научните изследвания и дейността на учените.

Европейската нощ на учените 2021 
премина под мотото „Науката и иновациите 
са ключ към бъдещето, което искаме“, а едно 
от водещите послания на инициативата 
„Науката и иновациите са в основата на 
Зелена и Дигитална Европа“ – послужи като 
обединяваща нишка на всички събития 
в програмата на Русенския университет.

На 24 септември 2021 г. ректорът на 
Русенския университет чл.-кор. проф. дтн 
Христо Белоев откри събитието с обявяване 
на резултатите от младежкото състезание 
на тема „Зелените иновации променят 
живота“. Получени бяха повече от 15 
конкурсни разработки в три категории 
– есе, рисунка и презентация по темата, 
които се конкурираха за обявените 
атрактивни награди. 

Интерес предизвика откритата от 
ректора изложба „Зелените идеи в науката 
и ежедневния живот“ в централното фоайе 
на университета. Бяха представени авторски снимки на проф. дмн Степан 
Терзиян и д-р Николай Ковачев, които развълнуваха посетителите със силата 
на художествените си послания за чиста, красива и по-зелена околна среда. 
Специален акцент в изложбата бе поставен чрез фотографиите, илюстриращи 
обществените каузи на университетското Туристическо и природозащитно 
дружество „Академик“, убедително демонстрирани от доц. д-р Руси Минев, а 
таблата, разкриващи екопристрастията на доц. д-р Даниел Павлов, насочиха 
погледите към непознатото лице на учените в Русенския университет. 

Следващото събитие в програмата на Нощта беше Дискусионният клуб на 
тема „Европейската Зелена сделка и българският принос“ с участието на проф. 
дхн Дария Владикова и д-р Мария Цанкова. Проф. Владикова е изключително 
авторитетно име в национален и международен мащаб в областта на водорода и 
горивните клетки. Тя ръководи националната научна програма по нисковъглеродна 
енергия, в която Русенският университет е партньор и активен участник. Мария 
Цанкова има докторска степен по политология от университета в Лимерик и 
е изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ от 
2014 г. Гостите в дискусионния клуб представиха най-актуалните развития по 
темата за Европейската зелена сделка и очертаха перспективите пред България 
в това отношение.

По традиция едно от събитията с най-много посетители в програмата на 
Нощта е Отворени врати на лабораториите в Русенския университет. Тази 
година три от лабораториите в университета отвориха вратите си за ученици от 
средните училища в град Русе и региона – по Електроника с ръководител доц. 
д-р Анелия Манукова, по Промишлени комуникации и безжични технологии, 
където работи ентусиазираният екип на доц. д-р Георги Христов и доц. Пламен 
Захариев, и по Цифрови послойни енергийни системи с ръководител гл. ас. д-р 
Емил Янков. Посетителите имаха възможност да влязат в ролята на „Учени за 
един ден“ и да се докоснат до любопитния и предизвикателен свят на науката, 
представен атрактивно в една от големите зали на университета. 

Следващите две събития от програмата на Европейската нощ на 
учените в Русенския университет също бяха насочени към младежката 
аудитория. В дебата на тема „Зелени иновации“ с участието на ученици от 
Математическата и Английската гимназии в Русе отборите от двете елитни 
гимназии дискутираха по темата за зеленото предприемачество и неговата 
актуалност в наши дни, като представиха своите гледни точки „за“ и „против“ 
и показаха как се раждат иновативни идеи. Авторитетно жури с участието на  
доц. д-р Десислава Атанасова, доц. д-р Свилен Кунев и Тинка Арбе (възпитаничката 

на Русенския университет с впечатляваща кариера в UBS-Цюрих) оцени по 
достойнство представянето на отборите, като награди и сертификати получиха 
всички участници.

В научно-приложния семинар за докторанти и млади учени на тема 
„Една Зелена Европа“ с модератор доц. д-р Галина Иванова бяха представени 
оригинални идеи за бъдещето на зелена и дигитална Европа чрез презентации 
на разработки в областта на зелените транспортни технологии, възобновяемите 
енергийни източници, зелената икономика и др. В събитието се открои участието 
на младите учени от катедра „Транспорт“ при Русенския университет, които 
демонстрираха възможностите на мобилната лаборатория по водород и горивни 

клетки. Промоцията на авторския 
видеоклип на д-р Теодор Кючуков за 
зелените магически пространства на 
Русенския университет изцяло се вписа 
в „зелената“ тематика на тазгодишното 
издание на Нощта на учените.

И както всяка година кулминация 
в програмата за първия ден на Нощта 
беше събитието „Учени на сцената“, в 
което талантливи представители на 
академичната общност на университета 
разкриха „непознатото амплоа“ на 
учения като поет, музикант, актьор, 
художник, приложник или страстен 
фотограф. Виртуалната сцена на 
Русенския университет събра познати 
и нови лица, вдъхновени от необятния 
свят на литературата и изкуството. 
Модератор на събитието беше докторант 
Цвета Ненова, а воля на таланта и 
въображението си дадоха: проф. д-р Ангел 

Смрикаров, проф. д-р Степан Терзиян, д-р Искра Илиева, д-р Николай Ковачев 
и Диана Георгиева с впечатляващи презентации на артистичните си хобита;  
доц. д-р Руси Русев – с вълнуваща поезия от две нови стихосбирки, последната от 
които с илюстрации и в съавторство с внучката му Яница; д-р Петя Стефанова, 
д-р Ивайло Николаев и д-р Милена Великова – с талантливи музикални 
изпълнения, които събраха буря от аплодисменти в чата на виртуалната 
сцена. За първи път в програмата на Нощта взеха участие преподаватели от 
Тараклийския държавен университет, Молдова, които поздравиха академичната 
общност на Русенския университет с талантливи музикални и поетични 
изяви. На финала на „Учени на сцената“ прозвучаха изпълненията на вокално-
инструменталната група „Табула Раза“ с участието на д-р Димитър Грозев, д-р 
Мая Грозева, д-р Сергей Калинков и д-р Нина Тагарова. Любопитен факт е, че 
талантливата група се роди преди няколко години именно по време на Нощта 
на учените и оттогава непрекъснато доказва сценичното си присъствие. По 
повод финалното изпълнение на авторската песен за Русе от Сергей Калинков, 
ректорът на Русенския университет, който беше част от публиката на събитието, 
предложи съдействието си за превръщане на тази песен в химн на Русе след 
малка обработка на текста. 

На 25 септември 2021 г. програмата на Европейската нощ на учените в 
Русенския университет продължи с поставяне началото на Алея на Нощта 
на учените и демонстрации на професионалните клубове на университета. 
Събитието беше замислено като детско шоу и събра много деца на площадката 
пред Корпус 2 на университета. Малките участници помагаха усърдно на 
проф. Белоев и доц. Атанасова да засадят първите дръвчета в Алеята на 
нощта на учените, а след това получиха възможност „да покарат“ симпатично 
автомобилче с водородна клетка и да пуснат полицейския дрон, предоставени 
от преподавателите от лабораториите по „Зелени транспортни технологии“ и 
по „Промишлени комуникации и безжични технологии“. Радостните емоции 
за децата продължиха със състезания и игри под чаровното ръководство на 
костюмираните като Пролет и Есен аниматорки от „Веселяците“.

За първи път Европейската нощ на учените, организирана от Русенския 
университет, разшири обхвата си и включи филиалите на университета в 
Разград, Силистра, Видин и Тараклия, Молдова (бъдещ филиал). Във всеки от 
филиалите беше поставено начало на Алея на Нощта на учените, която всяка 
година ще се обогатява с нови дървесни видове.

Материалът е подготвен  
от доц. д-р Десислава Атанасова и проф. д-р Юлиана Попова.

Проф. д-р Юлиана Попова, доц. д-р Десислава Атанасова и  
проф. дтн Христо Белоев
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Сътрудничество с BG robots

На 4 октомври 2021 г. управителят на BG robots Величко Великов, 
който е завършил Русенския университет със специалност „Промишлен 
дизайн“, предостави за безвъзмездно ползване на катедра „Промишлен 
дизайн“ KUKA робот. На среща с ректора на Русенския университет  
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев Величко Великов заяви, че фирма BG robots 
предоставя апаратурата за обучение на студентите по специалност „Дизайн“, 
както и за останалите инженерни специалности. 

Роботът позволява към него да бъдат монтирани различни приспособления, 
които го превръщат в мултифункционален високотехнологичен инструмент. 
Освен обемно фрезоване и формоване, с подходящата екипировка с него 
може да се извършва рязане на стиропор чрез нажежаема жичка, а също и да 
се използва като голям 3D принтер. За нуждите на учебния процес ще бъдат 
представени и лицензи на Sprutcam софтуер за работа с робота. 

Щедрият акт постави началото на сътрудничеството между Русенския 
университет, катедра „Промишлен дизайн“ и BG robots с обща цел – да 
се работи за развитието на специалност „Дизайн“ и другите инженерни 
специалности, чрез повишаване на качеството на обучение на студентите и 
тяхната успешна реализация.

Материалът е подготвен от доц. д-р Йордан Дойчинов. 

Европейски докторантски семинар
От 5 до 10 юли 2021 г. Русенският университет участва с пет свои 

представители докторанти в Европейски трансграничен докторантски 
семинар, организиран от докторантския колеж Лангедок-Русильон, Франция, в 
партньорство с 12 европейски университета. Голяма част от тях са партньори в 
консорциума, с който Русенският университет заяви проект по инициативата 
Европейски университети: Университет Перпинян, Франция; Технологичен 
университет Кемниц, Германия; университетите в Жирона и Лейда, Испания; 
Технологична академия в Резекне, Латвия; Технически университет Бялисток, 
Полша, и Университетът в Крайова, Румъния. За участие в Европейския 
докторантски семинар се регистрираха и университетите в Нимс, Тулуза, и 
Монпелие, Франция.

Докторантският семинар на тема „Духът на предприемачеството – творчество, 
иновации, обучение, свързване“ събра 45 докторанти от посочените страни, 
които формираха девет международни отбора. Крайният резултат, който се 
очакваше от всеки отбор, след една седмица на лекции, срещи с експерти от 
практиката и екипна работа, бе иновативен проект, вдъхновен от целите на 
ООН за устойчиво развитие. 

В семинара се включиха следните докторанти от Русенския университет: 
Васил Козов (Компютърни системи и технологии), Бояна Иванова (Компютърни 
науки), Метин Ибрямов (Електроснабдяване и електрообзавеждане), Мирослав 
Александров (Общо и сравнително езикознание – Интеркултурна комуникация), 
Кристина Стоянова (Общо и сравнително езикознание – Интеркултурна 
комуникация). Те бяха разпределени в международни отбори, за всеки от 
който беше назначен ментор от участващите университети. 

Излъченият ментор от Русенския университет бе доц. д-р Свилен Кунев. 

Лектори от Русенския университет в конферентната програма на семинара 
бяха проф. д-р Юлиана Попова и гл. ас. д-р Наталия Венелинова.

Чест за Русенския университет прави фактът, че отборът с ментор доц. д-р  
Свилен Кунев и един от петте участници – Васил Козов, спечели второ място 
в престижното състезание, присъдено от авторитетно международно жури.

Материалът е подготвен от доц. д-р Свилен Кунев. 

Научно-технически семинар 
„Електроника и Роботика“ 

На 3 септември 2021 г. преподавателите от катедра Електроника при 
Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведоха Научно-технически семинар 
„Електроника и Роботика“ в производствения комплекс на фирма СИВИКО 
ООД Русе с лектор д-р инж. Камен Кръстев. 

Д-р инж. Камен Кръстев е възпитаник на Русенския университет и един от 
основателите на Студентската научно-техническа лаборатория по електроника 
СНИЛЕ. Днес той е водещ специалист в областта на електроника и роботиката.

Семинарът е първият от серията научни и приложни семинари, които 
преподавателите от катедра Електроника ще проведат през учебната 2021–2022 г. 
в производствените условия на водещи фирми в областта на електрониката.

Фокусът на семинара „Електроника и Роботика“ бе върху интегрирането 
на индустриални роботи и индустриални системи за контрол. Проведе се 
демонстрирация и обучение за работа с Робот FANUC M-710iC/70 и специализиран 
хващач модел Siviko PBG-3, проектиран и произведен от СИВИКО ООД. 
Извършените обучителни практики на система за мониторинг и контрол на 
процеси надградиха знания и умения по отношение на приложения на SCADA 
за разширение на функционалностите и връзките с база данни и устройства. 

Материалът е подготвен от доц. д-р Анелия Манукова.

Център за кариерно развитие  
при Русенския университет „Ангел Кънчев“
Центърът за кариерно развитие (ЦКР) осигурява връзката между 

фирмите, потребители на кадри, и студентите на Русенския университет. 
Целта на ЦКР е постигане високо ниво на заетост сред възпитаниците 

на университета и подпомагане на професионалната им реализация. 
Основен момент от дейността на ЦКР е установяване на тесен контакт 
между Центъра и студентите.

Със съдействието на ЦКР се организират интервюта за работа между 
представители на фирми и студенти на Русенския университет. ЦКР 
съдейства на водещи фирми от производството за въвеждане на нови 
технологии в учебния процес.

Центърът за кариерно развитие предлага: Кариерно консултиране;  
Организиране на семинари по кариерно развитие; Организиране на 
стажантски програми; Провеждане на дни на стажовете и на кариерата;  
Осигуряване на взаимодействие между бизнеса и университета;  
Изграждане на практически умения и опит сред младите хора за добра 
реализация.

За контакти: 7017, Русе, ул. „Студентска“ 8, корпус 2, стая 115,  
тел: (082) 888 425; е-mail: kariera@uni-ruse.bg, http://ckr-admin.uni-ruse.bg, 
http://ckr-firmi.uni-ruse.bg.

Величко Великов и проф. дтн Христо Белоев
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Научни конференции и семинариПето иновативно младежко експо 2021
В началото на месец юни 2021 г. се проведе Петото иновативно младежко експо  

в рамките на 23-тите Пролетни празници на науката в Русенския университет. 
Инициативата се провежда от Академичното ръководство и Студентския 
съвет на Русенския университет под егидата на Министъра на образованието 
и науката, от когото беше получен поздравителен адрес. 

Събитието стартира с приветствие от Ректора на Русенския университет 
чл.-кор.проф.дтн Христо Белоев, който поздрави участниците, пожела им 
успехи и успешни срещи в реална среда. Официални гости на събитието бяха 
кметът на Община Русе Пенчо Милков и заместник-кметовете на Община Русе, 
областният управител на Област Русе Борислав Българинов, заедно със своите 
заместници, областният управител на Област Разград Иван Генчев, заместник 
областният управител на Област Разград Найден Късов, заместник областният 
управител на Област Силистра Минчо Йорданов, заместник-председателят на 
Националното представителство на студентските съвети  Станимир Бояджиев, 
представители на ректорското ръководство, бизнеса, публичните институции, 
студенти и ученици. 

Присъстващите официални гости поднесоха приветствени слова, а 
поздравителни адреси изпратиха министърът на земеделието и храните  
проф. д-р Христо Бозуков, кметът на Община Силистра Юлиян Найденов, 
директорът на Регионална библиотека „Л. Каравелов“ Теодора Евтимова и др. 

Петото иновативно младежко експо стартира с екстравагантно модно ревю 
под надслов Мovid-19 Pro Fashion в гама червено-черно, с дрехи,  изработени 
от  възпитаниците на ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе. След 
запомнящото се ревю бяха представени проектите на над 250 участници, 
разположени на 38 щанда. Сред тях бяха: ученици победители в национални 
състезания като Учебна компания ,,BioFoam“ и Учебна компания ,,KafEco“ от 
Математическа гимназия „Баба Тонка”; Гейминг клуб „Zenith“ от СУПНЕ „Фридрих 
Шилер“ – победител в състезанието „Стани млад предприемач“, организирано 
от списание „Български предприемач“ и Община Русе; смесените екипи на 
АЕГ „Гео Милев“/ФБМ на Русенски университет – Модул „Предприемачество“ 
за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап по 

проектите „Cooking Masters“, „FarinaFlo“ и „FutureHow“; студентските екипи 
на: Факултет Обществено здраве и здравни грижи, катедра Обществено 
здраве, създал студентския филм „Кинезитерапия след прекаран Cоvid–19“; 
Факултет Аграрно-индустриален с 3D макети и модели на обекти на  студенти 
от специалност „Промишлен дизайн“ и алманах „Забележителни растителни 
видове в университетската Ботаническа градина“, в чието създаване участват 
студенти и преподаватели от специалност „Растениевъдство“. Интересна бе и 
изложбата „130 години Европейски дух в образователното дело на Силистра 
(1890–1913)“, организирана от Филиал Силистра чрез Учебно-изследователска 
лаборатория  „Културно-историческо наследство“. Бе представена и дейността 
на 5D ALLIANCE – Лаборатория по цифрови, послойни, енергийно асистирани 
иновативни технологии и 5D ALLIANCE – Научноизследователска лаборатория 
„Нисковъглеродна мобилност и интелигентни транспортни системи“. 

Значителен интерес предизвикаха разработките на студент и докторант от 
специалност „Електроника“ със системи за енергийна ефективност –  студентът 
Стоян Вълков представи електронна система за контрол на транспортна линия 
с цел енергийна ефективност, а  докторантът д-р инж. Йордан Стоев представи 
мултифункционална електронна система за мониторинг и контрол на процеси 
с цел подобряване на управлението на енергийните потоци в жилищата.

По време на изложението бяха връчени наградите на Университетското 
състезание по публично презентиране и говорене на английски език „Inspire“. 
Наградите бяха връчени от ст.преп. Елица Георгиева – ръководител катедра 
„Чужди езици“. Първа награда получи първокурсничката Михаела Георгиева, от 
специалност „Български език и история“, с презентацията си на тема „Четирите 
цвята на съвременното образование“, в която излага своите виждания за 
проблемите в него и предлага решения за тях. Голямата награда беше връчена на 
Николай Райков от специалност „Информатика и информационни технологии 
в бизнеса“, за презентация на тема „Еволюцията на смартфона“. 

Поздрав към участниците в младежкото ЕКСПО 5 отправиха танцьорите 
солисти на ФС „Хармония“ към Русенския университет. 

Докато гостите на мероприятието разглеждаха щандовете, се излъчваше на 
живо паралелно събитие – Студентска научна сесия: Best peper Crystal Prize, 2021. 
В надпреварата за най-добър научен доклад и презентация на английски език 
участваха първенците от проведената Студентска научна сесия по факултети. 

Материалът е подготвен от ВОР.
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Иновативни прояви и проекти
Накъде отива Европа

В началото на месец юли 2021 г. се състоя премиерата на втория сборник на 
„Българско дипломатическо дружество“ – „Накъде отива Европа“ с автори Любомир 
Кючуков, Бисерка Бенишева и Нина Дюлгерова. Събитието се проведе в Канев център 
на Русенския университет. 

Събитието бе открито от проф. д-р Юлиана Попова, а модератор бе Галина Антонова. 
Премиерата на книгата събуди  интереса както на преподавателите и студентите 

от университета, така и на учениците от Английската гимназия „Гео Милев“ и 
обществеността на Русе.

Любомир Кючуков е дипломат от кариерата, доктор по политология, в момента е 
директор на Института за икономика и международни отношения. Член е на УС на БДД.

Бисерка Бенишева е завършила външна търговия. Настоящата й позиция е директор 
„Европейски въпроси“, ПанЕвропа, България; извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Унгария, представител в Дунавската комисия.

Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова е с професионална насоченост история и теория 
на международните отношения – Русия, Балканите и Източния въпрос през ХIХ и 
ХХ в., Русия и постсъветското пространство, Кавказки иредентизъм, Европейски 
съюз – Черноморски регион.

Материалът е подготвен от Галина Антонова.

Арнаудови четения 2021
На 8 октомври 2021 г. се проведе дванадесетото издание на 

международния научен форум „Арнаудови четения“, което събра в 
онлайн формат над 40 български и чуждестранни учени от различни 
университети, научноизследователски центрове, изследователи от 
музеи, от Държавния архив, учители и докторанти. 

Международното участие е от университета в Нови Сад – Сърбия, 
и Измаилския държавен хуманитарен университет – Украйна.

Конференцията бе организирана в традиционните пет научни 
секции: „Михаил Арнаудов – личност, творчество, идеи“, „Фолклор 
и етнология“, „Културология“, „Литературознание“ и „Езикознание“. 

Новост към форума е тематичният панел „140 години от 
рождението на Алберт Гечев. 110 години от рождението на Стефан 
Гечев“.

Проф. д-р Диана Благоева от Института за български език при 
БАН изнесе пленарен доклад на тема „Из историята на българската 
тълковна лексикография“.

 Организатори на 12-ите Арнаудови четения са Русенският 
университет, Научният център по фолклор, литература и лингвистика 
„Св. Димитър Басарбовски“, катедра „Български език, литература 
и изкуство“, Регионалният исторически музей – Русе, Регионалната 
библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, фондация „Стефан Гечев“. 

До края на четенията са организираха съпътстващите събития: 
– Научен семинар „Дигитални ресурси в помощ на езиковедските 

изследвания и обучението по български език“ с лектор: проф. д-р 
Диана Благоева (Институт за български език при БАН); 

– Откриване на обновените експозиции в залите „Червен“ и 
„Духовност“  в Регионален исторически музей;

– Документални изложби в Регионална библиотека „Любен 
Каравелов“. 

– Виртуални разходки с послания на времето, организирани от 
катедра „Български език, литература и изкуство“ и Университетската 
библиотека.

Материалът е подготвен от доц. д-р Велислава  Донева.

Опит и добри практики 
от Първата НСАМЕВО на 

висшите училища 
През месец юни 2021 излезе от печат книгата 

„Опит и добри практики от Първата национална 
среща-семинар на академичните медии и експертите 
по връзки с обществеността на висшите училища 
в България“, на която съставители и научни 
редактори са чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, 
проф. д-р Юлиана Попова и доц. д-р Анелия 
Манукова. Книгата е посветена на 75-ата годишнина 
на Русенския университет и има за цел да отрази 
опита при изграждането и усъвършенстването на 
комуникационната политика на висшите училища 
в България чрез техните корпоративни медии.

Първата национална среща на академичните 
медии и експертите по връзки с обществеността 
от висшите училища в България се проведе във 
виртуалното пространство на Русенския университет 
на 1 юли 2020 г., като около 20 висши училища 
откликнаха на поканата на Русенския университет 
за реализирането на това уникално академично 
събитие. Направените презентации от страна на 
партньорските институции, които са включени 
в издадения сборник, убеждават, че висшите 
училища в България са успели да изградят много 
ефективни средства и методи за комуникация със 
своите вътрешни и външни публики, като по този 

начин усъвършенстват 
непрекъснато своя 
публичен образ на 
престижни и заслужаващи 
уважение институции 
в  н а ц и о н а л е н  и 
международен план.

Чрез изданието 
опитът и добрите 
п р а к т и к и  н а 
университетите стават 
ценно достояние на 
академичната общност 
в България и на широката 
общественост.

Р у с е н с к и я т 
университет изразява 
своята благодарност на 
Съвета на ректорите 
на висшите училища в 
България и на министъра 
на образованието и науката, подкрепили 
организацията на Първата среща на академичните 
медии и експертите по връзки с обществеността, 
както и на Национално издателство „АзБуки“ към 
МОН за партньорството при организацията на 
срещата и за цялостния принос към огласяването 
и дискутирането на значими въпроси от сферата 
на образованието и науката в България.

В резултат от срещата преди една година беше 

учредена Асоциация на академичните медии от 
висшите училища в България, чиято цел е да обедини 
усилията на институциите за висше образование 
в изпълнението на общата им кауза да изграждат 
мостове на сътрудничеството и плодотворния диалог 
и да зареждат информационното пространство 
с позитивни послания за академично развитие.

Материалът е подготвен от проф. д-р 
Юлиана Попова.
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Иновативни прояви и проекти
Университетска  

ботаническа градина 
На 27 май 2021 г. академичната общност на Русенския университет 

приветства откриването на Университетска ботаническа градина, в която 
има видове на над 100 години.

Дейността по проучване на възможностите за създаването на Университетска 
ботаническа градина започна през лятото на 2020 г., когато е извършено 
подробно изследване на видовото разнообразие на флората в парка на 
Русенския университет. По проекта работят д-р Петя Ангелова, преподавател 
по дисциплините „Ботаника“ и „Систематика на растенията“, и студенти от 
специалност „Растениевъдство“ към Аграрно-индустриалния факултет на 
Русенския университет.

Вследствие на направеното проучване се установи, че комплексът притежава 
богата колекция от над 300 местни и чуждоземни дървесни и храстовидни 
видове, които заедно с формовото разнообразие наброяват около 400 таксона. 
При определяне на възрастовия състав на парка се установи, че има вековни 
дървета, засадени в годините преди Освобождението на България. 

Предвид впечатляващите резултати от извършеното проучване се заражда 
идеята дендрологичната колекция на парка на Русенския университет да 
бъде експонирана и територията да се превърне в ботаническа градина, като 
отглежданите в нея растения да се категоризират и документират с научна цел, 
растителните видове да се представят с техните имена според международно 
утвърдена ботаническа номенклатура. 

Предвижда се поетапна реконструкция на съществуващите зелени площи 

и дообогатяване на колекцията от растения, а видовото разнообразие да бъде 
експонирано чрез създаване на дендрологични маршрути с информационни 
табели. 

В настоящия момент в Университетската ботаническа градина има 
Розариум и Плодна градина. Предстои да бъдат обособени и още няколко 
тематични къта: билкова градина, алпинеум със студоустойчиви сукуленти, 
кът с декоративни треви, оранжерия и др. С изпълнението на задачите, 
Университетската ботаническа градина ще се превърне в интересен, красив и 
уникален по рода си парк, провокиращ интерес към ботаниката и инициативи, 
свързани с екологичното образование и изкуството за всички възрасти. 

Целта на Университетската ботаническа градина е да се демонстрира 
богатството и многообразието, както на местните дървесни и храстови видове, 
така и на чуждоземни такива. В момента в нея могат да се видят както типични 
дървесни, храстовидни и тревни представители на българската флора, така 
и чуждоземни видове. Освен екзотични видове в градината има възможност 
да се видят и редки дървета като хартиено дърво, ликвидамбър, древните 
представители двуделен гинко билоба и метасеквоя.

Създаването на Университетската ботаническата градина е дълъг 
творчески процес, който изисква не само много специални познания, но и 
търпение и постоянни грижи. Безспорно, в този процес водещото място е на 
професионалистите, но академичната общност на университета приветства всяка 
подкрепа от сърцати наши съграждани, местни институции и организации, 
за които увеличаването на зеленото богатство на града ни е кауза.

Материалът е подготвен от д-р Петя Ангелова.

Събития 
На 28 юни 2021 г. Русенският университет 

проведе две събития, организирани в рамките 
на проектите УНИТе (Университети за наука, 
информатика и технологии в е-обществото), по 
който с финансиране от ОП НОИР се изгражда 
Център за върхови постижения в областта на 
информатиката и компютърните технологии, и 
К-ТРИО 5, осигуряващ възможността за участие 
на университета в Европейската нощ на учените 
с финансиране от програма Хоризонт 2020.

На първото събитие на тема „Стратегически 
насоки на Европейския съюз за таланти в науката“ 
присъстваха представители на академичното 
ръководство: заместник-ректори, заместник-
декани по НИД и директори на дирекции. 

Откриването на форума бе направено от 
ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, а 
основният лектор доц. д-р Елисавета Гурова 
от Софийския университет бе представенa от 
доц. д-р Десислава Атанасова – зам.-ректор 
по интернационализация и комуникационна 
политика. Доц. Гурова е административен 

директор в проекта УНИТе, национален 
координатор и експерт в европейската мрежа за 
мобилност на учените EURAXESS, представител 
на България в работни групи към Европейското 
научноизследователско пространство за 
развитие и мобилност на човешките ресурси 
в науката (2016–2021). Освен това доц. Гурова 
е генератор и вдъхновител на ежегодните 
проекти за отбелязване на Европейската нощ 
на учените в България. 

В пространното си и изключително интересно 
експозе доц. Гурова представи пред аудиторията 
най-актуалните аспекти на европейската политика 
за изследователите, както и предстоящите 
промени в Европейската харта и Кодекса на 
изследователите – документи, които Русенският 
университет е заложил отдавна в своята 
нормативна база и е готов да актуализира 
съобразно новите тенденции. В диалог с 
аудиторията доц. Гурова представи и опита на 
Софийския университет в присъждането на 
HR excellence label от Европейската комисия. 
Русенският университет покрива критериите за 
това отличие и започва процедура за присъждане.

Паралелно със събитието за утвърдени 
учени от Русенския университет се проведе 
образователният семинар за докторанти и млади 
учени „Как да комуникираме наука“. Тук лекторите  
д-р Калин Калинов и Александър Калинов 
запознаха участниците с основите на научната 
комуникация, нейното стратегическо планиране, 
дефинирането на целевата аудитория и 
индикаторите за успех. На докторантите 
от Русенския университет бяха поставени 
практически задачи, с които те се справиха 
успешно, използвайки опита от конкретните 
си дисертационни разработки. 

Двете събития поставиха началото на 
поредицата от инициативи, с които на 24 и 25 
септември 2021 г. се отбеляза Европейската нощ 
на учените, а Русенският университет, заедно 
със своите партньори от проекта К-ТРИО 5, 
за поредна година изправи ръст като носител 
на иновационния растеж в прилежащите си 
региони – Русе, Видин, Силистра, Разград и 
Тараклия, Молдова.

Материалът е подготвен  
от доц. д-р Десислава Атанасова.
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Интерактивно 
стрелбище

През месец август 2021 г. в Русенския 
университет се откри интерактивно стрелбище, 
което ще се използва от новата учебна година 
за нуждите на студентите от Юридическия 
факултет от специалност „Противодействие 
на престъпността и опазване на обществения 
ред“, както и от магистрите в направление 
„Национална сигурност“. 

Използвайки модерното стрелбище, студентите 
ще могат да придобият първоначални знания 
и умения за стрелба с огнестрелни оръжия, 
симулиране на различни ситуации в реално 
време, провеждане на индивидуални упражнения, 
както и групови такива в симулирана среда. 
Стрелбището ще се предоставя за ползване и от 
служители на правоохранителните органи в Русе. 

Материалът е подготвен  
от доц. д-р Кремена Раянова.

Страници за академично творчество

Най-голямата опасност, грозяща бъдещето ни, е апатията на човека. 
Земята ни отдавна се мъчи, взимайки своите глътки въздух, а ние толкова 
удобно сме свикнали да не ни пука. Не приемаме, че сме само една малка част 
от това, което погубваме. Човечеството, напълно осъзнато и безкомпромисно, 
упражнява своето саморазрушение, отхвърляйки възможността за свят, лишен 
от природни катастрофи. Или така беше преди.

Днес планетата ни успява да закърпи някои от своите скъсвания, благодарение 
на тенденцията, че вече е модерно да си Еко. В 21. век човекът е започнал да 
се учи, че боклукът се изхвърля не където е удобно, че можеш да си изпиеш 
фреша от авокадо с метална (а не с пластмасова) сламка и че нищо няма да ти 
стане, ако откажеш найлоновата торбичка в магазина. Доста компании също 
подобряват имиджа си, лепвайки етикета природосъобразен. Все повече се цели 
намаляването на емисиите на въглероден диоксид, производството на продукти 
с рециклирани опаковки и задоволително често се организират кампании, 
подтикващи хората да се отнасят с уважение към околната ни среда. Човекът 
най-накрая се сети, че е част от природата, която настъпва, и започна да лекува 
това, което е тровил до днес.

Все повече хора действат на принципа: „Бъди промяната, която искаш да 
видиш в света“, предприемайки малки или големи промени в своето ежедневие. 
И наистина – зелените иновации променят живота. Независимо дали ще се 
информираш за  новините от електронен носител (вместо хартиен), дали ще 
отидеш на работа с колело (вместо с кола) или пък ще използваш възобновяема 
енергия в дома си – Земята ти благодари.  Истински срам е във време, в което с 
един клик на телефона си способен да разбереш колко градуса ще е следващата 
седмица, да не отделиш няколко минути в информиране какво можеш да направиш 
за планетата, която ти предоставя толкова много, без да иска нещо от теб.

Лесно е да не ти пука за замърсяването на водните басейни, когато живееш 
на хубаво място и от чешмата ти тече чиста вода. Когато човек притежава 
привилегията за най-малко задоволителен стандарт на живот, той не се 
впечатлява от липсата на възможности на „по-ниската класа“. Но колелото се 
върти, Земята ни загива и съвсем скоро няма да остане човек, незасегнат от 
(без)действието ни. 

[...]Само когато спрем да живеем с нагласата, че ние не сме виновни и не е 
наша работа да поправяме счупеното, ще имаме възможност да съзрем пълния 
потенциал на Земята. Когато спрем да ограбваме планетата си и започнем да 
се отнасяме с уважение към дома, който тя ни предоставя, ще разберем колко 
по-пълноценно всъщност е можело да прекараме времето си тук. Ние сами 
изразходваме до край благата си и пак ние сме тези, които имат задължението 
да ограничат негативния ефект, оставащ след нас. 

Радолина Любомирова Христова, 2. курс, спец. „Софтуерно инженерство“

Основната задача, пред която човешкият вид е изправен в нашата 
епоха, е самосъхранението. В този нов свят, погълнат от бясна гонитба за 
печалба, природните картини рухват светкавично и безвъзвратно. Нашият 
дом, това дишащо сърце, тласка с пъхтене и сетни сили настоящето в 
невидимостта.  Единственият лек е самосъзнанието и отговорността ни. 
Ред е на нашите съвместни задълбочени научни познания да допринесат за 
пречистване и освобождаване на лютите мъки на потъпканата природна 
гръд. При провал – бъдещето би имало непредсказуемо, мрачно и дори 
призрачно лице, а ние и целият ни потенциал ще се превърнем в прах. 

Зелените иновации са пример, че нашата технологичност не е задминала 
нашата хуманност. Дело на загрижени и образовани хора, тя е компромисът 
между желаните резултати, от една страна и всеобщото човешкото здраве 
и околна среда, от друга страна. Пресътворяването на цялата енергийна 
система чрез използване на слънцето, водата, вятъра и превръщане на 
неизмеримото количество отпадъци в ресурс – това е единственият ни 
шанс да имаме бъдеще. 

Мръсният въздух се превръща във все по-голяма заплаха за живота 
на планетата ни. Всички здравни организации бият тревога в синхрон[...]. 
Най-верният другар в пречистването на въздуха от зората на нашето 
съществуване са растенията. Някои учени предлагат въвеждането на зелени 
стени по къщи, по-високи кооперации и дори небостъргачи. Зелените стени 
представляват вертикално изградени рамки от живи растения с вградени 
напоителни системи. Външните живи стени улавят валежите и осигуряват 
местообитание за насекоми, което е от жизненоважно значение за цялата 
екосистема[...]. Допълнително зелените гирлянди и техният освежаващ 
цвят намаляват и стреса – нещо, от което всички имаме нужда[...]. 

Водата е един от най-важните и животоподдържащи ресурси на нашата 
планета. [...]Tя е незаменима потребност и първоначало на всеки жизнен 
процес. Замърсяването на този дом и глобална потребност се превръщат 
все повече в крах и земетръс на съвременния свят и в заплаха за нашето 
бъдеще[...]. 

Изправени сме пред дълбока пропаст. Независимо от всичко, едно е 
сигурно – нещата не могат да продължат постарому. Отговорността върху 
плещите ни е огромна и безнадеждно непосилна за идеала на строгата 
индивидуалност. Пътят напред е достъпен само за хванатите в дружба 
ръце, а пламъкът на факлата за тези след нас гори от вдъхновението и 
неутолимата жажда към науката[...]. Въвеждането на зелен оттенък във 
всяка наша дейност и технология са единствените жестове на благодарност 
и прошка, които природата би приела.

Давид Димитров, 4. курс, спец. „Компютърни системи и технологии“

Наградени творби от конкурс за есе „Зелените иновации променят живота“ 

Дарение
Академик Иван Попчев дари на ректора 

на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн 
Христо Белоев ценна литература от своята 
книжна колекция. Книгите ще бъдат използвани 
от академичната общност 
на висшето училище. В 
Университетската библиотека 
за безвъзмездно съхранение 
и ползване от читатели 
постъпиха над 660 заглавия 
на български, руски, английски 
и немски език. В дарението са 
включени разнородни научни 
и художествени заглавия – 
учебници и учебни помагала, 
справочници, енциклопедични 
издания, сборници от научни 
конференции, автореферати, литературни 
произведения. 

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, 
Университетската библиотека и цялата 
академична общност на Русенския университет 

приемат щедрото дарение с чувство на дълбоко 
уважение и искрена благодарност. 

Дарителят е академик на Българската академия 
на науките (БАН) от 2003 г. и е един от учените, 
поставили в БАН началото на изследванията в 
областта на: теория на управлението; анализ и 

управление на риска; теория 
на вземане на решения; 
информатика, изкуствен 
интелект и информационни 
технологии; математическо 
моделиране и приложения 
в икономиката. 

Акад. Иван Попчев 
е спечелил уважението и 
благодарността на няколко 
поколения изследователи и 
учени, доказателство за което 
са множеството отличия: орден 

„Кирил и Методий“, почетният знак на БАН 
„Марин Дринов“ с лента, златна значка „Проф. 
Асен Златаров“ и много други награди за принос 
в науката, образованието и техническия прогрес. 

Материалът е предоставен от ВОР.
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Страници за академично творчество
Благодаря Ви, Учителю! 

…
– Ееех, въздъхна!
Приседна в края на една пейка. Постави между 

краката си бастунчето (то му беше повече като 
аксесоар). Слънцето продължаваше да грее с 
щадящите си есенни лъчи. От северозапад започнаха 
да се задават облаци.

Листата, обагрени с жълт, жълто-кафяв или 
жълто-червен цвят, капеха на земята. Животът 
си отива!

Гледаше с избелелите си сини очи. А то наслада 
– дечицата щъкат около майките си, а те си говорят 
кротко.

По алеята вървеше мъж. Може би беше на над 
50 години. Хубав мъж, добре сложен. Забеляза, че 
човекът намали темпото на вървежа си и взе да се 
усмихва, гледайки го.

– Какво ли ми е харесал, на мен възрастния, 
си помисли.

Човекът се приближи. Спря се срещу него и с 
усмивка каза:

– Добър ден, учителю! Мога ли да седна до Вас?
– Разбира се, заповядайте – и го прикани с ръка.
– Прощавайте, не мога да си спомня, кой бяхте Вие?
– Важното е, учителю, че аз си Ви спомням!
– Благодаря, момчето ми! Благодаря за уважението!
Помълчаха малко.
– Кой бяхте Вие? Как сте ме запомнили след 

толкова дълго време, а то навярно са минали 30…40 
години, откакто сте били мой ученик?!

– Учителю, че как няма да Ви запомня?! Та, 
Вие сложихте Вашия отпечатък, за цял живот, в 
моето съзнание.

И взе да разказва човекът:
– Деца бяхме, щурави бяхме! Лудориите ни 

нямаха край, но… 
Човекът замълча за малко…
– Помните ли, учителю? – имахме един съученик 

Петьо. Баща му беше ветеринарен лекар. Та, беше 
донесъл Петьо една голяма ампула от някаква 
си конска инжекция. Наблюдавахме Ви, когато 
идвахте към класната стая и Петьо пусна ампулата 
в „пернишката“ печка на дърва.

Вие влязохте в час и секунди след това се чу 
лек взрив. Подскочи капакът на печката, отвори се 
вратичката й. Изскочи огън и пепел. Стана много 
интересно. Ние, знаейки за „взрива“, започнахме да 
се смеем. Мислехме си, че Вие ще се разкрещите, 
ще започнете да ни ругаете и така… половината 
час минал. Но, …не би!

Вие почакахте двадесетина секунди и съвсем 
сериозен, вдигнахте двете си ръце и ни показахте, че 
трябва да се усмирим. Бяхме като хипнотизирани – 
тъкмо това не сме очаквали! 

А Вие, с кротък глас и усмихвайки се, взехте да 
разказвате защо е станало това явление – взривът. 
После, забележете, не попитахте кой е извършил 
деянието, не го изкарахте на дъската, а само кротко 
отбелязахте, че е могло да има по-големи последици, 
че и пострадали.

И знаете ли какво казахте:
– Друг път, като Ви се прииска някаква лудория, 

ми кажете, ще я обсъдим и ако е възможно, ще я 
извърша заедно с Вас, но със съответните предпазни 
мерки.

– Зяпнахме, учителю! Не очаквахме това от Вас! 
Вие просто ни взехте в шепата си! 

Е, имаше и други щуротии, напр. на дъската, с 
тебешир, бяхме нарисували нещо като недовършена 
буква „Ф“. Не ми е удобно да го изрека пред Вас…, 
а бе фалос, а срещу него ответното, но при жените.

Когато влязохте в час, установихме, че Вие 
забелязахте нашето „творение“, но не показахте 
никаква реакция. Часът се провеждаше по установения 
ред – ученик на дъската за изпитване, обсъждане 
отговорите му и т.н. Започнахте да преподавате! 
Да, но из класната стая „ходеше“ едно леко, едвам 
чуваемо хихикане.

Не мога да не призная, че бяхте майстор. Така 
направихте, че приключихте с новия урок няколко 
минути преди да бие звънецът и тогава… Забележете 
какво казахте?

– А сега да поговорим за това творение на 
изкуството и посочихте оставената от Вас „картинка“, 
която не изтрихте, въпреки че не Ви стигна мястото 
по дъската.

Та, забележете учителю, Вие започнахте да 
говорите за мъжките и женски полови органи (това 
си беше табу тогава!). Казахте, че благодарение на 
тях при хората и животните става продължение на 
рода, че няма нищо срамно и т.н.

Попитахте има ли въпроси. Къде ти?! Пак 
„един на нула“ за Вас. Всички мълчаха, сякаш бяхме 
ударени през устата.

Пожелахте ни да си отдъхнем през междучасието. 
Звънецът удари! Вие излязохте от класната стая, 

а ние стояхме като препарирани.
„Картинката“ си остана на дъската, но… за 

другия час беше просто изтрита.
– Дотегнах ли Ви, учителю?!
– Не, момчето ми, аз съм позабравил тези неща.
– Позволете ми да Ви споделя още една случка, 

която бе решаваща за мен?
– Давайте, на мен ще ми е интересно. Погледна 

го! Човекът се беше зачервил, сякаш е на изпит, но 
очите му…, очите му грееха.

– Знаете, тогава си бяха бедни времена. На Асен 
татко му беше шофьор на ТИР. Носеше му някои 
лъскавички неща от Западна Европа, а ние… само 
преглъщахме. Добро момче беше Асенчо! Ще донесе 
два банана (тогава по магазините такива неща 
имаше само по Коледа и по Великден), и ще даде 
на всеки да си гризне мъничко. Забележете, никой 
не злоупотребяваше да лапне по-голямо парче.

Един път Асенчо дойде на училище с часовник 
на ръката, а никой от нас нямаше такова нещо. 
То беше чудо, то беше радост! Всеки искаше да го 
види, до го пипне, да се взре в циферблата му и да 
се наслаждава на т.нар. секундна стрелка, която 
цъкаше ли, цъкаше. Още го помня този звук!

Моите родители бяха работници хора. Имахме 
с какво да се нахраним и да се облечем, но не бяхме 
богати. В семейството не можехме да си позволим 
луксозни стоки. 

Прииска ми се да го имам този часовник и… 
дойде часът по физкултура. Преобличахме се в 
две съблекални – едната за момчетата, а другата за 
момичетата. Забелязах, че Асенчо смъкна часовника 
от ръката си и го мушна в десния джоб на палтото 
си. По време на часа помолих да отида до тоалетната 
и после… часовникът се озова в моя джоб.

Завърши този час по физкултура. Часовникът 
бе в моя джоб и честно казано ме „изгаряше“. Бях 
извършил кражба, но имах нещо, за което бленувах.

Вече в класната стая Асенчо вдигна ръка и каза, 

че часовникът му го няма.
Вие спокойно отидохте да вратата и я заключихте. 

След това пак спокойно ни наредихте да станем 
от чиновете, да застанем до тях и да си затворим 
очите. Така и сторихме. За нас Вашите думи бяха 
безпрекословни.

Сърцето ми заби така, че имах чувството, че ще 
изскочи и ще започне да вика неистово: „Крадец, 
крадеец!“

Нищо не можех да направя – вратата беше 
заключена.

Проверявахте джобовете на ученик след ученик 
Вие дойдохте и до мен и… намерихте часовника. 
Ужас! Какво преживях, сам си зная, ами срамът, ами 
подигравките, ами нежеланието на съучениците ми 
да общуват с мен?! То беше ясно – ще ми намалят 
поведението и ще ме прехвърлят в друго училище, но 
стореното ще върви пред мен… ооо, и сега страдам, 
заради детската си наивност и глупост!

Вие, господин УЧИТЕЛЮ, Вие нищо не казахте, 
а продължихте нататък.

И така целият клас беше претърсен. Ние стояхме 
прави със затворени очи. Вие вече сте били до 
дъската, когато чухме спокойния Ви глас:

– Моля отворете си очите и седнете.
Чуха се гласове:
– Намерихте ли часовника?
Вие постояхте за кратко с наведена глава и 

после я вдигнахте и с широко отворени очи и глас, 
с приповдигнат тон казахте:

– Асенчό, ела тук.
Асенчо бе пребледнял като платно. После ни 

разказваше: ами ако е загубил часовника, нали ще 
попадне под укорите на другарчетата си…

Спомням си, погалихте го по главата и му 
казахте да си подаде лявата ръка. После извадихте 
от джоба си часовника и му го сложихте на ръката.

Последваха бурни, неистови ръкопляскания…
Чуха се въпроси:
– Учителю, кой беше?
Със спокоен тон, казахте, че и Вие сте бил със 

затворени очи и не сте разбрали у кого сте намерили 
часовника.

Бях спасен, но получих огромен урок, който не 
съм забравил и до сега.

– Да, припомних си, момчето ми. И аз бях със 
затворeни очи – каза възрастният учител и едва 
забележимо примигна с дясното си око.

Рипна човекът! Сграби дясната ръка на събеседника 
си и отривисто я целуна:

– Благодаря Ви, Учителю! Вие сте този, който 
ми даде безброй примери как трябва да се държи 
един учител с учениците си.

Вие ми дадохте Пътя в живота!
И аз станах учител! 
Аз и досега, цял живот Ви следвам, Учителю!
Нисък поклон – поклони се човекът и с треперещ 

глас изрече: 
– Огромни благодарности! Простете ми, едвам 

проговори и отмина, бършейки си сълзите!
П.С. И заваля дъжд, като сълзите на ученика…

с. Басарбово, 9 октомври 2020 г.

Благодаря на проф. дн А.Стоилова, че ми възвърна 
желанието да пиша разкази!

Проф. д-р Иван Палов, катедра ЕСЕО, ФЕЕА,
Русенски университет.
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Споделено с вас

Михаела Георгиева учи в Русенския университет, 
специалност „Български език и история“. Тя 
определя себе си като литературен чирак, ревностна 
родолюбка и лъчезарна ексцентричка. Занимава 
се с творческо писане от години. Свързана е много 
силно с всичко българско и определя връзката така: 
„Голяма родолюбка съм и съответно изпитвам 
изключително топли чувства към българското 
народно творчество. По тази причина в училище 
реставрирах обичая „лазаруване“ няколко години 
подред, преди пандемията играех любителски 
народни танци и всеки ден слушам народна музика.

Харесвам както класически народни песни, 
така и такива с „по-съвременно звучене“. Пример 
за това е музиката, която прави група „Орендъ“ 
– песни на фолклорна основа с метъл звучене.

Друг мой интерес е „положителна журналистика“. 
Смятам, че тя е необходима, особено в тежки 
времена като днешното. Вълнува ме и темата 
за съвременното образование, тъй като все пак 
изучавам специалност, която ме подготвя за 
учител по БЕЛ и история.“

Искам да бъда част от промяната.
Под „промяна“ не визирам само дигитализацията 

на образованието, за която много се говори в 
последно време. Малко по малко и в българските 
учебни заведения започва да се набляга и на „неща“ 
като критическото мислене, творческия тип 
мислене и търсенето на обратна връзки от 
преподавателите/студентите. Това е една хубава 
тенденция, която определено има голям потенциал 
за развитие и в никакъв случай не казвам, че се 
ограничава само до гореспоменатите промени.

Днес Михаела е открила силата на прозата и 
се занимава сериозно с белетристични текстове. 
Първият й сборник с разкази е под мотото на 

преживяванията през гимназиалните години, но в 
момента подготвя сборник „Чаша божоле“, който 

в. „Студентска искра“ ще 
представи на страниците 
си след излизането му.

Михаела има силни 
граждански позиции и 
граждански инициативи, 
като инициира и работи по 
много проекти, свързани 
с тях. Последният 
проект, в който участва 
като координатор, е 
CODANEC Youth, свързан 

със съхраняването и опазването на културното 
наследство. Ето какво споделя след приключване 
на конкурс в рамките на проекта – „Неописуемо 
бе чувството да разбера, че журито е оценило 
българското народно творчество (б.а. 6 от 16 
награди). Към края на онлайн срещата попитах 
останалите какво мислят за българския фолклор. 
Един мъж сподели, че танцува любителски народни 
танци и ги намира за уникални. За пореден път 
се почувствах изключително горда! Само от 
България имаше хора и от други етноси – от 
ромския (участниците от този етнос взеха 
две специални награди), турския, арменския и 
руския. Поради тази фолклорна пъстрота взех 
специална награда за „special engagement for including 
different ethnics and religions in the CODANEC Youth 
competition“. Не е само мое мнение, че от българска 
страна се представихме отлично!“

За Михаела Георгиева новите технологии 
помагат изключително много при общуването 
на хората и тя ги използва само за добри цели. 
Пише за медийна платформа Teen Station и 
за sCOOL Media през годините. Материалът 
„Политически грамотни в Instagram“ отваря врата 
към политическата информираност и Михаела 
осъзнава, че е изключително важно младите хора 
да се интересуват от политика. Тя споделя „Ако 
трябва да направя обобщение, бих 
казала, че новите технологии и въобще 
дигитализацията в различните области 
са начин многократно да излизам извън 
зоната си на комфорт. В същото време, 
чрез тях информацията стига най-
лесно до мен и са ми от голяма помощ. 
Научих се да ги използвам по-разумно 
и да търся качествените източници 
на информация“.

Голямата цел, към която се стреми 
Михаела, е да стане съвременен будител 
и изобщо човек, който да остави 
обществен отпечатък. Тя определя 
тази цел така: „Опитвам се да съм 
активна в повече сфери. Смятам, че 
мястото на младия творец определено 
не е сред „масата“, но е сред хората! 
Забелязвам, че много хора, които имат 
потенциал, съзнателно се дистанцират 
от проблемите на обществото, което 
не мисля, че е много добре.

Ние, младите, не сме бъдещето… 
Ние сме настоящето! 

И трябва да живеем с ясното 
съзнание, че ние пишем не само 
собствената си история, но и тази 
на обществото, в което живеем. 

Мечта ми е Вапцаровият въпрос „Какво тук 
значи някаква си личност?!“ да придобие малко 
по-различно значение!

За своята реализация и бъдеще тя кава: „Искам 
да направя така, че да имам много възможности 
пред себе си. Обичам да има разнообразие! Ще 
видим след няколко години какво ще работя – 
надявам се да е нещо с хуманитарна насоченост.

Надявам се един ден да узрея, за да бъда не 
просто автор, а „писател“, защото за мен второто 
е призвание, с което много хора се кичат, но не 
всички заслужават. Не искам да работя като 
писател, а да заслужа това призвание! 

Посланието, което оставя Михаела, е „все 
повече млади активисти, артисти, учени, 
доброволци и изобщо всякакви амбицирани хора, 
да поискат да оставят следа след себе си“. Тя 
казва: „Много избират България или отиват в 
чужбина, но носят своето национално самосъзнание. 
Посланието ми към всички е първо да се борят, 
за да станат личности, после да се гордеят със 
своя български произход и накрая – да бъдат 
пълноценни граждани на света.

„Рецептата“ за всеки обаче е строго 
индивидуална, така че не мога да им дам някакъв 
вид съвет. Мога само да им кажа, че успехът се 
услажда, особено ако е роден от сериозни усилия!

Представянето е подготвено  
от доц. д-р Анелия Манукова  

по материали на Startup Factory в Internet.
***
Екипът на Startup Factory работи активно 

вече шеста година за развитието на дигиталните и 
предприемачески умения на ученици, студенти и 
възрастни в Русе и в цялата страна. От лятото на 
2021 г. сдружението отвори вратите на Къщата 
на гражданските организации в Русе – споделено 
място, което събира граждански активни хора и 
НПО от региона.

Страници за академично творчество

По материали и интервюто на Startup Factory „Ние, младите, не сме 
бъдещето... Ние сме настоящето!“ от 9 август 2021 г. вестник „Студентска 
искра“ представя най-младия член на редакционната си колегия – Михаела 
Георгиева. Тя е един истински съвременен будител. Граждански активна 
личност, която се вълнува от темата за съвременното образование. 
Иска да бъде част от промяната и смята, че мястото на младия творец 
определено не е сред „масата“, но е сред хората.

Михаела Георгиева

 Фотография: д-р Николай Ковачев
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За любовта  
към духовните ценности

Главен асистент д-р Сергей Калинков по произход е бесарабски българин. 
Той избира да завърши висшето си образование в България, в Русенския 
университет „Ангел Кънчев“.

Повод за интервюто с д-р Калинков е авторската му песен „Обичам те, 
о, Русе“, с която взриви социалните мрежи. Към 
песента има и видеоклип, който показва красивите 
исторически ценности на Русе, река Дунав и Русенския 
университет. Интервюто проведе репортерът на  
в. „Студентска искра“ Михаела Георгиева.

Кои бяха причините за избора Ви на учебно 
заведение?

Преди всичко изборът ми е свързан с желанието 
да продължа обучението си в България – моята 
прародина, която възможност всяка година се предоставя на бесарабските 
българи, завършили средно образование. Едната от предложените 
специалностите в Русенския университет беше „Право“, към която още 
като ученик съм проявявал интерес. Освен това, университетът предоставя 
добра основа и възможност за бъдещата реализация и се намира в малък, 
спокоен и красив град като Русе. 

Завършили сте специалност „Право“. Какво Ви даде и какво Ви взе 
висшето образование?

Специалността ми даде огромен и ценен багаж от знания, за което съм 
безкрайно благодарен на моите преподаватели, а също така и възможността 
след завършването на висшето образование да се реализирам в сферата на 
правото и да обучавам студентите – бъдещи юристи. 

Всичко това, безусловно, е свързано с много усилия, старания, труд, 

време и отговорност.
Сега сте преподавател в Юридическия факултет на Русенския 

университет. Кои са най-големите предизвикателства във Вашата 
професия?

Избраната от мен професия предизвиква желание за постоянно развитие 
и усъвършенстване. Обаче, основното предизвикателство винаги е било да 
оказвам съдействие на моите студенти, да им предавам знания и мотивация, 
да харесват и обичат своята специалност. 

Какво бихте казали на студентите, които 
имат колебания дали да направят Вашия избор да 
станат преподаватели там, където са завършили?

Още по време на обучението бях впечатлен 
и изумен от подхода на преподавателите към 
студентите, техните знания, а най-вече любовта 
към тяхната професионална дейност. Така че, ако 
преподавателската работа се харесва на моите 
студенти, бих ги посъветвал изобщо да не се колебаят 
с избора. Защото само обичаната професия носи 
вдъхновение и душевно удовлетворение.

Два пъти сте удостояван със звание „Будител 
на юридическия факултет“ (2015 и 2016 година). 
Какво е значението на такъв тип обществено 
признание и в професионален, и в личен план?

Признанието ми за „Будител на юридическия 
факултет“ се явява най-голямата и най-ценната 
награда, за което съм безкрайно благодарен на 
моите студенти. Това е резултат от вложените 
старания и усилия, който засилва мотивацията и дава 
възможност работата да се превръща в творчество. 

Мит или реалност според Вас е твърдението, 
че бесарабските българи са по-родолюбиви и по-
будни в обществен план от местните българи?

В южната част на Република Молдова, където 
живее българската общност, са запазени всичките 
традиции, обичаи и духовни ценности, които се 

предават от поколение на поколение. Този български дух е важен показател 
на единството между бесарабските и местните българи. Поради това, не 
мисля, че между тях може да се постави някакъв разделителен знак. 

Тази година Вие написахте песен за Русе. Какво има в нашия град, 
което го отличава от останалите градове в България?

Още като студент бях приятно впечатлен от този спокоен, малък и 
красив европейски град, наречен още „Малката Виена“, известен със своята 
богата история, забележителности и архитектура. В Русе изминаха моите 
най-интересни и весели студентски години. Русенският университет ми даде 
силна образователна основа и впоследствие възможността да се реализирам 
в научната сфера и в сферата на преподаването. Всичко това ме мотивира 
да напиша песента, посветена на този прекрасен град. 

Каква обратна връзка получихте за песента от обществото?
Искам да изразя огромна благодарност на проф. дтн Христо Белоев, 

ректор на Русенския университет, а също така на всички, които 
харесаха моята песен за град Русе. Благодаря за хубавите думи и 
пожелания, което е показател за добра обратна връзка от страна 
на обществото. 

Доколко тя влияе на бъдещите Ви творчески планове?
Когато виждам, че моето творение е докоснало сърцата на 

хората, това ми носи вътрешно душевно удовлетворение, а също 
така и мотивация да създавам нови произведения.

Имате ли намерения да направите нещо не само за град Русе, 
а за България като цяло?

Това, което мога да направя за България, е добросъвестно, 
качествено и отговорно да изпълнявам своята работа, обучавайки 
студентите, и да им бъда винаги полезен. Другият принос, може 
би, е моят скромен музикален архив, който освен песента за Русе, 
включва руски песни и други произведения, написани в съавторство. 

Трите думи, с които бихте описали страната ни, са… 
Мила, родна и живописна.

Михаела Георгиева, 2. курс,  
спец. „Български език и история“

Страници за академично творчество

Обичам те, о, Русе 

В България край дунавския бряг
живее Русе – зелен, прекрасен град.
През пролетта в парка
рози разцъфтяват
със своята красота
те ни вдъхновяват.
Обичам те, о, Русе,
тих спокоен град.
Обичам те, о, Русе,
ти си вечно млад.
Обичам те, оставай
винаги красив.
Гордея се с теб
и много съм щастлив.
Обичам твоя русенски голям университет,
където сме студенти във всеки факултет.
Обичам твое небо и твоите звезди
за мене най-прекрасен и хубав град си ти.

Сергей Калинков,
Русе, 2021

 Фотография: д-р Николай Ковачев

Гл. ас. д-р Сергей Калинков
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Войнската слава на русенци 
Къс разказ

Новоизлюпеното мартенско утро обещаваше щастие. Твърде рано бе за пролет, 
но нейното присъствие се усещаше от по-чувствителните души… Така, както 
се усеща току-що разцъфнала, но все още неназована от хорски срам любов…
Птиците все още не се бяха върнали в прежните си домове, но пък имаше кой 
да ги замества. Необяснима сила караше щурците да продължават да свирят, 
въпреки първите целувки на слънцето със земята. Във въздуха се носеше дъх 
на измамени теменуги, които бяха показали срамежливите си главички преди 
кокичетата. Светът бе премного приласкаващ и премного девствен в същото 
време… Нехаеше за Крайовската спогодба. Даже обратно, както винаги се 
случва през ключовите години – той бе по-млад от всякога, напук на древните 
хорски страсти…

Васил реши като за последно да се наслади на утринната свежест. Старите 
му кости имаха нужда от почивка, но духът му сякаш се възраждаше по това 
време, както правеше от 8 десетилетия насам. Той седеше на пейката, дишаше 
тежко със старите си гърди и се връщаше много, много назад… Детството му в 
Русчук по-скоро светеше, отколкото се мръщеше, може би просто защото то бе 
неговото детство. През призмата на спомена изглеждаше безгрижно… Но той си 
спомняше онази зависимост, която дразнеше детската му душа. Бе твърде малък, 
за да се докосне до същината на тогавашните проблеми, но все пак младата му 
глава сглобяваше парчетата на политическия пъзел по своя си, ограничен от 
невинност начин. Разделението на „наши“ и „чужди“, страхът, надеждата, която 
всеки таеше под различна форма… Цената и стойността на живота и смъртта…

***
 Кутинчев вдъхна аромата на любимата си руска книга на военна тематика. 

Усещаше я, онази сила, за която обичаше едновременно да чете и която наистина 
пулсираше в младите му вени. Тя започваше от кафявия лист и се проявяваше в 
най-важните моменти. Той усещаше онзи прилив на сили, който чувстват само 
онези, които осъзнават собственото си величие като личности и нищожеството 
си като обикновени хора, които все някога ще изпълнят библейските думи за 
пръстта… За 26-те си години се бе доказал многократно пред останалите, но все 
още дължеше много на себе си. Набързо взе къс хартия и надраска мотото си, 
завършващо с „когато заговорят топовете“. Рядко му се случваше да се замисля 
толкова, тъй като бе човек на действията, а не на празните думи и отровните 
размишления. Утре щеше да бъде ден! 

***
 Бе пети ноември. Бе прекалено студено дори за този месец. Сливница 

очакваше своите жертви и своите бъдещи ветерани. Сърбите тъпчеха братската 
земя, водени от жаждата за войнска слава. Българите, доскоро прегръщани от 
жените си и окичвани с цветя от децата, бяха загърбили прежната ранимост 
на душата в името на общото благо. Гръм! Тряс! Прас! Трупове, пушки, кръв и 
полудивашки викове. Вестта, че нашият, българинът, капитан Андрей Блъсков, 
бе ранен. Жестокост, желание за мъст… А след малко… Нов блясък в очите 
на войниците под името Кутинчев… Кутинчев като Исус на военната вяра! 
Основаваща се на следната триада – вяра в победата – надежда за живот – любов 
към България… Пореден гръм! Пак! Пак!

***
 Шести ноември… Тела и хора! Хора и тела!
***
 Седми ноември. Все същият студ. Глад. Неопределима жажда. Атаката на 

Синята чука като полумираж, полудействителност… Кутинчев! Името, което 
търси безименния народ! Неговата сила ставаше все по-голяма, напуканите 
устни го шепняха почти като груба предсмъртна молитва на страдалец, очите 
го търсеха, умовете се държаха по тази причина. Интересно нещо е войната – 
винаги има поне по един безсмъртен! Гръм отново! Отново!

***
 Васил Кутинчев попипа пазвата си, подобно на Йовковия Серафим. Внимателно 

го изважда – военния му орден „За храброст“. Целува го като изцеряваща икона… 
Заслушва се, щурците отново са започнали своята песен… Мартенският ден все 
пак е кратък и студен, а нощта си е по-скоро мразовита. Кутинчев за последно 
се вглежда в ордена, след това поглежда към небето и накрая става… София 
чака своя Кутинчев… Русчук очаква детето Васил… България се нуждае от 
ново име на герой!

Михаела Георгиева, 2. курс,  
спец. „Български език и история“

Разказът е отличен с първа награда  
в конкурса „Воинската слава на русенци“ през декември 2020 г.

Страници за академично творчество

 Фотография: д-р Николай Ковачев

 Фотография: д-р Николай Ковачев
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Международен проект CODANEC Youth и българската победа

На 29 юли 2021 г. се проведе награждаване към международния проект 
Опазване и съхранява на културното наследство CODANEC Youth. В проекта 
участваха младежи от Германия, Румъния, Сърбия и България. Tой е част от 
проект „Share your personal cultural treasure – Connecting Danube Neighbours 
by Culture“ (CODANEC) с ръководител на проекта CODANEC е Кармен 
Щаделхофер (Германия) – президент на асоциация „Дунавска мрежа за Европа“ 
(International Association Danube-Networkers for Europe - DANET) и на Института 
за виртуално и реално образование на възрастни към Университета в град 
Улм – ILEU (Institute for Virtual and Face-to-face Learning in Adult Education 
at Ulm University – ILEU).

Русенският университет е един от партньорите в проект CODANEC. 
Според условията на проекта за координатор се избира по един студент от 
всяко висшето учебно заведение. За 2021 г. за координатор за България в 
CODANEC влезе 19-годишната студентка от Русенския университет Михаела 
Георгиева, спец. „Български език и история“. Вторият координатор на проекта 
е доц. д-р Емилия Великова – дългогодишен преподавател в университета.

Задачата на Михаела Георгиева бе да прикани младежи от цялата страна да 
направят онлайн материал, свързан с опазването на културното наследство, 
като споделят част от материалите си на страниците в социалните мрежи 
Facebook и Instagram. В проекта се включиха общо 11 младежи от руския, 
турския, арменския и ромския етноси, които направиха българското участие 
особено цветно. Резултатът за България е: 6 награди от общо 16 присъдени.

Първа награда получи студентката от СУ „Св. Климент Охридски“ Силвена 
Петрова за материал в две части на тема „Българският фолклор от тракийския 

и добруджанския регион“. Първата част, която впечатли журито, бе нейното 
изпълнение на българската народна песен „Лале ли си, зюмбюл ли си“. Силвена 
е завършила АЕГ „Гео Милев“ – Русе, възпитаничка е на певческата школа 
към фолклорен танцов театър – Русе, и сега следва „Медийна педагогика и 
художествена комуникация“. 

Три от специалните награди, които общо са шест, бяха присъдени на 
студенти от България: Елвира Сашова, спец. „Журналистика“ в Американския 
университет в България, за клип „Културната идентичност на ромската 
общност – нация без граници“. Михаил Мишев, студент в същото учебно 
заведение, за клипа си „Ромите са европейци“. Двамата младежи са ромски 
активисти, които участват в различни инициативи в различни сфери. Третата 
специална награда бе връчена на Михаела Георгиева от Русенския университет 
за „her special engagement for including different ethnics and religions in the 
CODANEC Youth competition“. 

 В категория „Втора награда“ бе отличена Жени Янева – студентка по 
журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“ за есе „Моето традиционно 
облекло от ямболския регион“. Жени Янева е един от редакторите в младежката 
медийна платформа Teen Station. С трета награда бе удостоена студентката 
Елица Заверджиева от специалност „Български език и история“ на Русенския 
университет.

 Информация за всички класирани младежи може да се намери на сайта 
на проекта в раздел „Winners of the CODANEC Youth Competition 2021“. 

Михаела Георгиева, 2. курс,  
спец. „Български език и история“
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Университетски спортен център представя...
Национална универсиада 2021 

От 26 до 29 май 2021 г. в град Стара Загора се проведе Националната 
студентска универсиада, организирана от Асоциацията за университетски 
спорт Академик. В спортната надпревара по дванадесетте вида спорт, в 
условията на въведеното в страната извънредно санитарно положение, 
участваха около 900 студенти. Русенският университет също редуцира 
броя на своите участници и изпрати свои представители в шест вида 
спорт – плуване, тенис на маса, бадминтон, волейбол, лека атлетика и 
баскетбол 3x3. Въпреки необичайните условия, студентите спортисти 
на Русенския университет се представиха отлично и завоюваха 1 златен, 
2 сребърни медала и постигнаха 8 призови класирания.

 Най-голям принос 
за постигнатите високи 
резултати отново имат 
плувците в лицето на 
Берна Чавдарова и 
Богомил Яковчев – 
спортисти на Русенския 
университет за 2020 г. 
Берна завоюва златен 
медал в плувната 
дисциплина 100 м 
свободен стил, сребърен 
медал на 100 м съчетано 
плуване и четвърто място 
на 100 м гръб. Богомил 
постигна две пети места 
– на 50 и 100 м гръб.

На традиционното си 
високо ниво се представи 

отборът по тенис на маса в състав сестрите Ивелина и Адриана Иванови 
и Нелислава Любенова. Ивелина и Адриана имат съществен принос 
за класирането във финалния турнир на универсиадата, но поради 
отсъствието на Адриана в турнира се включи Нелислава. Отборът се 
представи отлично и завоюва сребърните медали в отборната надпревара.

 Първо участие на национално ниво регистрира отборът на Русенския 
университет по бадминтон в състав Александър Великов и Светослав 
Горанов. В условията на силна конкуренция нашите участници достигнаха 
финалната част на турнира по бадминтон и завоюваха призовото 
четвърто място.

 Финалният 
т у р н и р  п о 
волейбол отново 
бе на изключително 
високо ниво. В 
н а д п р е в а р ат а 
участваха бивши 
и  н а с т о я щ и 
състезатели от 
на циона лнат а 
в о л е й б о л н а 
лига. Русенските 
волейболисти заеха 
призовото шесто 
място. 

Рус енският 
у н и в е р с и т е т 
се включи и в 
лекоатлетическата 
надпревара с отбор 
от пет състезатели. 
Венцислав Генов 
завоюва призовото 
пето място в хвърлянето на диск, а Генади Маринов зае призовото шесто 
място в тласкането на гюле. Венцислав също участва в тласкането на 
гюле и зае седмото място. В отборното класиране по дисциплините от 
групата на хвърлянията нашите представители заеха призовото четвърто 

място. Таня Кадиева, участничка в състезанието на 800 м гладко бягане, 
участва във финалното бягане по дисциплината и зае осмото място.

Един от най-емоционалните спортове в рамките на Националната 
универсиада отново бе баскетболът. Русенският университет участва 
в надпреварата в състезанията по баскетбол във формата 3x3 с отбори 
при жените и мъжете. Мъжете заеха призовото шесто място, а жените 
се класираха на седма позиция. 

Турнирът по баскетбол завърши с традиционното състезание 
по забиване в коша. Студентът на Русенския университет Радостин 
Колев стана едноличен победител и завоюва купата в тази атрактивна 
надпревара.         

Университетски спорт

Богомил Яковчев и Берна Чавдарова, плуване

Нелислава Любенова и Ивелина Иванова, 
ст. пр. д-р Валери Йорданов – ръководител на катедра ФВС

Отбор по волейбол на Русенския университет, 
треньор ст. пр. маг. Мима Войкова, представители на 

Университетския спортен център

Отбор по баскетбол 3x3 на Русенския университет,
треньор гл. ас. д-р Искра Илиева

Радостин Колев,  
победител в състезанието по забиване в коша 
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Университетски спортен център представя...

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 Русенския университет е спътник и приятел 
на студентите и препода-
вателите 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 необходими-
те пособия за писане, 
чертане, съхранение, 
класификация.

Вашите  
нови книги

Тъжествено именуване 
на спортна зала 

Работата по модернизирането на спортната 
база в Русенския университет и търсенето 
на подходящи форми на сътрудничество със 
средните училища и партньорските организации 
в областта на спорта и туризма продължава 
въпреки трудностите, породени от пандемията. 

На 6 октомври 2021 г. се именува спортна зала 
Академик-1 на името на доц. д-р Йосиф Ганев. 
Ректорът на Русенския университет чл.-кор. 
проф. дтн Христо Белоев, заедно със заместник 
областния управител на област Русе гл.ас. д-р 
Стефка Караколева  тържествено откриха 
паметната плоча, поставена до входа на залата. 
Д-р Караколева връчи поздравителен адрес от 
името на Областния управител на Област Русе 
Борислав Българинов.

Присъстващите представители на академичната 
общност, медиите и обществеността станаха 
свидетели и на подписването на Договор за 
съвместна дейност между Русенския университет 
„Ангел Кънчев“ и Спортно училище „Майор 
Атанас Узунов“ – Русе. 

Финалът на тържеството бе поставен с 
откриването на обновената фитнес зала на 

висшето училище. Общата инвестиция за нея 
надхвърля 10 000 лв. Средствата изцяло са за 
сметка на Русенския университет. Обновени 
са всички уреди и са закупени още два нови. 
Подът е покрит с нова настилка, отговаряща 
на предназначението на залата.

Доц. д-р Йосиф Ганев е първият преподавател 
по физическо възпитание и спорт в Русенския 
университет. Той полага материалните и 

методическите основи 
на обучението по 
дисциплината Физическо 
възпитание и спорт 
в университета. През 
1959 г. става първият 
р ъ к о в о д и т е л  н а 
новосформираната 
катедра Физическо 
възпитание и спорт и 
ръководи тази катедра 
до 1985 г. 

С ъ щ е с т в е н  е 
приносът на доц. 
д-р Йосиф Ганев за 
изгр аж да не то  на 

университетската спортна база. През 1964 г. 
е построена първата спортна зала Академик-1 
и откритите спортни площадки пред нея. 
Развитието на спортната база през този период 
продължава с изграждането на футболния терен 
и лекоатлетическата писта около него. 

Забележителен е приносът на доц. д-р 
Йосиф Ганев за въвличането на студентите към 
активни занимания със спорт не само в учебния 
процес, а и извън него. По негова инициатива се 
организират първите университетски турнири 
по футбол и баскетбол. 

Доц. д-р Йосиф Ганев има и принос за 
развитието в Русенския университет на нови, 
нетрадиционни видове спорт, които набират 
популярност у нас през 70-те години на миналия 
век. През 1970 г. са положени основите на водните 
ски в град Русе и по-късно – на фигурното 

пързаляне с водни ски. В следващите няколко 
години Русенският университет се утвърждава 
като водеща сила в областта и на водните спортове. 
След 1985 г. той продължава да работи активно 
върху методиката на обучението по учебната 
дисциплина Физическо възпитание и спорт и 
върху научните аспекти на учебно-тренировъчния 
процес при подготовката на спортните отбори. 
Значителна част от тези разработки са намерили 
приложение в работата със студентите спортисти 
на Русенския университет.

 Материалът е предоставен  
от проф. д-р Борислав Ангелов.

В памет на 
Кирил Момчилов (1939–2021)

Кирил Момчилов е роден на 10.11.1939 г. в 
с. Горно Ябълково, Бургаска област. Завършва 
висше инженерно образование във ВИМЕСС 
(Русенски университет) през 1962 г. 

От средата на ХХ век развива активна 
журналистическа и публицистична дейност. 
Той е един от основателите и член на първия 
редакционен екип на в. „Студентска искра“, 
редактор във в. „Работническо дело“, 
главен редактор на в. „Машиностроител“ и 
коментатор във в. „Труд“. Действителен член 
на Съюза на българските журналисти от 
1969  г. и на Съюза на българските писатели 
от 1999 г.  Автор и автор-съставител на 16 
художествени, художествено-документални, 
научнопопулярни и мемоарни книги. Част 
от текстовете му са превеждани на няколко 
езика, включително японски. 

Удостоен е със Значка за отличие от 
Президиума на БАН и почетен плакет от 
Русенския университет. 

Кирил Момчилов е последният от тримата 
създатели на вестник „Студентска искра“, 
напуснал нашия свят. Свеждам глава в негова 
памет... 

Живодар Душков

Тъжествено именуване на спортна зала „Йосиф Ганев“


