ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЮНИ 2014 г.

НОВИНИ
Университетската библиотека получи дарение от
посолството на Грузия

КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
Международна конференция и кръгла маса на тема:
„Иновации в мениджмънта: предизвикателства и перспективи“
•
Годишна конференция на SIETAR България на тема:
„Измерения на интеркултурната комуникация
(европейски акценти)“
•
Международна конференция на тема:
„Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука и
социалната работа“
•
Юбилейна конференция „Полша и ние“ по повод 60-годишнината
на полонистиката в Софийския университет

МЕЖ ДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Възможностите за сътрудничество на СУ с ирански
университет бяха обсъдени на среща с иранска парламентарна
делегация
•
Делегация на Университета по социални науки и
хуманитаристика в Ханой гостува на Софийския университет

ОТЛИЧИЯ

Магистърска програма „Превод“ на ФКНФ получи за втори път
Знака за качество „ЕМТ“ на Европейската комисия
Отлично представяне на студентите от Софийския
университет на Националната студентска олимпиада по
математика – 2014
Университетският театър-лаборатория „Алма Алтер“ с
награда за най-добро представление от фестивала „Левият
бряг“ в Москва
•
Ръководството на СУ получи благодарствено писмо от
директора на ПМГ „Добри Чинтулов”

ГОСТИ НА Софийския университет
Акад. Антон Дончев:
„Времето е разделно, защото ние го правим такова”

КУЛТУРА
Изложбата „Първият геолог на България” гостува на
Националния музей „Земята и хората”

НОВИ ПРОЕКТИ
Проучване за състоянието и потенциала на круизния туризъм в
българския участък на река Дунав

КОНКУРСИ
Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива

Гл. ас. д-р Андон Рангелов и гл. ас. д-р Християн Александров от
Софийския университет получиха Голямата награда за млад учен
„Питагор“
•
Докторантът на Стопанския факултет на СУ Константин
Делисивков спечели наградата за икономика „Д-р Илко Ескенази“
•
Възпитаници на Стопанския факултет на Софийския
университет с отличия от конкурса „Млад икономист“ 2014
•
Студенти от Факултета по биология на Софийския
университет спечелиха първа награда за най-добра учебна
компания
•
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НОВИНИ
Университетската библиотека
получи дарение от посолството на
Грузия
Директорът на Университетската библиотека “Св.
Климент Охридски” д-р Анна Ангелова се срещна с посланика на Република Грузия в София Зураб Беридзе и със съветника в посолството Ирина Яшагашвили.
Посланик Зураб Беридзе направи дарение на Универ-

ситетската библиотека, което включва 34 издания в
областта на грузинската литература, грузинския език,
история и философия.
По време на срещата бяха обсъдени настоящите
перспективи пред библиотечно-информационните науки
и възможностите за двустранно сътрудничество.

КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
Международна конференция и
кръгла маса на тема:
„Иновации в мениджмънта:
предизвикателства и перспективи“

иновациите, предприемачеството и промените в страните от Изтока, Катедра Жан Моне ad personam „Идентичности и култури в Европа“, Университета за приложни науки Анхалт, Френския институт в България.

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“
се проведе международна конференция и кръгла маса на
тема: „Иновации в мениджмънта: предизвикателства
и перспективи“. Събитието бе организирано от Стопанския факултет на Софийския университет, Френско-германския център за приложни изследвания по
икономика и управление, Алумни Клуб, Университета
Версай-Сен-Кентен-ан-Ивлин, Висшия институт по мениджмънт, LAREQUOI, катедра ЮНЕСКО по мениджмънт в

Колоквиумът „Мениджърски иновации - залози и перспективи“ на Френско-германския център по икономика и
управление бе открит от посланика на Република Франция Ксавие Лапер дьо Кабан. Той заяви, че иновацията
заема централно място в европейските политики, особено след Лисабонския процес. „Тогава Европейският съюз
трябваше да засили своята международна конкурентоспособност чрез изграждането на „Европа на знанието”. Така
иновацията стана задължително изискване, държавните
органи въведоха целенасочени политики за стимулиране в
тази насока, и се разви научното производство“.
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
В словото си посланикът обърна внимание, че различните организации са заложили на иновациите, за да повишат своята конкурентоспособност, рентабилност,
стоки или услуги и че след продуктовите и процесни
иновации и иновациите в стратегически аспект, сега в
центъра на многобройни проучвания са мениджърските
иновации, които някои изследователи дори сочат
като единствените, които днес могат да осигурят
дългосрочни конкурентни
предимства. „В публичния и
нестопанския сектор, където през изминалите години
се извършиха дълбоки промени, опитите за реформи
идващи „отгоре” показаха
ограничените си възможности. Според някои автори така наречените публични мениджъри трябва да се
разглеждат като водещи
фактори за въвеждането
на новаторски подходи и на креативни инициативи в процесите на управление, способни да допринесат за справяне
с настоящите и бъдещи предизвикателства“, добави още
френският посланик.
Според Ксавие Лапер дьо Кабан все още рядко се осъществяват международни проучвания и липсва достатъчен всеобхватен поглед върху начина на разпространение, особено на европейско ниво, на мениджърските
иновации: „Настоящият колоквиум си поставя за цел
наред с разглеждането на проблематиката относно мениджърските иновации, чиито концептуални рамки вече
са по-ясно очертани, да се представят анализи за въведените в различните страни механизми за ускоряване на
тяхното развитие и разпространение. А също така и да
постави въпроса за създаването на условия за внедряване
на подходящи мениджърски иновации в публичния и нетърговския сектор.“
Френският посланик очерта схематично две катего-

рии мениджърски иновации: първите могат да бъдат специфични, например за подобряване на един от аспектите
на управлението (управление на човешки ресурси, маркетинг, контрол, логистика, информационни системи,
организация и т.н.), и често пъти са резултат от технологична иновация или са внесени от друго дисциплинарно поле; вторите са от
трансфер от една област на
управлението в друга (бизнес проектът като начин на
реорганизация, използван за
да засили участието на служителите). И в двата случая
става дума за адаптиране на
външна иновация към някоя
от областите на управлението.
Посланикът
подчерта,
че формата на разпространение на иновацията също
не е без значение за нейното приемане и схващане от
организацията и че една от
трудностите при внедряването на мениджърските иновации в публичните администрации често се дължи на
чувството на служителите за налагане на мерки отгоре.
Сред целите на колоквиума бе да бъдат съпоставени
различните подходи към мениджърските иновации чрез
споделяне и обмяна на опит между специалисти от различни страни. Събитието дава възможност да бъдат
разгледани от различни ъгли въпросите, свързани с мениджърските иновации от мултидисциплинарна гледна
точка за бизнеса; мениджърските иновации в публичния
и нестопанския сектор; международните или междукултурни измерения на подходите за мениджърски иновации
в различните страни.
Конференцията продължи и на 27 юни 2014 година, с
панелна дискусия във Френския институт в България.
Тя отбеляза 10-годишнината от създаването на Алумни
клуб към Стопанския факултет на СУ. Участваха ръководители на водещи международни компании.

Годишна конференция на SIETAR
България на тема:
„Измерения на интеркултурната
комуникация (европейски акценти)“

чрез национални организации) повече от 3000 професионалисти (www.sietar-europa.org). SIETAR България е част
от европейската мрежа на SIETAR организациите от2008г.

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се
проведе годишната конференция на SIETAR България на
тема: „Измерения на интеркултурната комуникация (европейски акценти)“. Събитието се осъществи и с любезното участие на Сдружение с нестопанска цел „ЕТНОТОЛЕРАНС“ и списание „Реторика и комуникации“.
SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and
Research) - Общество за интеркултурно образование,
обучение и изследвания - www.sietarbulgaria.org - е най-голямата световна интердисциплинарна мрежа на практици и учени в областта на междукултурните отношения.
В европейския клон на SIETAR членуват (индивидуално или
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В конференцията участваха представители от различни български университети – Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Техническия университет

3
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в София, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Югозападния университет „Неофит Рилски”, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”,
Русенския университет „Ангел Кънчев”, Европейския политехнически университет и други. Модератор на конференцията бе проф. дсн Цветан Давидков.

Конференцията беше открита от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин
Иван Илчев, който приветства присъстващите и заяви,
че това е една от 246-те конференции годишно, които
прави Софийският университет. „Мисля, че няма друга научна институция в България, която да прави подобни неща.
Искам да ви пожелая успех. Темата, с която вие се занимавате, е изключително важна в наши дни. Нека да дам само
един нетрадиционен пример. Моята специалност е „История на балканските народи“. И от няколко години насам
правя колекция от анекдоти от различните балкански държави. Колекция от анекдоти, които, когато ги разказвам
на западняци, те въобще не могат да разберат къде е хуморът. Докато нашего брата, хората от Югоизточна Европа, се смеят искрено, много често с болка, защото това са
такъв тип анекдоти. Но те знаят за какво става въпрос.
Така че интеркултурната комуникация дори на това ниво
е изключително важна.“
Чрез видеобръщение д-р Ливингстън Томпсън, прези-
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дент на SIETAR EUROPA, поздрави всички участници в конференцията от името на Управляващия борд на SIETAR
EUROPA. Той отбеляза, че темата на конференцията „Измерения на интеркултурната комуникация” развива една
от фундаменталните идеи, свързани с мисията на SIETAR.
Това е актуална тема в много промишлени отрасли, обществени сфери, в бизнеса и образованието.
„Не е случайно, че водещите международни корпорации
днес са именно тези, които са развили своите умения за
интеркултурна комуникация и по този начин са се възползвали от всички предимства на културното многообразие“,
каза още д-р Томпсън. От 20 до 24 май 2015 г. в гр. Валенсия,
Испания, ще се състои конгрес на SIETAR EUROPA на тема:
„Обновяване на културната парадигма”, което доказва
осъзнатата нужда от преразглеждане на парадигмата за
разбиране на културите и оценка на интеркултурализма.
В заключение д-р Томпсън подчерта, че настоящата конференция на SIETAR България има шанс да направи
своя уникален принос в общия проект на SIETAR EUROPA,
а резултатите от научния форум ще бъдат от полза за
по-нататъшната работа на организацията в Европа и по
света.
Огнян Златев, ръководител на Представителството
на Европейската комисия в България, поздрави присъстващите на конференцията. Темата на словото му бе
„Интеркултурната комуникация в европейските институции“. Той заяви, че европейската идентичност, която
се гради вече десетилетия, се основава на споделени фундаментални ценности, зачитането на общото ни наследство и културното многообразие, както и зачитане на
достойнството на всеки човек. „Междукултурният диалог или т.нар. интеркултурна комуникация има важна роля
в това отношение. Той ни позволява от една страна да
предотвратим етническо, религиозно, езиково и културно
напрежение, а от друга страна - да вървим напред заедно
и да приемем нашите различни идентичности конструктивно и демократично въз основа на споделени универсални ценности“.
Огнян Златев напомни, че това е важен процес, особено сега, когато в някои страни има евроскептични или
откровено антиевропейски настроения.
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
Международна конференция на тема:
„Съвременни предизвикателства
пред педагогическата наука и
социалната работа“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се
проведе двудневна международна конференция на тема:
„Съвременни предизвикателства пред педагогическата
наука и социалната работа“, организирана от Факултета
по педагогика и Интегралния център за електронно обучение. Към нея се състоя и Докторантския научен семинар
на тема: „Докторантски изследвания в отговор на съвременните предизвикателства пред педагогическата теория и практика“.
Конференцията бе открита от заместник-ректора
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф.
дпн Албена Чавдарова. В приветственото си слово тя
открои многобройните предизвикателства пред педагогиката като наука и подчерта колко е важен синхронът
между нея и практиката, която се развива твърде динамично. Според проф. Чавдарова едно от най-големите
предизвикателства е фактът, че от осемдесетте години на миналия век и досега както в Западна Европа, така
и отвъд океана се чуват гласове против педагогиката
като наука. „Говори се дори да премахнем училището като
институция. Какви по-големи предизвикателства пред от
нас от тези? Наистина ние трябва да ги обсъждаме и да
търсим отговор на всички въпроси.“
Заместник-ректорът се обърна към младите си колеги, като подчерта, че най-голямото предизвикателство
е пред тях и че те трябва да приемат тази наука, макар и
тежка, като свой хубав занаят.
Деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Бончо
Господинов също приветства участниците в конференцията: „Имам удоволствието и честта да ви поздравя с
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮНИ 2014 г.

„Добре дошли“ на поредната конференция, която Факултетът по педагогика организира. Радвам се, че мога да кажа
поредната, защото с усилията на всички пред нашите очи
това начинание се превърна в добра традиция. Нещо, което би трябвало да ни радва и още повече да ни мобилизира,
за да продължаваме да вършим онова, което сме призвани
да вършим.“
Доц. Господинов посочи,
че съвременната педагогика съществува, защото
обществото осъзнава, че
без добро образование не
би имало бъдеще. Той подчерта, че педагогиката
като наука е призвана да
предлага решения на възникналите проблеми в образователната практика.
„Ще си позволя да кажа, че
според мен най-голямото
предизвикателство
днес
пред педагогиката е изключително голямата дистанция, която се установи
между педагогиката като
наука и педагогическата
практика. Ако успеем, макар
и малко, да скъсим тази дистанция и ако продължаваме
да работим в тази насока,
надявам се, че ще се върнем
към време, в което практика и наука ще си сътрудничат,
ще си взаимодействат за доброто на образованието, за
доброто на науката, за доброто на обществото.“
Ирина Николова, главен експерт в Дирекция „Образование“ на Столична община прочете приветствие от
кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. По думите на
г-жа Фандъкова конференцията е от голяма важност, защото акцентира на основните национални приоритети
- съвременното обучение и възпитание. Тя поздрави Со-

фийския университет за провеждането на конференцията, както и участниците в нея. „Интелектът на младото българско поколение е основен капитал за българското
общество и той е ключът за развитието на българското
5

КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
образование. Нека да има повече подобни инициативи“, се
посочва още в приветствието.
Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, ръководител на
проект „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ“
представи пред присъстващите в Аулата проекта за
подготовка на млади изследователи в областта на педагогическите изследвания.
Целите на двудневната конференция бяха да стимулира научен дебат по методологически, теоретични,
практически, нормативни и технологически аспекти на
съвременното обучение и възпитание; да събере заедно
изследователи, преподаватели, докторанти и учители,

както от страната, така и от чужбина, които да споделят своите гледни точки, пречупени през призмата на
техните изследвания и опит; да провокира диалог, който
да продължи в глобалната мрежа и след приключването на
конференцията.
Работата беше в т
ри основни секции: Теоретико-възпитателни, историко-педагогически и образователно-управленски рефлексии, висше образование;
Съвременното образование (предучилищно, средно, специално, неформално) – концептуализация и практики, и
Електронното обучение – предизвикателство пред традиционните образователни практики, както и в Докторантския научен семинар.

Юбилейна конференция „Полша и
ние“ по повод 60-годишнината на
полонистиката в Софийския университет

Проф. Карагьозов припомни, че в Университета полски
език и литература се преподава още от самото начало и
изрази дълбоката си благодарност към всички преподаватели.
„През тази година ние честваме полонистиката като
такава, каквато съществува в момента. През учебната
1953- 1954 г. по политически причини специалността „Славянска филология“, която съществува от създаването на
Софийския университет дотогава, е разделена на три самостоятелни специалности – Българска филология, Славянска филология и Руска филология. Тази подялба е следствие
от политическата подялба на света, която съществува по
това време и която продължи до 1989 г.“
Проф. Карагьозов отбеляза още, че полонистиката не
би била това, което е без своите лектори, студенти и
докторанти, които, като в поезията на Адам Мицкевич,
непрекъснато се прераждат и стават все по-добри и
по-добри.

В Софийския университет се проведе юбилейна конференция „Полша и ние“, посветена на 65-ата годишнина
от откриването на Полския институт в София; 60-ата
годишнина на полонистиката в Софийския университет
и 25-ата годишнина от първите свободни следвоенни избори в Полша.
На събитието присъстваха посланикът на Република
Полша д-р Лешек Хенсел, директорът на Полския институт в София г-жа Агнешка Кошчушко, гости от Полша,
студенти и преподаватели полонисти от Софийския
университет.
Конференцията бе открита от проф. дфн Панайот Карагьозов, декан на Факултета по славянски филологии на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който
заяви: „За мен е изключителна чест да открия тази скромна конференция, която е посветена на Полша и на самите нас – тези, които дължим много на Полша, които през
годините сме получавали под една или друга форма много
хубави неща от Полша като държава, от поляците – като
народ, от полското посолство в Република България, и, разбира се, от Полския институт. Затова пред тук присъстващите, искаме да засвидетелстваме своето уважение,
своята обич към тази велика страна“.

Посланикът на Република Полша у нас д-р Лешек Хенсел
поздрави всички присъстващи на конференцията и припомни ролята на Полша за смяната на системата през
1989 г.
Приветствие към присъстващите отправи и г-жа
Агнешка Кошчушко, директор на Полския институт в
София.
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Възможностите за сътрудничество на СУ с ирански университет
бяха обсъдени на среща с иранска
парламентарна делегация

Ректорът на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ проф. дин Иван Илчев се срещна с гостуващата в
страната ни иранска парламентарна делегация начело
с председателя на групата за приятелство с България в
Ислямското консултативно събрание Аббас Могдатай.
В срещата участваха и деканът на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет проф.
Цветан Теофанов и доц. Иво Панов от катедра „Класически Изток“.
Ректорът запозна накратко парламентаристите с
най-старото и авторитетно висше училище в България

Делегация на Университета по социални науки и хуманитаристика в
Ханой гостува на Софийския университет
Ректорът на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ проф. дин Иван Илчев се срещна с ректора на Университета по социални науки и хуманитаристика в Ханой
проф. Нгуен Ван Кан.
Проф. Иван Илчев припомни традиционно добрите
връзки между България и Виетнам и изрази надежда посещението на делегацията да допринесе за интензифицирането на сътрудничеството между двата университета.
Ректорът представи накратко Софийския университет и подчерта, че най-старото висше училище в България е и най-големият център за докторанти в страната.
Проф. Илчев изтъкна и особеното внимание, което Алма
матер отделя на съчетаването на обучението и научните изследвания. Софийският университет е единственият в страната, който изпълнява своя научна стратегия, приета през 2008 г. По обем на научната продукция в
страната Алма матер е на второ място след БългарскаИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮНИ 2014 г.

и подчерта, че Софийският университет е лидер в страната във всички професионални направления, в които
обучава студенти, и е единственият български университет, който намира място в престижни международни
рейтингови класации. Проф. Илчев изтъкна особеното
внимание, което Алма матер отделя на научните изследвания и информира, че СУ е на второ място в страната по
качество на научната продукция след Българската академия на науките.
Ректорът подчерта, че Софийският университет
има много интензивни контакти с многобройни академични институции в чужбина, както и най-добре развитата в България програма за студентска и преподавателска мобилност.
Ректорът обърна внимание на сериозните традиции
на Софийския университет в областта на филологическо
образование. Студентите могат да избират обучение по
47 езика, сред които и фарси. В последните няколко години
благодарение на усилията на преподаватели от катедра
„Класически Изток“ са реализирани великолепни издания,
сред които преводът на „Книга на царете“ („Шах-наме“)
на персийския класик Абулгасем Фердоуси, удостоена с Голямата годишна награда „Бронзов лъв – 2012“ за книга на
годината, и двутомният българо-персийски речник.
Ректорът изрази задоволството си от постиженията на Софийския университет в сферата на иранистиката, принос за които има и лекторът по фарси, който от
пет години преподава в Алма матер и благодари за тази
подкрепа. СУ има много добри взаимоотношения с Университета в Техеран и Казвинския международен университет. Според проф. Илчев на тази основа може да бъде
осъществено бъдещо сътрудничество и в областта на
историята, медицината, фармацията, биологията, геологията.

та академия на науките. Водещото място на СУ в тази
област личи убедително и от позициите му в редица
международни рейтингови класации, в които един от основните критерии е нивото на научната продукция.
Проф. Иван Илчев изтъкна, че Центърът за източни
езици и култури на Софийския университет от години е
движеща сила на интензивните контакти на Алма матер
със страните в региона.
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Директорът на Центъра за източни езици и култури проф. Александър Федотов посочи, че съществуващата от 2013 г. бакалавърска програма „Южна, Източна и
Югоизточна Азия“ представлява реална база за сътрудничество и в нея Виетнам заема своето важно място.
Предстои в рамките на програмата да започне преподаване на виетнамски език и история. Проф. Федотов изрази надежда в скоро време в Центъра за източни езици и
култури да бъде открит и кабинет по виетнамски език
и култура.
Проф. Нгуен Ван Кан се срещна и с проф. Пламен Митев,
декан на Историческия факултет на СУ и доц. Тодор Поп-

неделев, зам-декан на факултета, които го запознаха с
възможностите за обучение, предлагани от ИФ.
Факултетът е най-големият колектив от историци
в България и заема водещо място в развитието на историческата наука у нас. Проф. Митев представи накратко
активната международна дейност на факултета, организатор на световни конгреси по българистика и византинистика в последните години, както и студентската
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и преподавателска мобилност, която развива с други
чуждестранни университети. Деканът на Историческия
факултет обърна внимание на магистърските програми
във факултета, които се изучават на английски език и
биха представлявали интерес за виетнамските младежи.
Проф. Митев изрази надеждата си чрез задълбочаване
на взаимоотношенията между двата университета да
се възстанови контакта с много виетнамски граждани,
които са получили висше образование в Софийския университет и по-конкретно в ИФ.
Ректорът на Ханойския университет благодари за
възможността да се срещне с ръководството на факултета. Обсъдени бяха възможностите за междууниверситетска мобилност на преподаватели и студенти от
двата университета. Проф. Нгуен Ван Кан прояви интерес и към възможността за обмен на книги между Софийския университет и Ханойския университет, свързани с
историята на азиатските страни.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮНИ 2014 г.

ОТЛИЧИЯ
Гл. ас. д-р Андон Рангелов и гл. ас. д-р
Християн Александров от Софийския университет получиха Голямата награда за млад учен „Питагор“

Проф. Георги Димитров от Философския факултет на
Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ получи награда за утвърден учен в обществените и хуманитарните
науки.

Проф. Георги Димитров и проф. Борис Гълъбов бяха отличени за утвърден учен и цялостен принос
Преподавателите от Софийския университет „Св.
Кл. Охридски“ гл. ас. д-р Андон Рангелов (Физически факултет) и гл. ас. д-р Християн Александров (Факултет по химия и фармация) станаха лауреати на Голямата награда за
млад учен „Питагор“. Всеки от тях получи статуетката
„Питагор“ и парична премия от 5 000 лв.
Снимки: Пресцентъра на МОН

Проф. дхн Борис Гълъбов от Факултета по химия и фармация на СУ получи една от специалните награди за цялостен принос в развитието на науката.
Министерството на образованието и науката от
2009 г. връчва ежегодни награди за наука „Питагор“ на български учени и научни колективи със съществен принос за
развитието на науката.
Церемонията по награждаването на лауреатите се
състоя на 25 юни 2014 г. в София.

Докторантът на Стопанския факултет на СУ Константин Делисивков спечели наградата за икономика „Д-р Илко Ескенази“
На 18 юни президентът на Република България Росен
Плевнелиев връчи наградите „Д-р Илко Ескенази - България и Европейски съюз“ в областите право и икономика
за 2014 г. В тазгодишното, десето издание на конкурса,
бяха присъдени награди в две области – на икономиката
и правото.
Първа награда в областта
на икономическите науки спечели Константин Делисивков
- докторант в Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факулте
т на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ с научен ръководител проф. д.ик.н
Георги Чобанов. Той е представил разработка на тема
„Икономически модели за стимулиране на интеграцията на
електроенергията от възобновяеми енергийни източници“.
Наградата в областта на
правото спечели Венета ДиИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮНИ 2014 г.

митрова Гайдарджиева.
На събитието присъстваха президентът на Република България Росен Плевнелиев, вицепремирът Даниела
Бобева, Гергана Паси и посланикът на Япония в София, както и професори, академици, преподаватели и финалисти
в конкурса.
Президентът Росен Плевнелиев посочи, че наградата е
уважение към д-р Ескенази, който още през 90-те години е
видял европейския път на развитие за България и посъветва младите специалисти да работят с постоянство за
постигане на техните цели.
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ОТЛИЧИЯ
Възпитаници на Стопанския факултет на Софийския университет с
отличия от конкурса
„Млад икономист“ 2014
В сградата на Федерацията на научно-техническите
съюзи (ФНТС) на 11 юни 2014 г. се проведе официалната
церемония по връчването на отличията на участниците
в изданието на конкурса за 2014 г. „Млад икономист“ под
надслов „Гласът на младите за силна икономика“ / тема
„Зелената икономика-възможности и предизвикателства“.
Докторантът от Стопанския факултет Мария Трифонова (катедра „Икономика и управление по отрасли “)
спечели трето място в категория „Докторанти“. Ас.
Атанас Георгиев беше отличен с грамота в същата категория.
Павлин Бонев – студент в Стопанския факултет, стана носител на специалната награда на Стопанска академия „Д. И. Ценов“ - Свищов.
Грамотите на участниците от Стопанския факултет връчи заместник- деканът по учебната и международната дейност доц. д-р Теодор Седларски . От името
на Ректора на Софийския университет доц. Седларски подари специална допълнителна грамота. Като признание
за постигнатите успехи призьорите получиха книги на
икономическа тематика от деканското ръководство на
факултета.
Софийският университет „Св. Климент Охридски“
получи почетна грамота от Съюза на икономистите в
България за заслуги и принос за развитието и утвърждаването на Националния конкурс „Млад икономист“.

Студенти от Факултета по биология на Софийския университет спечелиха първа награда за най-добра
учебна компания
На 6-ти юни Джуниър Ачийвмънт България събра на
едно място 600 предприемачи на възраст от 16 до 22 години. Поводът е шестото издание на Националния младежки бизнес форум „Изгряващи звезди“ под патронажа
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на президента на Република България Росен Плевнелиев.
Студентската компания „КСЕН Козметикс“, в която
участват Калоян Божанчев, Силвия Генева, Елена Иванова,
Наталия Гергинова – студенти IV курс, специалност „Биотехнологии“ от Факултета по биология, представиха
изцяло натурален козметичен продукт на базата на щраусова мас („Ксенолеум“).
„КСЕН Козметикс“ спечели приза на Walltopia за най-силен предприемачески дух, както и първата награда в
състезанието за най-добра учебна компания, което автоматично изпраща победителите на Световното
състезание за най-добра студентска компания на Европа
2014, което ще се проведе в Амстердам, Холандия на 2-4
юли 2014 г., като представители на България и Биологическия факултет на Софийския
университет „Св. Климент
Охридски“.
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Магистърска програма „Превод“ на
ФКНФ получи за втори път Знака
за качество „ЕМТ“ на Европейската
комисия
На 2 юни 2014 г. Европейската комисия публикува списък с университетските програми,
които предлагат висококачествено обучение
по превод в образователна и квалификационна степен „Магистър“
в съответствие със стандартите на мрежата за Европейска магистърска степен по превод (European Master‘s in
Translation – ЕМТ). Тези програми стават членки на мрежата
ЕМТ и получават за срок от пет години запазения от 2012 г.
Знак за качество „ЕМТ“ на Европейската комисия.
Изключително радостно събитие и чест за Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ е, че за втори път
магистърската програма „Превод“ с френски език и английски език, съвместна програма на катедра „Романистика“ и
катедра „Англицистика и Американистика“ към Факултета по класически и нови филологии, беше избрана за член на
мрежата.
Програмите, отличени с този знак, са преминали изключително стриктен подбор: от 114 кандидатури от 26 държави-членки и три държави извън ЕС само 64 са допуснати
до членство в мрежата и получаване на Знака за качество
от международната експертна комисия за оценяване. Магистърска програма „Превод“ с френски език и английски
език беше избрана за член на мрежата ЕМТ още при първата
процедура за кандидатстване и подбор през 2009 г.
Мрежата ЕМТ съществува от 2009 г. Тя се разработва и осъществява от специален екип на Главна дирекция
„Писмени преводи“ в тясно сътрудничество с утвърдени
специалисти по превод от академичния свят и представители на индустрията на езиковите услуги. Основната
ѝ цел е да способства за подобряване на качеството на
университетското обучение по превод в Европа с оглед на
нуждите от висококвалифицирани преводачи, налагани от
постоянно разрастващия се пазар на езикови услуги и бързо
променящите се технологични възможности и изисквания.
Качеството на обучението в програмите, удостоени със

Знака за качество, се одобрява на основата на Профила на
преводаческите компетентности, изработен от европейски експерти от средите на академичната общност и
езиковата индустрия. Дейността на ЕМТ се координира от
специален екип на ГД „Преводи” към Европейската комисия.
Мрежата ЕМТ спомага както за развитието и засилването
на научните изследвания в областта на превода, така и за
обмена на най-добри практики между участващите в нея
университети. Резултатите от първия 5-годишен период
на функционирането й доведоха до качествено подобряване на нивото на преподаване и ускориха създаването на истински европейски пазар за компетентни преводачи.
Програмите, преминали подбора и одобрени за членуване в ЕМТ, се радват на редица предимства. Те включват
възможностите, предоставени от „Схемата за гостуващи преводачи“ (Visiting Translator Scheme), разработена и
поддържана от ГД „Писмени преводи“ за подкрепа на академичното обучение по превод в Европа, и допринасят за
многостранните измерения на партньорството с тази
дирекция и с членовете на цялата мрежа. Високите стандарти на качество на обучението на преводачи включва
и активна партньорска дейност с различни институции
и организации от публичния и частния сектор с цел непрекъснат обмен на най-съвременни знания и умения при
обучението на бъдещите преводачи и предоставяне на
разнообразни възможности за приложение на тези знания и
умения в практиката.
Участието на ръководителите на Магистърска програма „Превод” в ежегодните форуми и работни групи на ЕМТ
през изминалия период на членството ѝ в мрежата осигури поддържането и усъвършенстването на критериите,
ресурсите, методите и изискванията, свързани с обучението по превод и пазарната реализация на завършилите
млади преводачи. Пред студентите, които се обучават в
членуващи програми по превод, също се откриват множество допълнителни възможности, измежду които трябва
специално да се отбележат платените и неплатени стажове в европейските институции и в партньорски организации от езиковата индустрия.
Списъкът на избраните за участие в мрежата и удостоени със знака за качество магистърски програми по превод
се намира на следния адрес:
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/
universities/index_en.htm
За повече информация за проекта ЕМТ:
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/
network/index_en.htm

Отлично представяне на студентите от Софийския университет
на Националната студентска олимпиада по математика - 2014
На 2 юни 2014 г. Европейската комисия публикува списък с унНа проведената в Созопол Национална студентска олимпиада по математика, студенти от Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ спечелиха убедително първите места във всички групи.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮНИ 2014 г.
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В група А (студенти от математически специалности) традиционно олимпиадата протече под хегемонията на студентите от Факултета по математика
и информатика. Явор Папазов, Радослав Комитов, Мартин Минчев и Ксения Цочева спечелиха всичките четири
златни медала в групата. Явор Папазов е абсолютен победител в Националната студентска олимпиада по математика 2014 г. Студенти от Факултета по математика и информатика спечелиха още 4 сребърни и 5 бронзови
медала. Първите три места в отборното класиране бяха
заети с голяма преднина от отборите на ФМИ (ръководители - доц. Вл. Бабев, доц. П. Първанов, Ст. Димитров).
В група Б (студенти от технически и природни специалности)) абсолютен победител и носител на златен
медал е студентката от Физическия факултет на Софийския университет Деница Банкова. Възпитаници от
същия факултет спечелиха още 1 сребърен и 2 бронзови
медала. Ръководител на отбора бе доц. П. Първанов.
В група В (студенти от икономически и технологични специалности) абсолютен победител и носител на
златен медал е студентът от Стопанския факултет на

Университетският театър-лаборатория „Алма Алтер“ с награда за
най-добро представление от фестивала „Левият бряг“ в Москва

Софийския университет Петър Буюклиев. Студенти от
СтФ спечелиха още 2 сребърни и 1 бронзов медал. Ръководители на отбора бяха доц. В. Гушев и гл.ас. Вая Ракидзи.
За първи път в историята на Националната студентска олимпиада по математика студенти от един
ВУЗ печелят първите места във всички групи.
своя статус „жив съм“, така и голяма част от преподавателския колектив и журито на фестивала, които све-

Трупата на театър-лаборатория „Алма Алтер“ участва в международните театрални фестивали 17 IIFUT в
Техеран, Иран и „Левият бряг“, Москва. Фестивалът в
Москва „Левият бряг“ е със състезателен характер и
специализирано жури от руската столица удостои трупата на университетския театър с наградата за най-добро представление в категория „Физикъл театър“. Тази
награда от страна като Русия, известна с високите си
постижения в сценичното танцово изкуство, е особено важна за имиджа на
българския физикъл театър.
„Хамлет или три
момчета и едно момиче“
беше спектакълът, който разбуни духовете,
предизвика голям дебат
във връзка с интерпретацията на шекспировото произведение и
постави на дневен ред
актуалните въпроси за
разликите между импровизация и интерпретация, за свръх-задачите на Станиславски и за
случването тук и сега.
В организирания от
„Алма Алтер“ уъркшоп
се включиха както студенти, които търсиха
12
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ряваха часовника си.
С това посещение в Москва трупата се впусна в една
авантюра със системата на Станиславски и психологичния театър, авантюра, която не е голямата им любов, но
напомни думите на Гротовски, че няма добър и лош театър има наш и ваш.
В рамките на 17 IIFUT в Техеран представлението
„Хамлет или три момчета и едно момиче“ беше игран два
поредни дни, с две представления на ден. Това се наложи

поради големия интерес към участието на „Алма Алтер“
във фестивала. Още по време на международния форум
„АЛТЕР ЕГО“, който театърът на Софийския университет организира през ноември 2013, беше осъществен
контакт с Иран. Впечатлена от театъра и от форума,
една от участничките създава филм за „Алма Алтер“
и разбирайки, че театърът е одобрен за 17 IIFUT, представя филма в Техеран и предизвиква огромен интерес в
иранската театрална публика.

Ръководството на СУ получи благодарствено писмо от директора на
ПМГ „Добри Чинтулов”

доц. д-р Марин Русев и доц. д-р Косьо Стойчев, възпитаници на гимназията и преподаватели в Геолого-географския
факултет на СУ, за тяхното отговорно и съпричастно
отношение към всички съвместни инициативи, свързани
с науката география, с нейното място в училището, университета и обществото.
За втора поредна година двамата преподаватели
даряват награда на изявен зрелостник от ПМГ „Добри
Чинтулов”. „Убедена съм, че онова, което приемаме като
кауза, съдържа очакването за това, как ние самите бихме
искали да бъдем приемани след време. Затова и отношението, което доц. д-р Марин Русев и доц. д-р Косьо Стойчев
показаха, е въпрос на уважение и самоуважение към ролите
ни на преподаватели, професионалисти и хора”, се казва
още в писмото.

За втора година доц. д-р Марин Русев и доц. д-р Косьо
Стойчев даряват награда на изявен зрелостник на гимназията, която са завършили.
Ректорското ръководство на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и деканското ръководство
на Геолого-географския факултет получиха благодарствено писмо от г-жа Мариана Милева, директор на Природо-математическата гимназия „Добри Чинтулов” в гр.
Сливен.
Директорът изказа своята искрена благодарност към
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ГОСТИ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Акад. Антон Дончев:
„Времето е разделно, защото ние го
правим такова”
Във фоайето на Аулата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски” бе представено уникално библиографско издание на романа „Време разделно” на акад. Антон Дончев.
По повод 50-та годишнина на романа през декември
2013 г. фондация „Братя Василеви” издава 250 номерирани екземпляра, отпечатани на специална хартия и
подвързани с естествена кожа. Към всяко издание има
приложение с оригинална подписана и номерирана литография на акад. Светлин Русев. Първият екземпляр от
юбилейното издание на романа вече е в библиотеката
на патриарх Неофит, а номер 18 е в сбирката на папа
Франциск.
„Голямата причина да се съберем в тази зала е един
роман. Третата книга, която написах в живота си.
Моят духовен син – романът „Време разделно”. Преди
50 години го прегърнах, целунах, казах му „На добър час!”,
той тръгна и съм му благодарен за това с колко хора ме
събра. Най-напред чисто духовно”, бяха първите думи
на акад. Дончев.
Той разказа на аудиторията за многобройните лични срещи с интересни хора в цял свят, които е имал през
годините благодарение на романа. „Този роман си има
своя съдба, различна от моята, различна и от другите
ми книги”, отбеляза Антон Дончев и допълни: „Тази
книга е за човешкото достойнство. Към Конституцията
на Европейския съюз има Харта на правата на европееца,
която е основата на духовния живот и на правото на съюза за съществуване. Раздел първи на тази харта се нарича
„Раздел на достойнството. Защо? Защото достойнството е гръбнакът на личността и обществото. Гръбнакът,
който държи главата изправена, челото високо. Той не се
купува, не се продава, но без него няма общество, няма личност”.

„Защо трябва да си останем българи? Защото световната култура е оркестър. Световната култура е хор. В
хора всеки участник има своя глас. В оркестъра всеки народ
има своя инструмент. Нека има народ, на който му се иска
да бие тъпана. Но ние сме длъжни с нашия кавал да участваме в този оркестър. И ако ние си счупим кавала, оркестърът няма да бъде същия”, каза в заключение Антон Дончев.
Акад. Светлин Русев благодари за възможността да
участва със своя литография, която да носи и предава атмосферата на романа в този по-различен и стойностен
проект.

Издателят на романа г-н Васил Василев запозна присъстващите с причините, накарали го да издаде това луксозно юбилейно издание: „Дадох си сметка, че това нещо,
това съкровище, което имаме, може би ще бъде хубаво да
облечем в такава форма. Аз съм библиофил и „Време разделно” ме е вълнува може би от 40 години насам. Казах си, ще
го направя в този вид, така че да накара всеки, който го
има, да го чете и да го предава на поколенията си, защото
това е смисълът на този роман – не само ние да знаем, ами
и децата ни да са го чели. Това е силата и за което говори
акад. Дончев – величието на българския дух”.
Преди събитието
акад. Антон Дончев
и Васил Василев се
срещнаха с ректора
на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Проф. Иван Илчев
получи от автора на
„Време разделно“ и издателя на юбилейното издание екземпляр
за Университетската
библиотека. „На читателите в Университетската библиотека – с обич“, гласи
посвещението на Антон Дончев.

14

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮНИ 2014 г.

КУЛТУРА
Изложбата „Първият геолог на
България” гостува на Националния
музей „Земята и хората”
В рамките на честването на Деня на дарителя на 19
юни в музея „Земята и хората” бе открита гостуващата изложба „Първият геолог на България”, посветена на
160-годишнина от рождението на проф. Георги Н. Златарски (1854-1909). Съорганизатори на изложбата са
Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”,
Университетският архив и Геолого-географският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Може да бъде разгледана до 19 септември 2014 г.
На честването на Деня на дарителя, присъстваха
наследници на проф. Георги Златарски, заместник-ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, директорът на Университетската библиотека
„Св. Кл. Охридски“ д-р Анна Ангелова, заместник-деканът
на Геолого-географския факултет на СУ доц. Филип Мачев.
Изложбата, посветена на 160-годишнината от рождението на проф. Г. Златарски – основоположник на геоложката наука у нас, един от първите преподаватели по
естествени науки в Софийския университет, несменяем
титуляр на Катедрата по геология, декан на Физико-математическия факултет, два пъти ректор на Алма ма-

тер, действителен член на Българското книжовно дружество, основател и първи председател на Българското
природоизпитателно дружество, бе открита от Илонка
Колева, началник на отдел „Университетски архив“, която заяви, че в изложбата са включени едни от най-ценните фондове, съхранявани в Университетския архив и
разказа за най-интересните документи, изложени в нея.
Изложените документи са подредени в няколко раздела: лични, документи от ректорския мандат на проф.
Златарски през 1897/98 г., документи от служебната му
дейност, лекции, научни изследвания; записки от теренни
проучвания. В тези раздели могат да се видят записки от
студентските години на Георги Златарски в Загреб, лични
писма, покана от френския геолог Алберт Гаудри за вечеря
по случай Международния конгрес по геология. Представени са и всички основни научни трудове на проф. Златарски, които бележат основното геоложко райониране на
България. Изложена е и книга от личната му библиотека
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮНИ 2014 г.

с автограф от неговия приятел и съратник Константин
Иречек.
Сред изложените документи има две любопитни чернови на писма на проф. Златарски по време на първия му
ректорски мандат до министъра на народното просвещение, в които му съобщава, че е избран за ректор на
Висшето училище и изразява опасението си, че административната му работа ще попречи на научните му занимания. Показани са и чернови на писма до Гаврил Кръстевич с молба да предаде библиотеката и архивата си на
Висшето училище, писма до кмета на Габрово и княз Фердинанд по повод пренасяне на тленните останки на Васил
Априлов в Габрово и други.

Заместник –деканът на Геолого-географския факултет на Софийския университет доц. д-р Филип Мачев
представи пред аудиторията делото на проф. Георги
Златарски. „Задачата на Златарски била да проучи както
минералните богатства на Княжество България, така и
нейния геоложки строеж. Тогава България е била почти непозната в геоложко отношение. Не е имало нито библиотеки, нито лаборатории. Нямало е с кого да сподели мнение
и опит. Георги Златарски е започнал от нулата и само за
няколко години е обходил почти всички краища на Княжеството“. Доц. Мачев разказа и за планираното геоложко
проучване на България, за първите геоложки карти и подчерта, че да се състави геоложка карта на България става дело на живота на Георги Златарски. В словото си той
изтъкна и ролята на Златарски за основополагането на
българската геоложка книжнина и документация, за събирането на многобройни скални образци, минерали и фосили

15

КУЛТУРА
от цялата страна.
Внукът на проф. Георги Златарски - проф. Васил Златарски (също геолог, живеещ и преподаващ в САЩ), обърна внимание, че денят, в който се открива изложбата,
посветена на неговия дядо е и ден на дарителя. „Хубаво
е да помислим за една от най-хубавите човешки черти –
помагането“.Той разказа и за дарението, което прави на
Музея „Земята и хората“ - двата тома подвързани про-

изведения на проф. Г. Златарски и един негов геоложки
чук. „Това са материали, които последните 35-40 години са
пътували в куфара, когато семейството ни е прескачало
океана и наистина е разполагало само с петдесет долара.
И са пазени като повече от история. За мен беше голямо
удоволствие и чест да ги предложа на музея“ – заяви той.

НОВИ ПРОЕКТИ
Проучване за състоянието и потенциала на круизния туризъм в българския участък на река Дунав
Катедра „География на туризма“ на СУ „Св.Климент
Охридски“ ще участва в реализацията на проект за проучване на круизния туризъм в българското поречие на р.
Дунав. То ще се осъществи под ръководството на проф.
Васил Маринов и доц. Мариана Асенова и в него ще се включат студенти от бакалавърската и магистърската програма по туризъм на катедрата.
Проучването ще се осъществи съвместно с Министерство на икономиката и енергетиката и е възложено
от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ), като част от проекта „Насърчаване на
икономиката и заетостта“, стартирал през 2013 г. Основната цел на проекта е да стимулира развитието на
туризма по поречието на р. Дунав като окаже техническа
и експертна помощ за администрациите (национални и
местни) и организациите, ангажирани с туристическото планиране и управление.
Изследването ще бъде проведено в периода юни-ноември 2014 г. Първата фаза ще се проведе от 16 до 22 юни
като част от учебната практика на студенти по туризъм. Обект на изследване ще бъдат 4-те основни речни
пристанища – Видин, Свищов, Русе и Силистра, в които
акостират круизни кораби.

за степента на неговото развитие и ефективност. Ще
бъдат изследвани туристическите потоци по отношение на характеристиките на престоя и поведението на
туристите в рамките на страната - продължителност
на престоя, ползвани услуги, оценка за предоставяните
услуги, интерес към предлагане на индикативни нови услуги и т.н. Едновременно с това се планира да бъде проучено и мнението на ангажираните с круизния туризъм
администрации, организации и фирми (туроператори),
за да се идентифицират ключови проблеми и да се разкрие
потенциала за развитие на този туристически продукт.
Паралелно ще бъде набрана информация за пилотно
тестване в Дунавския регион на Европейската система
от показатели за устойчиво развитие на туризма (ETIS)
– иновативен инструмент на Европейската комисия в
подкрепа на устойчивото управление на туристическите дестинации, която включва данни за посетителите,
местното население, предприемачите в туризма и управлението на туристическите дестинации.
Окончателните резултати ще бъдат предоставени
на всички заинтересовани институции и биха могли да
бъдат използвани както при подготовката на различни
стратегически документи и проекти, така и в подкрепа
на конкретни териториално-устройствени, бизнес- и
други решения на местно ниво.

Проучването ще генерира количествена и качествена
информация за круизния туризъм по българския участък
на р. Дунав, която да позволи реална и обективна оценка
16
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КОНКУРСИ
Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива
Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ „Св. Кл. Охридски” и Българското лапидарско
дружество организират национален фотоконкурс за наградите на Pentax – „Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива“. Крайният срок за получаване на фотографиите е 15 септември 2014 г.
Спонсори са ВИП Трейдинг Дидживижън (официален
представител на Pentax за България), Българска минно-геоложка камара, Фактор БГ.
РЕГЛАМЕНТ
Тематика. Геоложки обекти от България – скални
пластове и разкрития, минерали и фосили „in situ”, скални
образувания (скални мостове, ждрела, гъби, арки, речни
проломи, морени, циркуси), минни изработки, и всичко,
което носи информация за геоложкото многообразие на
България.
Условия за участие:
Право на участие имат всички фотографи - професионалисти и любители.
• Фотографиите трябва да са авторски. При предявени претенции от трети лица, авторът на фотографията носи пълна отговорност. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта
на изпращането им като декларация за авторство от
страна на участниците. За автор на снимката ще бъде
считан кандидатът, чието име е записано в текста на
имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.
• В конкурса не могат да участват лица, които са свързани с организацията на конкурса
Технически изисквания към фотографиите:
• Приемат се до 5 броя цифрови изображения, самостоятелни или свързани във фотоесе. За предварителната селекция фотографиите трябва да са с размер
300dpi и 1000 пиксела по дългата страна, само в JPG формат.
• Текстово приложение, където да бъдат отбелязани:
заглавията на снимките, точно местоположение и име
(ако не е част от заглавието) на обекта, име на автора и
данни за кореспонденция (имейл и телефон);

Жури в състав:
Председател: Ралица Хаджиева - управител на ВИП
Трейдинг Дидживижън;
инж. Иван Андреев – изпълнителен директор на БМГК;
доц. д-р Василка Младенова – ръководител катедра
Минералогия, петрология и полезни изкопаеми, СУ;
доц. д-р Росица Василева – Геологически институт при
БАН;
Злати Златев – представител на Българско лапидарско дружество.
Награден фонд: Наградите за конкурса са осигурени
от ВИП Трейдинг Дидживижън, официален представител на Pentax за България.
Първа награда: Фотоапарат Pentax
Втора награда: Бинокъл Pentax
Трета награда: Флаш памет
Специална награда на Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми
• Най-добрите 30 фотографии ще бъдат отпечатани
от Фактор БГ в А3 формат и ще бъдат представени в
официалната изложба.
• Техническата подготовка на снимките за фотоизложбата ще се осъществи с помощта на Българска минно-геоложка камара.
Календар:
• Краен срок за получаване на фотографиите – 15 септември 2014 г.
• Журиране на конкурса - първи етап – 15 септември –
30 септември 2014 г.
• Втори етап – 30 септември – 15 октомври 2014 г.
Официално откриване на изложбата и връчване на наградите – 17 октомври 2014 г. в залата на Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми, СУ „Св. Климент
Охридски”
Всеки участник във фотоконкурса дава своето съгласие неговите снимки да бъдат използвани в печатни и рекламни материали на Софийския университет, Българската минно-геоложка камара и ВИП Трейдинг Ди Джи Вижън
при запазване на авторските права.

• До втория етап на конкурса журито ще допусне 30
селектирани фотографии. Авторите на одобрените
снимки трябва да изпратят оригиналните файлове в
електронен вид, като JPG или ТIF формат с достатъчно
добро качество за печат в размер А3. Файловете трябва да са с размер 300 dpi и поне 3000 пиксела по дългата
страна.
• Фотографиите се приемат на e-mail: neykova.elena@
gmail.com
• Фотографиите ще бъдат качени на сайта на музея
след 15.09.2014 г.
Участието в конкурса е безплатно.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮНИ 2014 г.
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