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отпразнува своята 59-годишнина

Геоложкото многообразие на България през погледа на обектива

Руският космонавт Роман Романенко гостува на програма 
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•
Започна Петдесет и вторият летен семинар по български език и 

култура за чуждестранни българисти и слависти
•

Семинар „Научно-приложни изследвания, иновации, 
комерсиализация на научни резултати” 

•
СУ бе домакин на Годишната работна среща на преподаватели 
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физика



2 ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮЛИ 2014 г.

НОВИНИ
Софийският университет и 

Зографският манастир подписаха 
договор за създаване на първата 
по рода си Зографска електронна 

научно-изследователска 
библиотека

На 30 юни 2014 г. в Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски“ на церемония, състояла се в библиотека „Фи-
лологии“ – филиал на Университетската библиотека, рек-
торът на Софийския университет проф. дин Иван Илчев 
и игуменът на Зографската света обител архимандрит 
Амвросий подписаха договор за предоставяне на права за 
използване на част от цифровизирания архив на Зограф-
ския манастир и създаване на Зографска електронна науч-
но-изследователска библиотека към Софийския универ-
ситет. Със създаването на електронната библиотека 
най-старото и авторитетно висше училище в България 
става единствената институция, на която Зографски-
ят манастир предоставя достъп до безценния си архив.

На церемонията присъстваха Ловчанският митропо-
лит Гавриил, Браницкият епископ Григорий, отец Ангел 
Ангелов, протосингел на Софийската митрополия, пред-
ставители на академичната общност.

Цифровизирането на архива на Зографския манастир 
се извършва от преподаватели в катедра „Кириломе-
тодиевистика“ на Факултета по славянски филологии на 
Софийския университет. От 2009 г. екипът, към който 
наскоро се присъединиха и преподаватели от Богослов-
ския факултет на Софийския университет, работи по оп-
исанието и дигитализирането на ръкописния и архивен 
фонд. Въз основа на старите налични каталози се прави 
ново описание на славянските ръкописи.

В момента Зографската електронна научно-изследова-
телска библиотека към Софийския университет съдържа 
286 архивни единици, дигитализирани копия на ръкописи 
от духовното и културно наследство на Светата оби-
тел. Базата данни е динамична и ще бъде непрекъснато 
развивана и обогатявана.

С компютри, дарени от Фондация „Лале“, в Универ-
ситетската библиотека е изградена вътрешна мрежа, 
чрез която студенти, преподаватели и изследователи 
ще имат достъп до цифровизираните единици.

В началото на церемонията ректорът проф. дин Иван 
Илчев определи подписването на договора като уникален 
момент в историята на българската култура, а свързва-
нето на двете институции – едната от които е в осно-
вите на Българското Възраждане, другата – в основата 
на висшето образование в България, като изключително 
знаменателно. Той подчерта, че документите, предоста-
вени любезно от Светата обител, представляват около 
90 % от всички документи до началото на 20-ти век и са 
най-ценната част от документацията на манастира.

Библиотекарят на Зографския манастир отец Атана-
сий поздрави всички присъстващи с деня на апостолите 
Петър и Павел и деня на Дванадесетте апостоли. В слово-
то си той се спря на възникването и узряването идеята 
за създаване на манастирски дигитален архив в Универси-
тета. Той разказа за посещението на отци от манасти-
ра в библиотеката на Хилендарския манастир. 

Първите 28 ръкописа са заснети през юни 2010 г, а 
днес вече цялата Славянска сбирка е дигитализирана. В 
процеса на цялостно преустройство на библиотеката 
са намерени над двеста неизвестни славянски ръкописа 
извън вече каталогизираните от Кодов, Райков и Кожуха-
ров 286, както и около 120 музикални славянски ръкописа. 
Предстои заснемането на гръцките ръкописи, които са 
над двеста, както и на огромния комплекс от архиви, кой-
то е почти изцяло неизучен.

Библиотекарят на Зографския манастир подчерта, 
че съвместната работа е довела до взаимна полза. Отец 

Атанасий подчерта, че идеята за създаване на дигитал-
ния център се е родила в манастирското братство. Той 
добави, че това е естествено, защото винаги в история-
та манастирите са били места, които обединяват.

Отецът сподели, че прочетените задълбочени и 
добросъвестно направени изследвания, са обогатили 
цялостната представа на монасите за собствените 
духовни корени и за творчеството на отците на Църк-
вата. Впечатление са им направили фрагментарността 
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на изследванията, както и фактът, че трудовете, кои-
то обхващат цялостно проблем или епоха, са много мал-
ко. Според библиотекаря на Зограф е изразходван огромен 
интелектуален потенциал и усилия за доказването, „че и 
ний сме дали нещо на света“. „Защитаваме се от колегите 
от други народности, които на свой ред се мъчат да дока-
жат, че те са дали повече на света, или че те са дали това, 
за което ние твърдим, че е „наше“ и т.н. Това води до едно 
политизиране на такъв дял от хуманитарната наука, кой-
то по своята природа не търпи политизация и бива неиз-
бежно ощетен и осакатен от нея.“ Отците са забелязали 
и грешки в иначе прекрасни и добросъвестни изследвания, 
които са причинени от непознаване на живота и реалии-
те на Църквата и липсата на църковна грамотност.

Библиотекарят подчерта, че смисълът на създадения 
с толкова труд и желание дигитален център е да бъде 
предоставена възможност за осъществяване на среща 
между Църквата и науката, от която и двете страни 
биха могли да спечелят много. Той изрази надежда чрез 
дигиталната библиотека да бъдат подети инициати-
ви за среща между учените и просветените духовници 

и богослови, да се създадат интердисциплинарни курсове 
и семинари, в които двете страни да попълват взаимно 
своите липси. 

Проф. Климентина Иванова, която е член на Консул-
тативния съвет към Светата обител, също благодари 
на всички, плод на чиито усилия е създаването на Зограф-
ската електронна научно-изследователска библиотека в 
Софийския университет. Тя призна, че за нея тази библи-
отека е и ще си остане просто „Зографската стая“.

„В Договора, който се подписва в момента, се говори за 
286 цифровизирани единици. Но зад юридическата терми-
нология всеки, занимаващ се с ръкописите, знае, че сега при-

тежаваме още един кладенец с жива книжовна вода. Че от 
Зограф сме получили не просто 286 слабо познати или не-
познати кодекси, а съхранени през времето свидетелства 
за отдаденост на вярата и на вечността. И че най-сетне 
имаме възможност да ги изучаваме всестранно и чрез тях 
да бъдем съпричастни и към ония, които са се трудили над 
всеки лист, над всеки ред и са ги оставили като наслед-
ство за манастира, но и за нуждаещите се от тях човеци. 
Имаме възможност да бъдем съпричастни и към учените, 
изследвали през близо два века светогорската българска 
Обител и нейните паметници“, каза проф. Иванова.

Проф. Климентина Иванова подчерта още, че начало-
то вече е поставено и то в момент, когато имаме голяма 
нужда от близост с центровете на християнската духо-
вност, един от които е Зографският манастир. 

Доц. Андрей Бояджиев от катедра „Кирилометоди-
евистика“ във Факултета по славянски филологии на Со-
фийския университет, който е част от екипа, работещ 
по дигитализацията на документите, показа пред ауди-
торията най-емблематичния зографски ръкопис – „Ис-
тория славянобългарска“. Той подчерта, че снимките на 
всички ръкописи са с чудесно качество за научно-изследо-
вателска дейност и представи накратко дигиталната 
библиотека.

В края на церемонията игуменът на Светата обител 
архимандрит Амвросий връчи на ректора на Софийския 
университет проф. дин Иван Илчев диск с архивните за-
писи. Игуменът изрази радостта си от това добро начи-
нание, което ще бъде от полза за българския народ и за 
българските учени.

НОВИНИ



4 ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЮЛИ 2014 г.

НОВИНИ
Приключи XII-ят турнир по конен 

спорт за купата на
СУ „Св. Климент Охридски”

В Университетска ботаническа градина Екопарк – Ва-
рна за пореден път се проведе турнир по конен спорт за 
купата на Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски”. 

Мероприятието е част от целенасочените действия 
за разширяване на социалната роля на ботаническите 
градини, което е международна тенденция, утвържда-
вана от Световния съвет на ботаническите градини. 
Турнирът бе открит от заместник- министъра на ико-
номиката и енергетиката г-н Бранимир Ботев. В над-
преварата взеха участие 28 състезатели и 30 коне от 7 
спортни клуба. Общата стойност на раздадените парич-
ни награди е 2800 лв.

Победители по дисциплини:

Паркур по хронометър, до 100 см - деца и любители - 
Къньо Тодоров с кон Айдахо;

Баражен паркур, до 105 см - деца и любители -Желязко 
Митев с кон Дерслав;

Паркур по хронометър, до 115 см – без ограничения за 
класа - Ивайло Любенов с кон Ел Роял;

Еднократен баражен паркур, до 120 см - без ограниче-
ния за класа - Ивайло Любенов с кон Ел Роял;

Щафета с подаване на нагайка, до 110 см – до 6 пре-
пятствия - без ограничения за класа - Дияна Зата-
найченко с кобила Дарлинг и Веселин Петров с кобила 
Лагуна;

Паркур, до 140 см с Жокер – без ограничения за класа - 
Ивайло Любенов с кон Ел Роял;

Надскачане на троен бариер - Красимир Костадинов 
с кон Каспър.
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Национален форум на тема 
„Равенство за устойчивост на 

ценностите на предучилищното 
образование“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се 
проведе научен форум на тема „Равенство за устойчи-
вост на ценностите на предучилищното образование“. 
Той бе организиран от Факултета по начална и предучи-
лищна педагогика при Софийския университет и Българ-
ския национален комитет за предучилищно образование 
– ОМЕП. Гост-лектори на форума бяха д-р Маги Коонг - пре-
зидент на Световната организация за предучилищно об-
разование - ОМЕП и д-р Нектариос Стелакис - президент 
на ОМЕП за Европа. 

Форумът бе открит от проф. д-р Елена Русинова, пре-
зидент на Българския национален комитет – ОМЕП. Тя 
поздрави гостите, приятелите и колегите си от Софий-
ския университет, присъстващи в залата. Проф. Руси-
нова обобщи значението на работата на хората, които 
работят в името на възпитанието и образованието на 
най-малките и подчерта, че най-важното е изграждане-
то на система от качества, която децата да могат да 
развиват и обогатяват съобразно техния потенциал, а 
педагозите да добавят ценностите на образованието за 
богатството на тяхната индивидуалност. „За България 
в ОМЕП – Световната организация за предучилищно обра-
зование - се знаят добри неща. Защото като световна ор-
ганизация тя популяризира опитa на страните”, каза тя 

и благодари на всички, дошли на форума, за да споделят 
опита си.

Проф. Албена Чавдарова, заместник-ректор на СУ, поз-
драви всички присъстващи в Аулата за това, че работят 
толкова ентусиазирано и с толкова усилия в тази нелека 
задача да възпитават децата на България. Тя отбеляза, че 
няма класик в историята на педагогиката, който да не е 
обръщал сериозно внимание върху въпросите на предучи-
лищното възпитание и образование. 

„С днешния форум утвърждавате тази устойчивост. 
Ние в България трябва да се гордеем с това, което сме 
постигнали в областта на предучилищното възпитание 
и предучилищното образование. Казвам това с особена 
гордост, защото през 2010 г. в Германия беше приет един 
екшън план, при това подкрепен с милиарди евро, да може 
да се създаде една устойчива система за предучилищно 
възпитание и предучилищно образование. Мисля, че вие, с 
вашите усилия, сте изградили този фундамент. Чудесно е 
да има такива срещи, защото заедно всички ние можем да 
постигнем този успех, за който мечтаем, а именно да бъ-
дат добре възпитани и образовани нашите деца, нашите 
млади хора, които са бъдещето на нашата държава”, каза 
проф. Чавдарова.

Тя пожела на всички успешна работа, много дискусии, 
много неформални срещи и запознанства. Проф. Чавдаро-
ва изрази надежда през 2015 г., на 30-годишнината на фо-
рума, всички отново да бъдат заедно.

Присъстващите на форума имаха възможност да 
видят изпълнението на народни танци на деца от ЧДГ 
„Доверие“, победители в националния конкурс „Нашите 
корени“, да чуят вокалното изпълнение на Вики, както 
и вокално-инструментална формация в състав Виктор, 
Константин, Атанас и Николай. Вокално трио „Българче”, 
носител на специалната награда от международния кон-
курс „Орфеева дарба”, в състав Ванеса, Момчил и Теодора 
също поздрави присъстващите. 

По време на форума преподаватели от Софийския 
университет, директори на детски градини, учители и 
експерти от различни райони на страната обсъдиха въ-
проси за образованието на най-малките, възпитанието, 
физическата активност, здравословния начин на живот 
и други важни теми.

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ 
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Започна Петдесет и вторият
летен семинар по български език и 
култура за чуждестранни българи-

сти и слависти
Летният семинар по българистика за чуждестранни 

българисти и слависти към Софийския университет „Св. 
Климент Охридски» е създаден през 1963 г. Той се провежда 
ежегодно с финансовата подкрепа на Министерството 
на образованието и науката и Софийския университет, а 
организатор е Факултетът по славянски филологии на СУ. 
Семинарът е насочен основно към чуждестранни студен-
ти, учени, преподаватели, преводачи и хуманитаристи.

Проф. дфн Панайот Карагьозов – директор на летния 
семинар по български език и култура за чуждестранни бъл-
гаристи и слависти и декан на Факултета по славянски 
филологии на СУ, обяви тържественото откриване на 
тазгодишния семинар. В него ще вземат участие 90 семи-
наристи от 29 страни от Европа, Азия и Африка.

Проф. Карагьозов отбеляза, че семинарът е една от 
най-трайните институции към Софийския университет, 
която в продължение на повече от половин век всяка го-
дина през лятото събира чужденци, изучаващи български 
език – студенти, преподаватели, преводачи, журналисти, 
дипломати. Колеги, които са поставили началото на свои-
те езикови умения в своите страни и пристигат в Бъл-
гария да ги усъвършенстват. Освен учебната програма, 
през следващите три седмици те ще могат да опознаят 
България - ще посетят Пловдив, София, Рилския манастир 
и ще имат възможност да научат повече за българската 
история и култура.

Обучението по български език, литература, история 
и култура осъществяват преподаватели от Факулте-
та но славянски филологии и Историческия факултет на 
СУ, както и учени от Българската академия на науките. 
По време на семинара се организират тематични кръгли 
маси, в които участниците и специално поканени наши и 
чуждестранни изследователи излагат свои виждания по 
актуални въпроси на българистиката. Научната продук-
ция на семинара се публикува в поредицата „Българистич-
ни студии”.

Летният семинар по българистика съчетава мето-
диката на класическото университетско обучение с 

идеята на Ян Амос Коменски за „училище – игра”. Продъл-
жителността на семинара е три седмици, а програмата 
включва четири основни блока: задължителна учебна про-
грама, факултативна учебна програма, културно-развле-
кателна програма и учебни екскурзии.

Ирина Гъркова поднесе приветствие от името на 
вицепрезидента Маргарита Попова. В поздравителния 
адрес г-жа Маргарита Попова изразява убеждението си, 
че изучаването на български език в чуждестранни висши 
учебни заведения и езикови центрове, научните изслед-
вания в областта на езика, литературата, историята и 
културата на България, преводната българска литерату-
ра и подготовката на нови поколения преводачи от бъл-
гарски език, както и изучаването и популяризирането на 
богатия ни фолклор имат пряк принос към опознаването 
на нашата страна и създават благоприятни условия за 
развитието на двустранните отношения.

В заключение тя пожелава успех на участниците и из-
разява дълбоката си увереност, че те ще добавят още 
ценна информация и спомени към знанието си за България.

Директорът на дирекция Международно сътрудни-
чество и интеграция към МОН Ина Попова поздрави при-
състващите на семинара и заяви, че Министерството 
на образованието и науката винаги е проявявало внима-
ние и интерес към провеждането на Международния се-
минар по български език и култура. Тя благодари на проф. 
Карагьозов, на Софийския университет и неговото ръко-
водство, за това, че за пореден път са надежден парт-
ньор на МОН. 

Г-жа Попова прочете поздравителен адрес от името 
на министъра на образованието и науката, с който проф. 
д-р Анелия Клисарова приветства с добре дошли всички 
участници в семинара и пожелава успех в благородните 
им усилия за развитието на българистиката по света. 

Председателят на Българския червен кръст Христо 
Григоров приветства гостите и заяви: „Един голям руски 
писател беше казал: „Който знае един език в повече, той 
има едни очи в повече към света”. Така че, знаейки българ-
ския език, вие ще можете да погледнете на този свят мно-
го по-широко“. Той пожела на семинаристите да бъдат 
здрави, да се веселят и да изучат още по-добре българския 
език и култура. „Вярвам, че с общи усилия, когато си тръг-
нете от България, вие ще си тръгнете с любов към тази 
страна в своето сърце и с един много по-добре научен език“, 
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Семинар „Научно-приложни изслед-
вания, иновации, комерсиализация 

на научни резултати”

За трета поредна година Факултетът по химия и 
фармация на Софийския университет изпълнява проекта 
Beyond Everst – FP7. В изпълнение на една от основните 
задачи на проекта – повишаване на иновационния капаци-
тет на ФХФ и комерсиализация на научните постижения, 
в хотел Radisson Blu се организира научен семинар.

В семинара взеха участие водещи учени от България 
и чужбина (гост-изследователи на факултета по про-
екта), проф. Пламен Атанасов; проф. Симеон Стоянов; 
Саша Безуханова, основател на гражданската платформа 
за дебат и общо действие – MoveBG; Елица Панайотова, 
изпълнителен директор на „София тех парк”; проф. Нико-
лай Денков, ръководител на катедра „Инженерна химия”, 
ФХФ, СУ; Златина Карова, Център за трансфер на техно-
логии „ЦТТ” при СУ; Изабела Найденова и други.

Събитието откри чл. кор. проф. дхн Тони Спасов, де-
кан на ФХФ и координатор на проекта Beyond Everest . В 
началото на годината той бе награден от министъра на 
образованието и науката проф. дмн Анелия Клисарова за 
постигнати резултати по изпълнение на проекта Beyond 
Everst.

Проф. Спасов запозна присъстващите с дейността на 
факултета, който е една от водещите изследователски 
институции в България в областта и национален лидер 
в химическото образование и изследвания. Факултетът 
е единственият изследователки център, който покри-

ва всички области на модерната химия от физикохимия, 
изчислителна, колоидна и аналитична химия до органичен 
синтез и материалознание. Най-големият принос на фа-
култета е в областта на получаване и охарактеризиране 
на нови функционални материали и наноматериали. Пове-
чето от изследователските дейности на факултета са 
провеждани в сътрудничество с български и чуждестран-
ни изследователски групи по национални и международни 
проекти и в съвместни изследователски центрове.

„Ние свикнахме да разглеждаме фундаменталната и 
приложната наука в нашия факултет като едни много 
тясно свързани научни дейности. Забелязва се един полезен 
ход в използване и интегриране на научния потенциал на 
хората, които работят в тези направления. Следващата 
стъпка е да се търси реализация, да се промени мисленето, 
отправната точка на един изследовател, да стартира 

каза още Христо Григоров.

Заместник-ректорът на Софийския университет доц. 
Милена Стефанова поздрави присъстващите от името 
на ректорското ръководство на най-стария и автори-
тетен български университет с едно сърдечно българско 
„Добре дошли!“.

Доц. Стефанова благодари от името на ректорското 
ръководство и на Министерството на образованието 
и науката, на Българския червен кръст, на кметството 
на село Лозен за прекрасното партньорство при органи-
зацията на семинара. „Убедена съм, че след много години, 

когато ще се чества 100-годишният юбилей на семинара, 
нещата ще бъдат по-добри, но няма да бъдат по-различни. 
Защото ще съхраняват приятелството, обичта между 
хората и най-вече общата ни обич към българския език и 
култура“ – заяви още доц. Стефанова.

След официалното откриване на семинара всички гос-
ти се насладиха на изпълненията на фолклорна певческа 
група при читалище „Светлина” с. Горни Лозен с худо-
жествен ръководител Цветанка Петрова, както и на 
изпълненията на Представителния ансамбъл на Въоръже-
ните сили на Република България: танцова формация „Ал-
гара”, Антония Маркова, Боян Бончев и Райко Кирилов.
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оите научни проекти с мисълта за това, някой да има нуж-
да от един такъв продукт. Това е начин на мислене, който 
в по-развити от нас страни вече е практика. Това е нещо, 
което като култура дори в нашия факултет, който е ели-
тен за страната научен център, не може да се каже, че е 
станало практика”, каза проф. Спасов.

Той отбеляза, че през последните години във факулте-
та има много успешно работещи научни групи със силно 
изявена приложна дейност и с реални продукти и пазар-
ни успехи. „Ние, като преподаватели, сме пряко свързани с 
много млади хора, които имат нужда от такъв тип култу-
ра и осмисляне на тяхната бъдеща активност. Задачата, 
която си поставяме, е да пренесем тази култура в този 
силен център в България - нашия факултет. Да се опитаме 
да стигнем след един професионален анализ, но и едновре-
менно това направен от хора, запознати с характера на 
нашата научна дейност и нуждите на нашата страна. 
Да пренесем и развием тази култура и да стигнем до една 
стратегия, която да бъде изпълнима, която да бъде поли-
тика на нашия факултет и да стане официален документ 
за ФХФ и СУ”.

Проектът Beyond Everest има за цел да концентрира 
изследователския потенциал на ФХФ на СУ за провеж-
дането на изследвания на световно ниво в областта на 
съвременните функционални материали. Факултетът 
е водещ национален изследователски център в тази 
област и наскоро бе признат за образователен център 
от най-високо ниво, според националната ранг листа на 
университетите в България за всички научни направле-
ния. Факултетът по химия и фармация е спечелил своето 
признание в регионален и европейски мащаб заради своя 
принос в дизайна, синтеза и характеризирането на мате-
риали с определени химични, каталитични, биологични и 
оптични свойства. Високото ниво на изследователския 
потенциал на Факултета наскоро бе високо оценено от 
5 независими европейски експерти-оценители в рамките 
на проект FP7 EVEREST. Оценителите изтъкнаха облас-
тта на съвременните функционални материали, като об-
ласт с най-голям потенциал във факултета за развитие 
на национално ниво. 

Целта на проекта е да изяви силните страни на ФХФ 
и да изгради уникален Изследователски и образователен 
център по функционални материали. Тази цел ще бъде 
постигната чрез близко сътрудничество с 5 водещи ев-
ропейски изследователски центрове, в качеството им 
на партньорски организации – това са: Техническия уни-
верситет в Мюнхен, Германия, Университета Оксфорд, 
Великобритания, Университета в Милано, Италия, Макс 
Планк института за полимерни изследвания, Германия и 
Висшето училище по физика и индустриална химия в Па-
риж, Франция. Проектът включва и разширяване на из-
следователската инфраструктура на Факултета, обмя-
на на ноу-хау и опит с партньорските организации, както 
и привличане и назначаване на водещи изследователи от 
чужбина. С цялостната изследователска дейност по про-
екта, факултетът ще се превърне в научно и образова-
телно средище от световна величина и ще повиши свое-
то присъствие в обществото и индустрията.

СУ бе домакин на Годишната работ-
на среща на преподаватели от бъл-

гарските училища в чужбина

За пета поредна година Софийският университет «Св. 
Климент Охридски» е домакин и съорганизатор, заедно с 
Асоциацията на българските училища в чужбина и Минис-
терството на образованието и науката, на Годишната 
работна среща на преподаватели от българските учили-
ща в чужбина. Семинарът се организира по програмата 
„Национални, европейски цивилизационни измерения на 
диалога „Култура – език – медии“” към Университетския 
комплекс по хуманитаристика „Алма матер» на СУ, финан-
сиран от Фонд «Научни изследвания» на МОН.

Събитието събра учители, администратори и раде-
тели на български училища в чужбина от четири конти-
нента, за да обменят информация, опит, да лобират за 
образованието на българските деца зад граница и за раз-
пространението на българския език и култура в чужбина. 
Тази година семинарът се провежда в разширен формат: 
в пет работни групи и две кръгли маси, където ще се раз-

работват въпросите на дистанционното обучение и 
адаптираните образователни програми за българските 
неделни училища в чужбина. Резултатите ще бъдат пре-
доставени на съответните комисии на МОН, които за 
пръв път ще включват учители от чужбина. 

Събитието бе открито от доц. д-р Боян Кулов, пред-
седател на АБУЧ. Той поздрави всички, присъстващи на 
семинара, благодари на Софийския университет и компле-
кса по хуманитаристика и даде думата на официалните 
гости. 
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Заместник-кметът на София Тодор Чобанов поздрави 
присъстващите от името на г-жа Йорданка Фандъкова и 
уточни, че тя изключително много се интересува от въ-
проса за българското образование в чужбина и е работила 
активно по тази толкова важна тема, докато е била ми-
нистър на образованието.

Г-н Чобанов засегна в изказването си темата за за-
пазването на българската идентичност, на българско-
то четмо и писмо сред сънародниците ни, живеещи в 
чужбина. Той сподели, че има личен поглед над работата 
в неделните училища и подчерта важното значение от 
подобни занимания, особено за деца от смесени бракове. 
Тодор Чобанов отбеляза, че ще са нужни още много усилия, 
за да можем наистина да използваме пълния потенциал на 
тази мрежа от учебни структури в чужбина, която и за-
напред да играе ключова роля в работата си с българите 
зад граница.

Заместник-министърът на образованието и науката 
Атанаска Тенева сподели, че се радва да види на това съ-
битие представители на изпълнителната, местната, 
законодателната власт, на синдиката на българските 
учители, защото това е прекрасна възможност да бъде 
чута равносметката на българските учители в чужбина, 
на тяхното дело, посветено на съхраняването на българ-
ския език и българската култура при българските деца по 
света. 

Тя благодари и за темата на лятната среща, защото 
адаптирането на учебните програми е едно изключител-
но сериозно предизвикателство и обърна внимание на 
още един проблем, свързан с перспективите, състояние-
то и множенето на българските училища зад граница.

Милена Дамянова, член на Комисията по образование-
то и науката и бивш зам.-министър на образованието 
и науката, благодари на Софийския университет, защо-
то се е заел с тази кауза. Тя разказа за посещението си 
в българското училище в Барселона: „Видях едни истински 
учители с призвание, родители, които имат истинско от-
ношение към това, което се случва , видях българи, които 
нямат деца в училището, но бяха готови да помагат. Ви-
дях един директор на училище – испанец, който нарече ра-
ботата на учителите там – геройство”.

Янка Такева, председател на Синдиката на български-
те учители, не скри вълнението си от срещата с българ-
ските учители в чужбина и изрази надежда, че всички ще 
си тръгнат от срещата с чувство на удовлетворение. 

Тя отбеляза, че адаптирането на учебното помагало 
за изучаване на българския език като чужд за училищата в 
чужбина е особено актуален въпрос и в България, тъй като 

това ще помогне и на учителите в цялата страна, на кои-
то им се налага все повече да работят в една мултикул-
турна среда. Тя благодари на всички институции-парт-
ньори, в лицето на Столична община и МОН, с които през 
годините съвместно са направили много за развитието 
на българските училища в чужбина. 

Г-жа Такева подчерта, че трябва да се работи усилено 
в посока към разширяване на българските училища в цял 
свят. Тя допълни, че според данни на Синдиката на българ-
ските учители около 200 000 са българските деца, които 
учат зад граница. „Ваша е голямата мисия и аз знам, че вие 
я изпълнявате достойно. Точно по български, с любов към 

родината, с любов към българския език, а ние ви даваме на-
шата обич! На добър час!”, каза в заключение Янка Такева.

Доц. Костадин Грозев, научен директор на Универси-
тетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер“, 
представи накратко историята и дейността на УКХ. 
„Една от приоритетните цели на УХК е развитието на бъл-
гаристиката като научно направление и като платформа 
за преподаване и обучение на различни нива от началното 
училище до университета. Ние имаме различни проекти, в 
които една от насоките е идеята за създаване на онлайн 
платформи за учебни ресурси, на които искаме да изложим 
онова, което правим като университетска хуманитарис-
тика, за да може то да бъде ползвано директно в училища-
та и сред българските общности в чужбина. Убеден съм, че 
вашата среща ще има успех”, каза още доц. Грозев.

Лазар Додев – директор на Дирекция „Организация, 
контрол и инспектиране” в МОН, призова към успешна 
работа с българските общности в чужбина и подчерта, 
че по-малко то 10% от българчетата в чужбина посеща-
ват български неделни училища. В пожеланието, което 
отправи към присъстващите той акцентира, че трябва 
не само да се създават нови училища, но и да се увеличи 
броят на децата, които се обучават, за да се запази бъл-
гарското самосъзнание в българските общности зад гра-
ница. 

Николай Кънчев, зам.-директор на националния седмич-
ник за образование и наука „Аз Буки”, приветства конфе-
ренцията и отбеляза, че екипът на вестник „Аз Буки” при-
ема като лична кауза популяризирането и подобряването 
на качеството на българското образование в чужбина.

На срещата работните групи работиха върху „Адап-
тирани програми за обучение по история и география на 
България от 1 до 12 клас”, „Адаптирани програми за обуче-
ние по български език и литература“ съответно за преду-
чилищна възраст, от 1 до 4 клас, 5 до 8 клас, 9-12 клас. 

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
На среща в Медицинския факултет 
на СУ бяха обсъдени възможности-
те за сътрудничество с Универси-
тета „Св. Св. Кирил и Методий“ в 

Скопие
Делегация от Университета „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“ – Скопие посети Медицинския факултет на Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“, за да се за-
познае с основните му дейности и да разгледа подробно 
работата по трансплантационната програма на Универ-
ситетска болница „Лозенец.“ 

Ректорът на Скопския университет „Св. Св. Кирил и 
Методий“ проф. д-р Велимир Стойсковски, деканът на 
Медицинския факултет на Скопския университет проф. 
д-р Никола Янкуловски и академик проф. д-р Живко Попов 
се срещнаха с декана на Медицинския факултет на Софий-
ския университет проф. д-р Любомир Спасов, дм, и със за-
местник-декана проф. д-р Върбан Ганев, дбн. 

По време на срещата проф. Ганев запозна гостите с 
историята на Медицинския факултет и неговата дей-
ност, както и с работата на университетската болница 
„Лозенец“. 

Ректорът на Скопския университет проф. д-р Вели-
мир Стойковски изтъкна желанието двата университе-
та и техните Медицински факултети да сътрудничат в 
съвместни проекти и особено в областта на трансплан-
тацията. Той представи проф. д-р Живко Попов като 
най-известният трансплантолог в Македония, популярен 
и в Европа. 

Проф. д-р Любомир Спасов, който е национален консул-

тант по трансплантология, запозна гостите с транс-
плантационната програма на Университетската болни-
ца, която стартира през 2004 г. с трансплантация на 
черен дроб. До днес в болница „Лозенец“ са направени над 
110 трансплантации, от които 55 са на черен дроб и две 
на сърце. Поради малкия брой донори трансплантациите 
на сърце са много по-малко. По тази причина специалисти-
те в Универ-
с и т е т с к а -
та болница 
работят по 
програма за 
т р а н с п л а н -
тиране на 
и з к у с т в е н о 
сърце. Дека-
нът на Меди-
цинския фа-
култет на СУ 
съобщи още, 
че в момента 
в Универси-
тетската болница се създава втората в София имуноло-
гична лаборатория, която е изключително необходима за 
нуждите на трансплантологията. 

Деканът на Медицинския университет и проф. д-р 
Живко Попов обсъдиха идеята за създаването на Балкан-
ска агенция за трансплантации, която да е аналог на Евро-
трансплант, и партньорството със съседните страни в 
тази област. 

Делегацията от университета „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“ посети болница „Лозенец“ . Гостите останаха впе-
чатлени от най-новата и ценна придобивка на болницата 
- помещението за снабдяване с консумативи и аптечен 
склад. Тук се намира единственият в страната робот 
за дозиране на лекарствените средства, който автома-
тично дозира и зарежда за всеки пациент необходимия 
прием от медикаменти в пластмасови пликчета. С бар-
код се въвеждат предписания препарат, необходимата 
дозировка и времето на прием за всеки конкретен паци-
ент. С този робот в рамките на една година икономията 
от средства е до 30%, което е едно изключително голямо 
перо за всяка болница. Делегацията от скопския универ-
ситет се запозна и с новостроящите се звена в болни-
цата, новите леглови бази, оборудвани изключително 
модерно, с хирургията, реанимацията и помещенията за 
почистване и стерилизиране на хирургични инструмен-
ти и стерилизиране на болничните легла.
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ОТЛИЧИЯ
Проф. Александър Кьосев получи

Националната награда за литера-
тура „Христо Г. Данов” за 2014 г. за 
труд в областта на хуманитарис-

тиката 

В къщата-музей на Христо Г. Данов в Пловдив бяха 
връчени националните награди за литература „Христо Г. 
Данов” за 2014 г. 

Националната награда за литература „Христо Г. Да-
нов” за 2014 г. за труд в областта на хуманитаристика-
та получи проф. Александър Кьосев. Преподавателят във 
Философския факултет на Софийския университет „Св. 
Кл. Охридски“ беше отличен за книгата си „Караниците 
около четенето. Научни дискусии, публични дебати и ин-
ституционални конфликти около природата и състоя-
нието на четенето 1960-2012 г.“

Националната награда за литература „Христо Г. Да-
нов“ е учредена през 1999 г. от Министерството на 

културата, Националния център за книгата и община 
Пловдив и се връчва ежегодно в Пловдив. Категориите, в 
които наградата беше присъдена през 2014 г., са: българ-
ска художествена литература; преводна художествена 
литература; хуманитар истика; изкуство на книгата; 
издание за деца; книгоразпространение; представяне 
на българската книга; библиотеки и библиотечно дело и 
електронно издаване и нови технологии.

Доц. Димитър Мърваков от Фи-
зическия факултет бе удостоен 

с Почетен знак със синя лента 
на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“

Днес на заседание на Академическия съвет на Софий-
ския университет “Св. Климент Охридски” замест-
ник-ректорът на СУ доц. Милена Стефанова връчи на доц. 
Димитър Мърваков Почетен знак на СУ със синя лента. 

Доц. Мърваков благодари на членовете на катедрата 
по Методика на обучението по физика, на която е бил 
член през последните години, на Физическия факултет 
на Софийския университет и на членовете на Академи-
ческия съвет за високото отличие. Той разказа, че през 
41-годишния си трудов път в Софийския университет 
е изминал през много препятствия, но е и срещнал под-
крепата на много хора още в първите години на препода-
вателската му дейност. Доц. Мърваков заяви, че дължи 

дълбока благодарност на проф. Молдованова, която е пре-
допределила трудовия му път, на проф. Цветан Бончев, на 
проф. Асен Дачев, на проф. Иван Златев, на проф. Матей 
Матеев.

Доц. Димитър Мърваков е възпитаник на Физическия 
факултет на Софийския университет, специалност “Фи-
зика на полупроводниците”. Започва работа във факулте-
та през 1973 г. – една година след завършване на висшето 
си образование, първоначално като физик в катедра „По-
лупроводници“, а след това като преподавател – асис-
тент (1979-1983), главен асистент (1983-1990), доцент 
(1990 –2011) в катедра „Теоретична физика“ . От 2011 г. 
е доцент в катедра „Методика на обучението по физи-
ка“. Над 41 години от професионалния му път е посветен 
на Физическия факултет.

Най-сериозно постижение в преподавателската му 
дейност е разширеният курс по термодинамика и ста-
тистическа физика, който в продължение на 20 години 
е четен при постоянен интерес от страна на студен-
тите. Опитът на доц. Мърваков от четенето на този 
курс за студенти-физици е отразен в подготвените за 
печат “Лекции по статистическа физика” и в издадения 
сборник “Задачи по термодинамика и статистическа фи-
зика” (съвместно с Иля Петров). В последните четири 
години по покана на колегите от катедра „Физикохимия“ 
доц. Мърваков чете цикъл от седем лекции по квантова 
статистика на студентите от специалността “Ком-
пютърна химия” в рамките на курса “Физикохимия II и ко-
лоидна химия”.

Доц. Мърваков е бил преподавател и в Националната 
природо-математическа гимназия в продължение на 11 
години (1981–1982, 1999–2009), където е обучавал учени-
ците от 11-ти и 12-ти клас. Голяма част от завърши-
лите през този период, около 250 випускници на гимна-
зията, са продължили образованието си във Физическия 
факултет на СУ.  

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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Българският национален отбор по 
биология спечели медали на 25-та 

Международна олимпиада
по биология 

Ръководители на отбора са преподаватели от Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“ - доц. Албена 
Йорданова от Медицинския факултет, доц. Снежана То-
мова и Радослав Александров от Биологическия факултет 
на СУ. 

Юбилейната 25-та Международна олимпиада по био-
логия се проведе в периода 5 юли-13 юли 2014 г. на остров 
Бали, Индонезия. В най-престижното състезание по био-
логия в света участваха 239 състезатели от 61 страни. 
България е сред основателите на олимпиадата и за по-
редна година националният ни отбор, включващ чети-
рима участници, се представи изключително достойно. 
Основен спонсор на националния ни отбор е Фондация 
„Америка за България”.

След тежки изпитания и оспорвана конкуренция, при 
решаването на 2 теоретични и 4 практически задачи, 
бронзови медали спечелиха националният шампион на 

България за 2014 г. Димитър Манойлов от Математиче-
ска гимназия „Гео Милев”, Плевен и Радослав Тодоров от 
Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Ценов”, 
Враца. Двамата медалисти вече са приети за студенти 
в специалност „Медицина“ на Медицинския факултет на 
Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Емилия Тас-
кова и Теодор Трифонов от Националната природо-ма-
тематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов”, София, 
получиха грамоти за достойно представяне.

ОТЛИЧИЯ  ЧЕСТВАНИЯ

Пет медала за българите от 45-ата 
Международна олимпиада по физика 

Доц. Виктор Иванов и гл. ас. Димо Арнаудов от Физиче-
ския факултет на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ са ръководители на българския национален отбор 
по физика.

Завърши 45-ата Международна олимпиада по физика, 
която се проведе в гр. Астана, Казахстан. И тази година 
всички от българския отбор по физика се връщат с медали. 
Спечелените отличия са два сребърни и три бронзови ме-
дала. В олимпиадата участваха 380 ученици в отбори от 86 
държави.

Българските ученици, донесли медали за страната ни, са 
Катерина Найденова и Ангел Шерлетов (и двамата от гр. 
Казанлък ) - сребърни, и Радостин Димитров (гр. Казанлък), 
Станислав Щерев (Математическа гимназия, Варна) и Вик-
тор Кузманов (Американски колеж, София) - бронзови. 

За втора година Катерина Найденова спечели специал-
ната награда на Европейското физическо общество (EPS) 
за най-добре представило се момиче от европейска страна.

От 20 години е председател на Националната комисия 
за провеждане на Олимпиадата по физика, а от 27 години 
е съставител на задачи както за олимпиадата, така и за 
национални състезания. Като ръководител на авторски 
колективи е участвал в написването на 16 учебника и 
учебни помагала за средното училище. 

Научно-изследователска дейност на доц. Мърваков е 
в областта на теорията на кондензираната материя. 
Научните му интереси са свързани и с проблеми на обуче-
нието по физика (общо над 100 публикации). Основните 

му изследвания са във връзка с теорията на неконвенцио-
налните полупроводници (слоести и магнитни), резулта-
тите от които са публикувани в 40 статии, цитирани 
над 80 пъти. 

Доц. Димитър Мърваков е бил два мандата декан на 
Физическия факултет и член на Академическия съвет на 
СУ (2003–2011 г.), член е в шест последователни състава 
на Факултетния съвет (от 1991), ръководител на кате-
дра „Теоретична физика“ (1993–1995 г.), главен редактор 
на Годишник на Софийския университет – Физически фа-
култет (1996–2002 г.).
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ОТЛИЧИЯ  ЧЕСТВАНИЯ
Университетската ботаническата 
градина в Балчик отпразнува своя-

та 59-годишнина

На 27 юли 2014 г. служители, колеги от академична-
та и научната общност, журналисти и гости почетоха 
59-годишнината от основаването на Университетска-
та ботаническата градина в Балчик. Директорът на бо-
таническите градини на СУ д-р Красимир Косев посрещна 
гостите, а ректорът на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ - чл.кор. проф.дин Иван Илчев поднесе 
венец пред плочата на акад. Даки Йорданов. 

Университетската ботаническа градина Балчик е 
основана през 1955 г. на територията на парка на би-
вшата лятна резиденция на румънската кралица Мария 
Единбургска. Обектът е рефункционализиран и е отворен 
за широк обществен достъп. Днес градината се прости-
ра на близо 200 декара, като в нея се включва и защитена 
местност Ботаническа градина Балчик.

Празникът беше отбелязан с летен бал. Акцент в 
него бе концертът на Представителния оркестър на Во-
енноморските сили с диригент капитан III ранг Мирослав 
Трифонов. В Градината на Боговете, под открито небе, 
гостите се насладиха на произведения на Йохан Щраус, 

Виторио Монти, Ранди Нюман и други, както и творби 
от българските музикални класици Любомир Пипков, Ни-
колай Братанов и Дико Илиев.

В рамките на честването бе открита съвместната 
изложба на Университетския архив и Музея на СУ “Св. 
Кл. Охридски” под надслов „Основоположници на биологи-
ческата наука в България”. Целта на експозицията бе да 
представи пред академическата общност и пред гости-
те на градината биографиите и интересни моменти от 
живота и дейността на първите преподаватели по ес-
тествена история в Софийския университет. Изложба-
та включва биографичен, документален и снимков мате-
риал за дванадесет професори по ботаника и зоология със 
значителен принос за развитието на тези науки в Бълга-
рия. Десетте платна са подготвени с архивни и визуални 
материали, съхранявани в Университетския архив, Музея 
на Университета и във фонда на Университета в Регио-
нална дирекция “Архиви” – София.

Гостите имаха възможност да разгледат и парка. Це-
нителите на растителното царство обсъдиха научната 
и образователна роля на ботаническите градини, както 
и популяризирането на социалните им функции в конте-
скта на световната практика и изводите от наскоро 
проведената среща на Европейския консорциум на бота-
ническите градини.
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Руският космонавт Роман Романен-
ко гостува на програма “Космически 

предизвикателства” в Софийския 
университет

В конферентната зала на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ се проведе среща между Роман 
Романенко и участници и гости на програмата „Космиче-
ски предизвикателства“, дългогодишен партньор на СУ. 
Руският космонавт успешно е участвал в мисии на Меж-
дународната космическа станция и е прекарал почти го-
дина общо време (две продължителни мисии) на орбита.

Роман Романенко е космонавт-изпитател, зам.-ко-
мандир на отряда космонавти в „Научно-изследовател-
ски изпитателен център за подготовка на космонавти 
„Ю. Гагарин“. Той е носител на званието „Герой на Русия“ 
и на почетното звание „Летец-космонавт на Русия“. Ру-
ският космонавт три пъти влиза в състава на дублира-
щи екипажи: МКС-9, МКС-11 и МКС-15. През юли 2008 г. е 
назначен в основния екипаж на 20-та експедиция на МКС 
за командир на кораба „Союз ТМА-15“, с който на 27 май 
2009 г. той, заедно с Франк Де Вини (Белгия) и Роберт Тир-
ск (Канада) пристига на МКС. Приземява се на 1 декември 
2009 г. Продължителността на полета е 187 денонощия 
20 часа 40 минути 41 секунди.

В Софийския университет Романенко направи презен-
тация на тема “Пилотируеми космически полети” пред 
участници и гости на програма “Космически предизвика-
телства” (програма на технологии и космически науки). 
Той разказа детайли от собствените си преживявания и 
представи накратко част от подготовката за една кос-
мическа мисия. Романенко сподели с гостите няколко от 
интересните си лични преживявания на борда на косми-
ческата станция.

Премиера на книгата „Прогресивно-
либералната партия в България:

С Русия политика не правим!“
на д-р Светослав Живков

В Конферентната зала на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ се състоя премиера на книгата 
“Прогресивнолибералната партия в България: С Русия по-
литика не правим!” на преподавателя от Историческия 
факултет на СУ д-р Светослав Живков. Книгата е изда-
дена от Университетското издателство „Св. Климент 
Охридски“.

Д-р Светослав Живков завършва магистратура по ис-
тория и бакалавърска степен по политология в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. Преподавателска-
та му дейност и научните му интереси са насочени към 
модерната история на България в периода 1878 – 1944 г.: 
политическата система на Княжество / Царство Бълга-
рия, разделението на властите, политическите партии, 
изборите и изборното законодателство, избирателни-

те системи и тяхното приложение.
Монографията изследва Прогресивнолибералната 

партия (ПЛП) в периода от нейното обособяване в края 
на ХIХ в. до сливането � с Народната партия през 1920 
г. Авторът проследява процеса на консолидация на ПЛП, 
организационната � структура и динамиката във взаи-
моотношенията между отделните � звена. Проучени са 
нейната идеология и политическите � принципи, както и 
конкретните политики на ПЛП. Изследван е социалният 
състав на ПЛП на различните нива в партийната йерар-
хия. Разкрива се мястото на формацията в българската 
партийна система и нейните контакти с останалите 
политически сили и с монарха.

Доц. Тодор Попнеделев, зам.-декан на ИФ, откри пред-
ставянето на книгата с думите: „Напоследък започна да 
се налага една тенденция, че трябва да се пише модерно. 
Това е чудесно, но за да се пише модерно, трябва да има ис-
тория зад гърба на модернистите. Струва ми се, че тази 
книга следва традициите на нашия факултет. На човека, 
който умее да се занимава с история. Усетил е вкуса на до-
кумента, помислил е върху него и е дал своето мнение”. Той 
не скри радостта си от факта, че залата е пълна с хора, 

ГОСТИ НА СУ  ОТЛИЧИЯ

КУЛТУРА
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които могат и ще споделят емоцията на автора. 
Д-р Светослав Живков благодари на всички присъства-

щи и отбеляза, че в основата на книгата е неговата дисер-
тация, защитена през 2010 г. и посветена на ПЛП. „Това е 
първото мащабно изследване, посветено на тази партия. 

Тази книга е продължение на всичко писано по партийните 
въпроси на новата българска история и в известен смисъл 
тя е, както мой личен продукт, така и резултат от това, 
което съм усвоил от академичната общност на Софийския 
университет”, подчерта авторът.

В емоционалното си изказване д-р Живков отправи 
специални благодарности към доц. Валери Колев, който 
като негов научен ръководител го е насочил към темата 
за ПЛП, на рецензентите си проф. Веска Николова и проф. 
Любомир Огнянов, на всички свои колеги, на семейството, 
близките и приятелите си, които са го подкрепяли през 
изминалите години. 

„Настоящата книга идва да заеме една много сериозна 
празнота. Прогресивнолибералната партия е единствена-
та от петте големи партии, управлявали до Балканските 
войни, която нямаше монографична разработка. Моно-
графията включва огромен архивен материал, особено 
непубликувани извори“, отбеляза доц. Валери Колев. Като 
несъмнени предимства на изследването доц. Колев по-
сочи детайлното познаване на публикуваните сборници 
с документи, безспорното познаване на историческите 
изследвания, внимателното четене на мемоари, дневни-
ци, брошури, които са свързани с темата. „Става дума 
за истинско историческо изследване, което стъпва върху 

исторически извори”, подчерта доц. Колев и акцентира, че 
именно това е причината монографията да се използва и 
в бъдеще, за разлика от повечето модернистични изслед-
вания.

Доц. Колев отбеляза още, че широко застъпения ин-
тердисциплинарен подход в книгата, се дължи на факта, 
че д-р Живков освен историк е и магистър по политоло-
гия, което прави изследването на политическите пар-
тии интересно не само като на историк, но и като на 
специалист политолог.

„Радвам се, че една стара школа в нашата катедра, 
особено в новата българска история, която е започнала с 
Величко Георгиев, Илчо Димитров, Евлоги Божашки, продъл-
жава вече трето поколение”, каза в заключение доц. Валери 
Колев.

„Заниманието с партийна история и то в един дълъг 
период от време, проследяването на еволюцията на една 
партийна организация и идеология изисква много усилия. 
Изисква много търпение и специална подготовка. Той има 
тази подготовка. В този смисъл той има едно съвременно, 

модерно отношение към партийно-политическите про-
блеми и идеологиите, което е изключително нужно, когато 
се занимаваш с такъв тип работа. Светослав Живков има 
рядкото отношение към детайла. Което придава прециз-
ност и дълбочина на изследването, нещо, което можем да 
намерим в книгата. Не може да има история, когато няма 
разказ. Това е историята – един разказ за миналото, почи-
ващ на документи, на анализ и лично отношение”, отбеля-
за доц. Веселин Янчев.

Проф. Любомир Огнянов, който е и един от рецензен-
тите на монографията, акцентира върху политологиче-
ския подход, който се чувства в цялата книга и изтъкна 
изключително полезното съчетание между антрополо-
гия и история при изучаването на политическата систе-
ма. „Богата изворова база, която много рядко се среща в 
подобни изследвания. В този труд ние виждаме цялостна 
история на една от политическите партии в България, 
която има голям принос за конституционно-парламен-
тарното управление на страната, така и за икономиче-
ския напредък. В този труд са разкрити всички аспекти 
при изучаването на историята на една партия – социален 
състав, идеологически позиции и програми, управленчески 
програми, опозиционна дейност, което допринася да си 
изясним редица важни моменти от цялостното развитие 
на политическата система на България от началото на XX 
век“, каза в заключение проф. Огнянов.

ГОСТИ НА СУ  ОТЛИЧИЯКУЛТУРА
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Обучителна школа
„Новите предизвикателства

2014 - 2020“
В изпълнение на Дейност 1 по проект 

BG051PO001-3.3.06-0040 „Изграждане на интердисципли-
нарни екипи от млади учени в областта на фундамен-
талните и приложни научни изследвания от значение за 
медицинската практика“ с бенефициент Медицински 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и с партньор-
ството на Лесотехническия университет – София, в два 
идентични теоретични и практически модула се проведе 
обучителна школа „Новите предизвикателства 2014-
2020“ (23.06.14 – 25.06.14 г. и 30.06.14 – 02.07.14 г., Ректо-
рат на СУ „Св. Климент Охридски“).

Проектът се финансира по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси” и схема за безвъзмездна по-
мощ “Подкрепа за развитието на докторанти, постдок-
торанти, специализанти и млади учени”, Бенефициент на 
безвъзмездна финансова помощ: Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ – Медицински факултет и цели 
да подпомогне професионалното развитие и да повиши 
адаптивността на младите учени, докторантите и по-
стдокторантите в сферата на научните биомедицински 
изследвания и да развие уменията за работа в изследова-
телски екипи в гранични научни области.

Целта на проведената обучителната школа бе да за-
познае младите изследователи с информация относно 
изготвяне, управление, организация и реализация на про-
ектни предложения, защита на интелектуални права и 
внедряване на иновации, които ще спомогнат за тяхна-
та работа и представянето на резултатите от науч-
ните им изследвания. С представените лекции и презен-
тации участниците в школата бяха запознати също и с 
възможности за финансиране по програми в рамките на 
Европейския съюз, напр. програма „Хоризонт 2020“, както 
и източници на финансиране в САЩ. Семинарите на шко-
лата бяха изнесени от утвърдени лектори в областта 

- проф. д-р Румен Томов – зам.-ректор по научната и при-
ложна дейност на Лесотехническия университет, проф. 
Снежанка Грозданова и др.

Дейност 1, която се осъществява от партньорската 
организация по проекта – Лесотехническия университет 
– София, има за цел да изследва проблемите в развитие-
то на научната кариера и условията на труд на младите 
изследователи в България и да повиши тяхната информи-
раност относно източници на финансиране и възможнос-
ти за реализация на научния им потенциал. В резултат на 
проведени анкети преди и след стартиране на дейност-
та ще бъде изготвен наръчник с описание и информация, 
съобразно установените области на интерес на членове-
те на цялата група, относно изготвяне и управление про-
екти, описание за законови уредби, свързани с интелекту-
ални права и внедряване на иновации.

В школата взеха участие 30 от членовете на целева-
та група – докторанти, постдокторанти и млади учени 
от Медицинския факултет, Факултета по химия и фар-
мация, Физическия факултет, Биологическия факултет на 
СУ и Института по биофизика и биомедицинско инженер-
ство на БАН.

ПРОЕКТИ
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Етап на изпълнение на проекта 
«Трансгранично градинско изкуство 

по Черноморието» през периода
13 август 2013 г. – 30 април 2014 г.

Проектът „Трансгранично градинско изкуство по 
Черноморието”, MIS-ETC Code 697, координиран от Об-
щината в Текиргьол, е финансиран чрез програмата за 
трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 
– 2013 г., приоритетна ос 3 на социалното и икономиче-
ското развитие, област на интервенция 1 – подкрепа на 
трансграничното сътрудничество в областта на биз-
неса и насърчаване на регионалния образ и идентичност, 
на основание договор за финансиране № 50762/25.06.2013 
г./12.07.2013 г.

Договорът е сключен с Министерството на регио-
налното развитие и обществената администрация в 
качеството му на управляваща институция по програма-
та за трансгранично сътрудничество Румъния – България 
2007 – 2013 г.

Проектът има за цел да развие трансграничния ту-
ризъм чрез разнообразяване на природните и културни-
те обекти в районите на град Текиргьол, Румъния и град 
Балчик, България, чрез създаване на Ботаническа градина 
Текиргьол и модернизиране на Университетската бо-
таническата градина в Балчик, България. Едновременно с 
това, проектът цели насърчаване на съвместните тран-
сгранични инициативи и стратегии в областта на тури-
зма. Петте участници в проекта – Община Текиргьол и 
Университет „Овидий” – Констанца от Румъния и Култу-
рен център „Двореца” – Балчик, Софийски университет 
„Св. Климент Охридски” - Университетска ботаническа 
градина - Балчик и Община Балчик от България, участват 

активно в изпълнението на проекта, като допринасят за 
развитието на новия трансграничен туристически про-
дукт.

Проектът е с общ бюджет от 1.507.842,86 евро, от 
които избираемата част от Европейския фонд за реги-
онално развитие е в размер на 1.278.952,32 евро, а тази 
от националния бюджет възлиза на 196.019,56 евро и има 
срок за изпълнение 18 месеца, през периода юли 2013 г. – 
януари 2015 г. 

Към 30 април 2014 г. по изпълнението на проекта са 
извършени подготвителни дейности, свързани с инвес-
тицията в Ботаническа градина Текиргьол, Румъния и с 
модернизирането и развитието на Ботаническата гра-
дина и Културен център „Двореца” в Балчик. Организира-
ни са конференции за стартиране на проекта в Текиргьол 
и Балчик. Сключени са договори за изготвяне на проекти, 
предприети са стъпки за подготвяне на необходима до-
кументация за издаване на строителни разрешения за 
двете инвестиции.

През месец декември 2013 г., Третият партньор по 
проекта, Университетът „Овидиус” от Констанца, орга-
низира в продължение на два дни семинар на тема „Обмяна 
на опит по въпросите на туризма и климатичното въз-
действие върху парковете и градините”, в който взеха 
участие специалисти в областта и заинтересовани ин-
ституции. 

В съответствие с дейността по осигуряване на про-
зрачност на проекта, беше изготвен Наръчник за визу-
ална идентичност на проекта, включващ визуалния му 
подпис, който ще бъде използван и след приключване из-
пълнението на проекта при по-нататъшните дейности 
по представянето му. Към настоящия момент уебсай-
тът на проекта и материалите по представяне бъдеща-
та атракция са в процес на изработка.

ПРОЕКТИ
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Летен театър в Трън с
„Алма Алтер“

Стартира проектът „Летен театър в Трън“, органи-
зиран от театър-лаборатория „Алма Алтер“ на Софий-
ския университет, сдружение „За Изабелски глас“ и чита-
лище „Гюрга Пинджурова“, град Трън. 

От 28 юли екип от трупата на театър-лаборато-
рия „Алма Алтер“ започна провеждането на театрални 
работилници „Летен театър в Трън“ с група от 15-20 
деца между 8 и 18 години от община Трън. Проектът ще 
продължи до 8 август. По време на тези работилници под 
формата на игра децата ще се запознаят със специфики-
те на авторския, живия театър. Ще имат възможност 
не само на теория, но и на практика да разгледат особе-
ностите на “бедния театър” на Йежи Гротовски, както и 
задълбочено да надникнат в творчеството на Гео Милев 
и неговото разбиране за модернизма, театралното случ-
ване и фрагмента. Децата ще развиват своите сценични 
умения, ще преминат през физическа подготовка, която 
ще им позволи да присъстват на сцената автентично, 

със самочувствие и ще им даде базисни познания в облас-
тта на физическия театър. 

В началото на учебната година на голяма сцена в град 
Трън децата, заедно с екипа от трупата на „Алма Алтер“, 
ще представят своя пърформънс, резултат от теа-
тралните работилници. 

Лятна школа „Информатика,
граматика, лексикография“

В Софийския университет “Св. Климент Охридски” 
започна провеждането на лятна школа “Информатика, 
граматика, лексикография”. Тя е предназначена за докто-
ранти, постдокторанти, специализанти и млади учени, 
както и за всички, които се интересуват от приложение-
то на информационните и комуникационни технологии в 
медиевистиката и палеославистиката. 

 Събитието бе открито от проф. дфн Анна-Мария То-
томанова, ръководител на катедра „Кирилометодиевис-
тика“ към Славянския факултет на Софийския универси-
тет. Тя поздрави учените от България, Унгария и Сърбия, 
както и всички присъстващи в Зала 1 на Софийския уни-
верситет. 

„Това е проект, продължаващ предишен докторантски 
проект, който се казваше „Интерактивни и компютърни 
средства за исторически езиковедски изследвания“ – пояс-
ни проф. Тотоманова. Тя разказа, че тогава е бил направен 
набор от електронни инструменти, за да се обработват 
средновековни български текстове. Това са шрифтове, 

корпуси текстове, и различни софтуери за търсене на 
думи. 

„Сега този проект го продължаваме, като целта ни е 
да поставим началото на изработването на един исто-
рически речник на българския език, електронно базиран. 
Напълно обработваме думите лексикографски и покрай 
това ни се наложи да обработваме различни други неща. 
Хората, които са ръководители на докторантите и ръко-
водители на проекта, работят по научни задачи, свързани 
със софтуера, подбора на лексиката, която обработваме и 
т.н. Засега обработваме християнската терминология в 
исторически аспект. Историческият речник означава – на-
мираме думата от времето на първата й поява в писмени 
паметници и се опитваме да проследим как се развива зна-
чението й и употребата й до наши дни“. 

Проф. Тотоманова каза още, че корпусът, с който ра-
ботят, съдържа вече над сто текста средновековни бъл-
гарски паметници от X до XVIII век включително, като 
една от последните е историята на Паисий Хилендарски.

По време на лятната школа лектори ще бъдат изтък-
нати учени от страната и чужбина. Школата ще продъл-
жи до 3 август. 

ПРОЕКТИ



ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  ЮЛИ 2014 г.   19

Геоложкото многообразие на Бълга-
рия през погледа на обектива 

Музеят по минералогия, петрология и полезни изкопа-
еми към СУ „Св. Кл. Охридски” и Българското лапидарско 
дружество организират национален фотоконкурс за на-
градите на Pentax – „Геоложкото многообразие на Бълга-
рия през погледа на обектива“. Крайният срок за получа-
ване на фотографиите е 15 септември 2014 г.

Спонсори са ВИП Трейдинг Дидживижън (официален 
представител на Pentax за България), Българска минно-ге-
оложка 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 - професио-
налисти и любители. 

• Фотографиите трябва да са авторски. При предяве-
ни претенции от трети лица, авторът на фотография-
та носи пълна отговорност. Организаторите не прове-
ряват 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 свър-
зани с организацията на конкурса 

Технически изисквания към фотографиите:

• Приемат се до 5 броя цифрови изображения, са-
мостоятелни или свързани във фотоесе. За предвари-
телната селекция фотографиите трябва да са с размер 
300dpi и 1000 пиксела по дългата страна, само в JPG фор-
мат.

• 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);

• 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 тряб-
ва 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.

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 лапидар-
ско дружество.

 Награден фонд: Наградите за конкурса са осигурени 
от ВИП Трейдинг Дидживижън, официален представи-
тел на Pentax за България.

Първа награда: Фотоапарат Pentax

Втора награда: Бинокъл Pentax

Трета награда: Флаш памет 

Специална награда на Музея по минералогия, петроло-
гия 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 фотоиз-
ложбата ще се осъществи с помощта на Българска мин-
но-геоложка камара.

 Календар:

• Краен срок за получаване на фотографиите – 15 сеп-
тември 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 на-
градите – 17 октомври 2014 г. в залата на Музея по мине-
ралогия, петрология и полезни изкопаеми, СУ „Св. Климент 
Охридски”

Всеки участник във фотоконкурса дава своето съгла-
сие неговите снимки да бъдат използвани в печатни и ре-
кламни материали на Софийския университет, Българска-
та минно-геоложка камара и ВИП Трейдинг Ди Джи Вижън 
при запазване на авторските права.

КОНКУРСИ
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