ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ноември 2014 г.

НОВИНИ
Софийският университет отбеляза деня на св. Климент Охридски с
академично тържество

Заключителен семинар по университетски проект
„София – учещ се град“

Докторантът в Стопанския факултет Мария Трифонова бе избрана за
кариерен посланик за 2014/2015 г. на Европейската служба за подбор на
персонал за България

Проведе се първият университетски симпозиум
по социална педагогика в България

С щедро дарение на семейство Желеви бяха обновени учебни
лаборатории във Факултета по химия и фармация
Пореден успех на студенти от СУ в Националната студентска
олимпиада по компютърна математика за 2014 г.

НАУК А И БИЗНЕС
Във Факултета по химия и фармация на СУ беше представена
студентска програма за научни изследвания по естествени науки и
биотехнологии

ОТЛИЧИЯ

124 отличници студенти и ученици получиха стипендия
„Готови за успех“

Проф. Ян Рихлик стана доктор хонорис кауза на
Софийския университет „Св. Климент Охридски”

В Софийския университет бяха връчени стипендии за студенти с
увреждания в неравностойно положение

Проф. дхн Димитър Тодоровски бе удостоен с Почетния знак на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента

Световен ден на Географските информационни системи 2014 г.

Проф. д-р Масимо Малаго бе удостоен с почетното звание
„Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Софийският университет стана носител на наградата на Study Portals
за 2014 г. за удовлетвореност на чуждестранните студенти
Световният ден на философията беше отбелязан в Софийския
университет
В СУ беше представена системата за обучение по британска и
американска литература LitUps!
За втори път с щедрата подкрепа на „Прокредит банк” беше
реновирана зала в СУ
Представяне на резултатите от анализ на образа на България във
водещите европейски медии през 2013 година
Департаментът по спорт награди най-добрите студентиспортисти на Софийския университет за 2014 година

КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
Международна научна конференция в чест на 85-годишнината на
спортната дейност в Алма матер
Международен филологически форум за студенти и докторанти бе
открит в СУ
IV Есенен научно-образователен форум “Учителят и модернизирането на
образованието – национални и европейски практики”
Международна научна конференция
„Конституцията – основа на модерната държавност“
Кръгла маса на тема: „Ноември 1989 г. Отражение на промените в Чехия,
Словакия и България 25 години по-късно“

ЧЕСТВАНИЯ
Тържествено отбелязване 140 години от рождението на
проф. Михаил Герасков
Софийският университет отбеляза 20-годишнината на специалност
„Кореистика”

КУЛТУРА
Представяне на книгата
„Езикови портрети на български политици и журналисти. Част втора“
Алма Алтер“ вдигна на крака „Нощта на театрите“
Представяне на изложба, филм и документален сборник
„Св. Димитрий Басарбовски - светец на два народа“
Юбилейна изложба „Първостроителят“, посветена на
155-годишнината на Александър Теодоров-Балан

АБСОЛВЕНТИ
Абсолвентите от випуск 2014 на Физическия факултет завършиха
висшето си образование
Випуск 2014 на Богословския факултет получиха дипломите си за
завършено висше образование
Завърши випуск 2014 на Факултета по педагогика
Абсолвентите от випуск 2014 на Стопанския факултет получиха
дипломите си за завършено висше образование

Международна конференция „Един век българо-унгарски, политически,
стопански и културни връзки 1914-2014 г.”
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НОВИНИ
НОВИНИ
СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОТБЕЛЯЗА
ДЕНЯ НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ С
АКАДЕМИЧНО ТЪРЖЕСТВО

На 25 ноември 2014 г. за 109-ти път в своята история
Софийският университет „Св. Климент Охридски” отбеляза патронния си празник с академично тържество. На
събитието присъстваха министърът на образованието
и науката проф. Тодор Танев, министърът на околната
среда и водите Ивелина Василева, кметът на София Йорданка Фандъкова, доц. Румяна Коларова, секретар на държавния глава по връзките с гражданското общество, доц.
Мартин Иванов, секретар на президента по култура, образование и национална идентичност, ректори на висши
училища от София и страната, представители на Българската академия на науките, академичната общност на
Университета, много преподаватели и студенти.

приветствие от предишния ректор на Университета
проф. Иван Лалов. В словото си към присъстващите в Аулата проф. Лалов разгледа два основни въпроса – проблемите в българското образование и наука и предстоящото отбелязване на 125-годишнината на Физико-математическия факултет на СУ.
По думите на проф. Лалов днес средното образование
много по-остро засяга висшето образование, отколкото

Тържеството започна с празнична утреня и божествена света литургия, отслужени в академичния параклис

„Св. Климент Охридски” от Негово Високопреосвещенство Западно и Средноевропейски митрополит Антоний.
По-късно Академическият съвет начело с ректора на СУ
проф. Иван Илчев поднесе венец пред паметника на св.
Климент Охридски.
Академичното тържество продължи в Аулата на СУ с
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преди време. Той допълни, че в средното училище учениците са две основни групи – тези, които смятат да продължат в български и чужди университети и тези, които
смятат да използват своя капацитет в икономиката,
без да продължават непосредствено в университета.
Проф. Лалов повдигна въпроса за подготовката на тези
две групи. „Въпросът за подготовката на двете групи не
е само закон, както се схваща напоследък. Въпросът е съдържателен и аз се надявам, че в закона, който се подготвя
за средното образование, дано има достатъчно ясни възможности, достатъчно ясни перспективи за двете групи
ученици”, каза проф. Лалов и допълни, че по отношение на
висшето образование основен въпрос е дали ще има финансиране според качеството на предлаганото образование, а не само според количествените показатели.
По проблемите в науката, проф. Лалов подчерта, че
непосредствената задача е да се подсигури следващото
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поколение български учени, защото науката е специфична дейност, която изисква лични усилия и жертви и не
предполага бърз материален възход. Поради тази при-

чина младите хора, които са готови да се посветят на
науката, трябва да бъдат стимулирани и подкрепяни. В
противен случай, според проф. Лалов, България ще се превърне в обслужваща нация.
Проф. дин Иван Илчев, ректор на Софийския университет, произнесе приветствено слово и поздрави всички
присъстващи в Аулата с патронния празник на Университета: „Наново сме тук, за да почетем паметта на патрона на Софийския университет св. Климент Охридски
– символа на знанието и стремежа към истината. България на цар Борис и цар Симеон бе създадена от хора, които
вярваха в нея и работеха за нея. Без тях тя нямаше да се
случи. Вярваха и работеха, въпреки трудностите, въпреки
укорите, въпреки нападките. От хора като св. Климент Охридски, които се гордееха с това, че са ученици на Кирил и
Методий, защото бяха убедени, че да се гради може само
върху постигнатото от предходниците ти, че по-важно е
да строиш, отколкото да рушиш. От хора, които, ако цитираме житието на св. Климент Охридски – без да превиват коляно пред никого от хората са станали светила на
света, имащи словото на живота”.
Проф. Илчев отбеляза, че през изминалата една година Университетът е преминал през доста изпитания, но
изрази вярата си, че СУ е успял да запази достойнството
си без да превие коляно пред никого: „И въпреки това, ние
си оставаме верни на своята мисия, завещана ни от св.
Климент Охридски, да правим „всички съучастници в доброто”. Колегията ни продължава упорито да работи като
своя патрон, който по думите на неговите съвременници
„никога не го видяхме да бездействува, знаеше, че безделието е учител на всяко зло”.
Ректорът изброи част от събитията, с които Университетът може основателно да се гордее през изминалата година. Според националните рейтинги Софийският университет „Св. Климент Охридски” за поредна
година остава най-доброто висше училище в България, с
подобрени позиции в някои направления. Преподаватели
от СУ участват в създаването на Стратегия за висше

образование, а други в разработването на оперативната
програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
„Преди месец излязоха резултатите от проучванията
на Thomson Reuters, според които изследванията на колегията на Софийския университет са цитирани с 30 %
по-често от изследванията на колегията от следващата
ни научна институция. А 43 проучвания на наши колеги са
сред върховия 1 % на най-често цитираните проучвания в
света въобще. Поздравявам ви, колеги!”, каза проф. Илчев.
Колеги от Физическия факултет на СУ са съавтори в
проучванията на нобеловите лауреати по физика за 2014
г. Университетът е първата институция в България,
която стана член на международната асоциация на научните паркове. СУ сключи договор със Samsung за създаване
на център за технологии и иновации, а Университетската библиотека стана първата библиотека в България с
над 1 000 000 библиографски записа. Магистърската програма „Превод” на Факултета за класически и нови филологии получи за втори път знака за качество на Европейската комисия. През годината Университетът подписа

уникален договор със Зографския манастир за създаване на
първата по рода си Зографска електронна научноизследователска библиотека.
Студенти на СУ заеха второ място след Националната спортна академия в генералното класиране на Националната универсиада за 2014 г. Университетът бе
награден за успехите си в развитието си на програмата
„Еразъм”.
Повиши се и международният авторитет на Университета. Той бе избран за Европейски координационен
център на университети от Европа и Китай, в който
влизат университети от 16 европейски държави и за момента към 50 университета от Китай, а неговият ректор - за президент на Консорциума и следващата есен в
Софийския университет ще се състои годишната среща
на Консорциума. Проф. Илчев беше избран и за член на изпълнителното бюро и следващ президент на Асоциацията на балканските университети.
В края на словото си проф. Илчев отбеляза, че пред Университета стоят нови предизвикателства и пожела ху-
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бав празник на колегите си.
Проф. Танев, министър на образованието и науката,
поздрави всички с патронния празник на Университета и
добави, че активно ще се бори да бъде приета споменатата от проф. Илчев Стратегия за висше образование.
Предстоят поправките в закона за висше образование
и в закона за научните степени и звания, каза още проф.
Танев.
Проф. Димитър Денков, декан на Философския факултет на СУ произнесе академично слово на тема: „Просвещение и въображение”. Той заяви, че в речта си ще следва
изпитания просветителски ред: започва се терминологически, продължава се исторически и понятийно-методологически, за да се завърши с едно утопическо предло-

жение, което засяга не толкова темата, колкото сериозността на проблема, отчасти свързан с нея. „Той опира до
всички, които си имаме работа с наука, изследвания, учебни
програми, преподаване, оценяване, поддържане на библиотеки, популяризиране на знания и т.н., т.е. малко или много
просветители в онова патетично значение, което вече
дори не кънти на кухо в аулата на празния университет в
дни като тоя, а също и на 1 ноември или 24 май – виртуално
присъствен и реално неучебен ден, ако искаме да уточним
ректорската заповед“.

се опитват предпазни мерки срещу опасностите от въображението, някой някъде – не в литературната фикция,
а в реалността – днес мисли и прави това, което, казват,
не трябва да се мисли и прави, защото било неправилно. За
въображението обаче няма неправилни неща.“
„Нека се опитаме това да е и част от нашата работа – да пазим опасното в свободата си въображение; да
дадем възможност и на неправилното мислене, като в аудиториите и лабораториите, в лекциите и семинарите,
в проектите и практиките разиграваме и най-опасните
възможности без страх, че те могат да попаднат в лоши
ръце. В това разиграване се създава реалността, която не
е длъжна да бъде красива, истинна и добра“, призова той.
„Поради това си въобразявам основаването на фонд
за студенти и докторанти, в който да се подпомагат
интердисциплинарни, неактуални, финансово неизгодни,
може би политически некоректни, научно и литературно
нелепи, но все пак разумни и логично построени проекти,
предвиждащи поне 20 години напред най-вероятните днес
невероятности. В наши дни на формално просвещение,
финансови рестрикции и блокирано въображение това не е
никак лесна работа. Но един университет, за да отговора
на името си, не бива да се бои от подобен опит. Особено
когато носи и името на св. Климент, за когото хронистът
казва: „не е никак за чудене, че той залягаше да обърне човешкия ум към светлина и човещина“; ще рече – към безгрешното и грешното“, завърши академичното си слово
проф. Димитър Денков.
Проф. Албена Чавдарова, зам.-ректор на Софийския
университет, обяви имената на новоизбраните професори на Софийския университет за периода от 25 ноември
2013 г. до 25 ноември 2014 г. Тя честити празника на всички и заяви, че освен 29 професори, през изминалата година
в Софийския университет своята академична длъжност

Проф. Денков отбеляза, че за тази празнота има много причини и представи една, която според него рядко се
забелязва – а именно блокираното и изтласканото от
историческия опит, от образите и илюзиите за знание
въображение, така важно за всяко просветителско намерение. В словото си той направи исторически преглед
през различни епохи, през вижданията на различни философи и учени, търсейки връзката между въображението
и просвещението.
Проф. Денков отбеляза с какво се различават просвещението и пред-просвещението. В словото си той припомни, че следствията от свободното научно мислене
са далечни и почти винаги непредвидими, те са отвъд
доброто и злото и над печалбата и загубата, защото винаги са изложени на въображението, което не се съобразява с това, което ни се налага да мислим. „И колкото да
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са получили и 59 преподаватели със званието доцент,
доктори на науките – 6, а доктори с научна и квалификационна степен – 53 души.
Проф. Илчев обяви Голямата награда за научна и изследователска дейност на „Софийски университет Св.
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Климент Охридски“.
Той заяви, че тази година журито е било изключително
затруднено при избора на носителя на голямата награда.
Ректорът връчи на проф. дбн Румяна Атанасова Бакалова-Желева от Медицинския факултет Голямата награда
за научна и изследователска дейност “Софийски университет Св. Климент Охридски”.
Проф. Румяна Атанасова Бакалова-Желева не скри вълнението си от награждаването с това високо отличие:
„Чувството и усещането човек да получи признанието на
колегите в собствената си страна е съвършено различно и
е неописуемо”. Тя благодари на колегите си от катедрата,
които са я номинирали, на Катедрата по физика, биофизика и рентгенология, на Медицинския факултет и на всички, които са я подкрепили. Проф. Бакалова призова цялата
академична общественост да даде всичко от себе си за
младите хора, за да останат в страната, а дори когато
излязат, да се връщат с желание. Тя допълни, че е била 15

Софийския университет. Те се дават на студенти, докторанти, дипломанти за постижения в научната дейност, за постижения в областта на образованието, за
високи постижения в спорта.
Доц. Милена Стефанова обяви и носителя на Годишната стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви за студент от Карлово. Проф. Илчев връчи грамотата на Виделина Пеева, четвърти курс, Философски факултет, сп. „Психология“.
Божана Димитрова връчи Годишната стипендия на
името на Надежда Дженева на студент от Факултета по
журналистика и масова комуникация на Гергана Лазарова,
четвърти курс, профил „Радио“, ФЖМК.

Явор Цаков връчи Годишната стипендия за студентски постижения в радио или телевизионната журналистика на името на проф. Михаил Минков на Гергана Вълчева, четвърти курс, профил „Телевизия“, ФЖМК.
години в чужбина, но винаги е искала и се е връщала в България. „Няма млад човек, който да не иска да направи нещо
уникално и велико. Без наука, без технологии, без изкуство
– това е невъзможно. Наш дълг е да помагаме на младите
хора и да им създаваме условия, няма лошо дори да им се
поклоним, когато го заслужават”, каза проф. Бакалова и пожела на всички успех.
Проф. Иван Илчев обяви носителите на Наградата на
Столичната община за най-добър млад учен на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ за 2014 г. Целта
на Наградата е да потвърди признанието от страна на
Столична община към младото поколение учени на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от всички научни области.
Г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на гр. София, връчи грамотите на гл. ас. д-р Любен Загорчев от Биологическия
факултет и ас. д-р Красимир Кръстев от Историческия
факултет на СУ.
Доц. Милена Стефанова – заместник-ректор на СУ,
обяви носителите на Годишните награди на Алма матер
за учебната 2013/2014 г. по повод патронния празник на

Анета Милкова, член на управителния съвет на БНТ,
връчи Годишната стипендия съвместно с Българската
национална телевизия на името на д-р Младен Младенов
за студент от профил „Телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация на Мартина Зиновиева,
четвърти курс ФЖМК.
Доц. Евгения Великова, декан на Факултета по математика и информатика, обяви лауреатите на Годишната
награда за изследователски и научни постижения в областта на компютърните науки, математическата логика и изчислимостта на името на проф. дмн Иван Сосков.
Наградените тази година са докторант Иван Георгиев и
докторант Андрей Сариев. Поощрителна награда, присъдена от Фондация „ФМИ общество“ в памет на проф.
Сосков за постижения в областта на компютърните науки през 2014 г., получи Владислав Харалампиев.
Тържеството завърши с кратка музикална програма
на хоровите състави към Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ – лицей
към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
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НОВИНИ
ДОКТОРАНТЪТ В СТОПАНСКИЯ
ФАКУЛТЕТ МАРИЯ ТРИФОНОВА БЕ
ИЗБРАНА ЗА КАРИЕРЕН ПОСЛАНИК ЗА
2014/2015 Г. НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА
ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ
От октомври 2014 г. студентите в Софийския университет, интересуващи се от кариера в институциите на Европа, имат свое лице за контакт. Мария Трифонова, която е докторант в Стопанския факултет, беше
избрана за кариерен посланик за 2014/2015 г. на Европейската служба за подбор на персонал за България.
Ролята на кариерния посланик е да подпомага младите
хора правилно да идентифицират позициите в европей-

С ЩЕДРО ДАРЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВО
ЖЕЛЕВИ БЯХА ОБНОВЕНИ УЧЕБНИ
ЛАБОРАТОРИИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО
ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

ските структури, областите, в които биха искали да се
развиват, както и да ги информира за процедурите за кандидатстване и възможностите за кариерно развитие.
През следващата година Мария ще участва в поредица от събития в Софийския университет, организирани
с подкрепата на Кариерния център на СУ. Първата среща
на Мария в ролята й на кариерен посланик на ЕС и възпитаниците на СУ ще се проведе на 4 декември 2014 г. За
повече информация относно събитието, следете сайта
http://career.uni-sofia.bg/, както и Фейсбук страницата EU
Careers Bulgaria.
Можете да задавате конкретни въпроси или да уговорите консултация с Мария Трифонова на имейл eucareers.
unisofia@eu-careers.eu.

лаборатория по фармакогнозия.
Деканът на Факултета по химия и фармация проф.
Тони Спасов изрази огромната благодарност на преподавателите и студентите от факултета за реалната
помощ, която дарението оказва в модернизирането на

Във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент
Охридски“ бяха открити нови учебни лаборатории, оборудвани изцяло или частично с парично дарение на семейство Желеви. Дарението в размер на 80 000 лв. е в памет
на дъщеря им Валерия, студент във Факултета по химия
и фармация, загинала в жестокия влаков пожар през 2008 г.
На откриването присъстваха семейство Желеви, деканският съвет на Факултета по химия и фармация, ръководителите на катедри, както и студенти, които са
били колеги на Валерия.
Закупената модерна апаратура и оборудване включва
вакуумни изпарители, прецизни везни, сушилни, нагреватели, спектрометри, компютри, лабораторни маси и
столове. Напълно обновен е студентският компютърен
клас с 10 работни места. Частично са оборудвани нова
лаборатория по технология на лекарствените форми и
6
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НОВИНИ
че за студентите е истинско удоволствие да работят и
учат в обновените лаборатории и са още по-мотивирани
да знаят повече.
„Доволна съм. Всичко е хубаво, съвременно и ново. Надявам се да съм доставила радост на преподавателите и на

практическите занятия по химия и фармация. Той подчерта, че този ярък дарителски акт има и възпитателно
въздействие върху младите хора, обучавани във факултета и техните преподаватели: „Радостно е, че има хора
толкова смели като Вас и с такова сърце – отворено към
всякакви предизвикателства, дори и в най-тежките моменти. Защото това, което правим често е предизвикателство. В трудни условия, в среда, която по-скоро не цени
моженето и знанието. Помощта Ви няма да бъде забравена, тя се носи във всички ни”. Проф. Спасов допълни още,

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА СТУДЕНТИ ОТ
СУ В НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА
ОЛИМПИАДА ПО КОМПЮТЪРНА
МАТЕМАТИКА ЗА 2014 Г.
В периода 7 - 9 ноември 2014 г. в град Хисаря се проведе III Национална студентска олимпиада по компютърна
математика „Акад. Стефан Додунеков” . Националната
студентска олимпиада по компютърна математика е индивидуално състезание и в него участват студенти от

самите студенти. За мен пари, които не носят радост,
трябва да отидат там, където носят”, каза г-жа Софка
Желева.

тика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски”, с ръководители доц. Милен Иванов и гл. ас. Асен Божилов, се
състезаваха в група А - математика, информатика и компютърни науки.
Те се представиха отлично, като спечелиха следните медали: Стоян Апостолов, Велислав Бодуров, Младен
Вълков, Людмил Йовков - златни медали; Велина Иванова,
Александър Попов, Делян Лафчиев, Ксения Цочева, Виктор
Цонев, Владимира Суванджиева, Радослав Комитов - сребърни медали и Спасимир Нонев - бронзов медал.
Отборите на Физическия факултет на СУ, с ръководител гл. ас. Диана Радкова, и на Факултета по химия и фармация, с ръководител гл. ас. Никола Александров, се състезаваха в група Б - природни и технически науки, сигурност
и отбрана.
Те също се представиха достойно и спечелиха медали:
Явор Новев (ФХФ), Георги Стойчев (ФХФ) и Антон Зяпков
(ФЗФ) - златен медал; Калоян Генков (ФЗФ), Станислав
Хаджийски (ФЗФ), Петя Стоянова (ФХФ), Деница Банкова(ФЗФ) - сребърен медал; Дамян Дамянов (ФХФ), Ема
Тодорова (ФХФ), Иван Сливков (ФХФ), Адриана Стоянова
(ФХФ), Радостина Зидарова (ФЗФ) - бронзов медал.

бакалавърски или магистърски програми. Организатори
на събитието са Факултетът по математика и информатика и Факултетът по химия и фармация на СУ “Св. Кл.
Охридски”.
Съгласно регламента състезателите са разделени на
две групи, според изучаваната университетска специалност, като има отделно класиране за всяка група.
Участниците от отбора на Факултета по матема-
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НОВИНИ
124 ОТЛИЧНИЦИ СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ
ПОЛУЧИХА СТИПЕНДИЯ
„ГОТОВИ ЗА УСПЕХ“
За девета поредна година Фондация „Помощ на благотворителността в България“ и Фондация „Сирак“ връчиха стипендии „Готови за успех“ на студенти и ученици,
постигнали висок успех в образованието си. По традиция
домакин на събитието е Софийският университет „Св.
Климент Охридски“, а мястото – сцената на университетския театър.
Официални на церемонията бяха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван
Илчев, г-жа Деяна Костадинова – секретар по социални политики, младежта и спорта на президента на Република
България, проф. Николай Денков, заместник-министър на
образованието и науката и представители на компаниите, които за поредна година даряват средства в помощ
на учениците и студентите.

Програмата „Готови за успех” е в помощ на сираци и
полусираци, като водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата подкрепя младежите заради изключителните им постижения и отличен успех. Условията са
студентите да имат среден успех над 5.00 за предходната година или от приемните изпити, а учениците - над
5.50. Средствата за стипендиите са осигурени изцяло
от дарения и се разпределят от комисия, в която участват дарители. Тази учебна година стипендия „Готови за
успех“ ще получават 124 души – 17 ученици и 107 студенти. От тях 31 са пълните отличници.
За изминалите 8 години са раздадени 780 стипендии на
обща стойност 1037900 лв. Общият брой стипендии „Готови за успех“ за деветте години надхвърля 900.
Финансовата подкрепа в размер на 2 000 лв. годишно
за студентите и 1000 лв. за учениците е осигурена изцяло от дарения на фирми и частни лица. От стипендиантите тази година 16 са бъдещите лекари, 21 са бъдещите юристи и икономисти, 17се подготвят за учители,
психолози, социални работници и медицински сестри, 10
ще бъдат компютърни специалисти и инженери. 41% от
стипентидантите са участвали и досега в програмата и
за поредна година успяват да поддържат висок академичен успех.
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Най-много са стипендиантите, които следват в Софийския университет „Св. Климент Охридски” – 34. По девет са студентите от Медицинския университет – София и от УНСС, 8 са от Великотърновския университет.
Водещи на церемонията бяха Мирослава Иванова и
Христо Калоферов от Нова телевизия, първите посланици на добра воля на стипендиантската програма „Готови
за успех и лица на кампанията.
Проф. дин Иван Илчев връчи стипендиите на две пълни отличнички от Софийския университет. Той поздрави
студентите и учениците, носители на стипендията и
благодари на всички дарители, които позволяват на тези
млади хора да работят по-спокойно за своето бъдеще.
„Радвам се, че студентите въобще имат много повече
възможности сега, отколкото имаха преди няколко години.
Говорим не само за редовните стипендии за отличен успех,
социални стипендии, но и за европейски стипендии, от които през последните две години се възползваха много от нашите студенти. Говорим за специалното подпомагане на
студентите, които искат да карат стаж в различни фирми и затова сме благодарни на фирмите, които приемат
наши стажанти“.
Деяна Костадинова – секретар по социални политики,
младежта и спорта на президента на Република България
призова младите хора в залата да не се страхуват да експериментират, да бъдат активни, дори понякога да допускат грешки, защото те са част от живота.
Маргарита Йорданова – председател на Фондация „Сирак“, връчи специалните стипендии на името на Анета
Атанасов и благодари на всички дарители, подкрепили
програмата. Елица Баракова – директор на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ призова стипендиантите да споделят с тях своите успехи.
Приветствие и стипендии поднесоха г-жа Мария
Илиева, член на Борда на директорите на Международен
женски клуб, партньор от самия старт на програмата;
г-н Сергей Койнов, член на Борда на Американската търговска камара, представители на Дънди Прешъс Металс
Челопеч; Контур Глобал; фирма Ордър Дайнамикс; Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп; Интраком; Еврофутбол; Siemens; Фондация БНП Париба; Fama Consulting; VM
Finance; д-р Ангелов – директор на Александровска болница. Сред дарителите са още Зобеле, Уникредит Булбанк,
както и индивидуални дарители на Фондация „Помощ за
благотворителността в България”.
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НОВИНИ
В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА
ВРЪЧЕНИ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ
С УВРЕЖДАНИЯ В НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ
В Заседателна зала 1 на СУ Студентският съвет на
Университета заедно с фондациите „Клуб на готините
баби” и „Сила за живот” връчиха стипендии на студенти
с увреждания в неравностойно положение в рамките на
кампанията „Колкото повече, толкова повече”.

Фондация „Клуб на готините баби“, създадена от
три носителки на титлата „Мисис Баба“, от две години
провежда кампании за събиране на средства, с които
подпомага студенти с физически увреждания. Голямата
амбиция на фондацията е да постави основите на
виртуална библиотека с учебници и научна литература,
която ще реши основния проблем на студентите с
нарушено зрение – липсата на достатъчно литература
в електронен вид.

Кристиян Григоров, представител на Фондация „Сила за
живот“, който отбеляза, че двете фондации работят
заедно от миналата година. Той заяви пред аудиторията,
че често хората с увреждания в България са възприемани
като жертви, на които другите трябва да помагат, а
ако някой успее да постигне нещо, то той е герой сред
жертвите. „Мога да кажа за себе си – не искам да бъда
нито жертва, нито герой сред жертви. Искам да бъда
човек сред човеци и това искат да бъдат и всички останали
студенти с увреждания, които са потърсили подкрепа от
нас, кандидатствали са за получаването на стипендия и са
били приети”.

Кристиян Григоров отбеляза, че тази година
студентите, които ще получат подкрепа са 14 души, от
които 8 са от миналогодишното издание на кампанията.
Трима души от миналата кампания са завършили
образованието си, а един е успял да си намери работа. От
началото на учебната 2014/2015 г. Студентският съвет
на Софийския университет се присъединява към „Клуб на
готините баби” и „Сила за живот” и заедно обединяват
усилия в осъществяването на тази благородна
инициатива.
Даниел Стоев, председател на Студентския съвет на
СУ, благодари на двете фондации, на Кристиян Григоров
и неговия екип, за това че са успели да реализират тази
инициатива.
Ректорът на Софийския университет проф. дин
Иван Илчев също отправи своята благодарност към
организаторите на събитието. Той отбеляза, че в
сравнение с други университети, в СУ се обучават

Фондация „Сила за живот“ съществува от 2005 г. Вече
десет години се бори за творческото и образователното
развитие на хората с увреждания, като ежегодно, във
всяка последна седмица на август организира Фестивал
за хора с физически увреждания. През цялата година
се провеждат и други събития, на които хората с
увреждания имат възможност за изява.
Церемонията по награждаването бе открита от
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най-много студенти, които са с увреждания и са в
неравностойно положение: „За съжаление много често
сме длъжници на тези студенти, макар че правим каквото
можем, но може би не всичко, което трябва. Но правим
нещата, за които имаме възможности, за да можем

като Кристиян Григоров, които да намерят хора като
нас, които имат желание да помагат и да можем заедно
да вървим напред и да бъдем полезни на младите хора, и на
обществото”. Тя отправи искрена благодарност на всички
приятели и партньори, които са им съдействали през
годините и се обърна към студентите в неравностойно
положение с думите: „Много искаме да сме ви полезни не
само да завършите успешно вашето образование, но и да
се реализирате успешно”.
В рамките на церемонията на директора на
Университетската библиотека доц. Анна Ангелова бе
връчено дарение в помощ на студентите със специфични
потребности в Софийския университет - специален
скенер, който ще умножи запаса от достъпна дигитална
литература. Устройството е закупено със средства,
дарени от бизнесмена Момир Попович.

да направим живота им в Софийския университет поинтересен и по-ползотворен”.
Проф. Илчев припомни, че преди шест години
в Университетската библиотека „Св. Климент
Охридски” е открита първата читалня в България
за студенти със затруднения при ползването на
литература. Библиотечните услуги в УБ са насочени
изцяло към информационните нужди на потребителите
в неравностойно положение и представляват
изключителен шанс за тяхната самоподготовка и
обучение. Специализираната читалня предлага специално
читателско място, оборудвано с брайлов принтер и
Доц. Анна Ангелова благодари за дарението и заяви,
че Университетската библиотека провежда ежедневно
дейности в подкрепа на студентите със специални нужди.
„До този момент ние сме сканирали и обработили над 36
000 страници. Те са организирани в специална виртуална
библиотека, за да може колегите да ги ползват“.
През учебната 2014/2015 г. Фондация „Клуб на
готините баби“ подкрепя 14 студенти.

дисплей, компютърна техника и специален софтуер и
предоставя възможност за ползване на разнообразни
електронни ресурси.
Ваня Георгиева, председател на фондация „КГБ – Клуб на
готините баби“, запозна присъстващите с историята и
дейността на фондацията.
Татяна Трайкова, член на фондацията, допълни:
„Трябва да си помагаме. Хубаво е да знаем какви са нуждите
на университетите, но и да има такива свързващи звена
10

От всички студенти, одобрени за подпомагане тази
учебна година, седем имат зрителни, четирима- слухови
и трима – двигателни увреждания. Всички са с над 50%
трайно намалена работоспособност и са в крайно
тежко социално положение. Студентите се нуждаят
от средства за транспорт, помощно-технически
средства за придвижване и за обработка и адаптиране
на информацията, необходима за учебни цели. Всеки има
индивидуални потребности, които са добре проучени.
Техническите пособия, които кампанията си е поставила
за цел да закупи, ще бъдат както за индивидуалните
нужди на студентите, така и дарения за институциите,
в които те учат и работят. Според индивидуалните си
потребности студентите получиха лаптопи, силна лупа,
учебници, както и парична подкрепа.
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ГЕОГРАФСКИТЕ
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 2014 Г.
Официалното откриване на Световния ГИС ден
2014 г. се проведе в зала „Роял“, хотел „Шератън“.
Организатор на събитието е „ЕСРИ България“,
изключителен представител на Esri Inc. за страната.
Световният ГИС ден се отбелязва за 16- и път. В залата
присъстваха проф. дин Иван Илчев, ректор на Софийския
университет, Антъни Томпсън, директор на Световна
банка за България, Аарт Вингерден, генерален директор
на Esri Inc. за Европа, Евгения Караджова, управител
на ЕСРИ България, представители на министерства,
университети, неправителствени организации, общини,
учени и студенти.

Партньори на събитието са Софийският университет
“Св. Климент Охридски”, Националното сдружение на
общините в Република България, Фондацията за реформа
в местното самоуправление, Българският съвет за
устойчиво развитие, Съюзът на архитектите в България,
Българската асоциация по водите, Българската асоциация
на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската
академия на науките, Университетът по архитектура,
строителство и геодезия, Българската картографска
асоциация, Зелени Балкани, Съюзът на органистите в
България, вестник „Строителство Градът“ и други .
Събитието откри г-жа Караджова, която поздрави
присъстващите гости и колеги в залата и изрази
удоволствието си, че всички заедно, за 16-а поредна
година отбелязват този ден. „Световният ГИС ден е
най-голямото международно събитие в областта на геоинформационните системи. На практика на този ден
както в България, така и в цял свят академичните врати
са отворени и ние споделяме нашите знания, нашия опит
за бъдещото развитие на системите.“, заяви тя и добави,
че този ден се отбелязва в цял свят и от името на ЕСРИ
България изрази радостта си, че България достойно
присъства на международната карта на ГИС деня. Г-жа
Караджова специално благодари на партньорите на
събитието и съвместната им работа.
Ректорът на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ проф. дин Иван Илчев поздрави всички
присъстващи за Световния ГИС ден и колегите от

СУ, благодарение на които вече 13 години в Софийския
университет се осъществява обучение по ГИС в рамките
на три направления. „През тези години колегите от
Геолого-географския факултет са дали на България повече
от 120 специалисти, които сега работят във всички сфери
на стопанството. Предполагам, че не малко от хората
тук, са били възпитаници на СУ.“
Проф. Илчев отбеляза още, че създадените в Софийския
университет Център за въздушно наблюдение и Център

за космически изследвания са се оказали изключително
полезни. „Искам да посоча, че от нова година, в рамките
на Университетския хуманитарен комплекс , който е найголемият проект в областта на хуманитарните науки в
България, започва да се работи по проекта HGIS – Thrace
–Историко-географски информационни системи – Тракия.
Това е първият проект от този род в света, в който ще се
изследва не е един град и не една малка територия, не малък
хронологически отрязък от време, а цялата територия на
Тракия за един период от повече от две хиляди години“.
Ректорът уточни че в този проект участват три
научни колектива от Софийския университет, някои
от които са ръководени от колеги от БАН. Проф. Илчев
изрази надеждата си, че след три години – какъвто е
срокът на проекта, ще има добра историко-географска
платформа за този регион.
„Бих искал да благодаря на ЕСРИ за жеста, който
направиха към преподавателите на СУ, давайки им лиценз
да работят с техния продукт, така че надявам се, че
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колегите ще бъдат вдъхновени и ще създават нови млади
кадри. Успех!“ – заяви накрая на приветствието си проф.
Илчев.
Доц. д-р Стелиян Димитров, заместник-декан
на Геолого-географския факултет на Софийския
университет, благодари на ЕСРИ за дългогодишното
партньорство и подкрепа. „Ние продължаваме да сме
единственият университет в България, който произвежда
ГИС-специалисти на магистърско ниво. Сега разширяваме
това обучение в различни специализации в областта
на приложението на географско-информационните
системи.“ – отбеляза той в словото си.

Христо Христов, директор електронно управление
в Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на Република България,
поздрави организаторите на събитието и постави
въпроса как възприемаме инструментариума на ГИС –
като даденост или възможност за бъдещо развитие. :
„В 60-те години на миналия век, когато географските
данни са се наслагвали върху печатни карти, сигурно
не е било лесно на хората да оценяват и анализират
пространствените взаимовръзки. Когато през 60-те се
стига до идеята за компютърно наслагване на тези данни
за земеделските земи, в Канада се заражда ГИС.” Той добави,
че 50 години по-късно тези технологии са така навлезли в
ежедневието, че не можем да си представим удобството,

което те ни предоставят - в телефон, автомобил,
военна техника, превенция, защита, анализ при аварии и
злополуки, каквито ни съпътстват често. „Не можем без
тези удобства. Освен това може да се каже, че това не е
пределът, напротив, това са технологии на бъдещето и
те тепърва ще овладяват нови сектори. Неслучайно един
от основателите на ГИС казва, че единствено нашето
въображение може да бъде граница на приложението на
ГИС. Това са технологии и инструменти на младите хора
преди всичко. С удоволствие чувам, че в учебните програми
на СУ са заложени тези предмети, тъй като действително
това е бъдещето“.
Христо Христов съобщи, че ГИС технологиите
намират все по-голямо приложение в работата на
администрацията при разработване на електронни
административни услуги и повишава ефективността и
прозрачността в работата на администрацията.
Генералният директор на Esri Inc. за Европа Аарт
Вингерден поздрави гостите и академичната общност и
всички потребители на ГИС в България, които показват
изключителна експертиза в сферата на географските
информационни системи. „Впечатлен съм, тъй като през
последните дни разбрах за много награди, спечелени на
световно ниво от ГИС проекти в България. ГИС расте както
в България, така и в целия свят“. В презентацията по-късно
той запозна присъстващите в залата с тенденциите за
развитие на ГИС.
Антъни Томпсън, директор на Световна банка за
България, представи презентация за връзката между ГИС
и Световната банка.

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА ЗА 2014 Г.
НА ПЛАТФОРМАТА STUDYPORTALS
ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ.
Студентите са оценили академичния си опит в
най-старото българско висше училище с между 9 и
9.5 от 10 възможни точки. Резултатът е основан на
анализа на хиляди студентски отзиви на страницата
на платформата в интернет за опит в студентската
мобилност, която е най-голямата база данни в света.
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СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА
БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН В СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ

разглеждана не само по философски, но и всякакъв начин,
който ние бихме могли да сметнем за разумен. Тъй като
философията се занимава с разумно споделяне на свободни
мисли”.

В Аулата на Софийския университет бе отбелязан
Световният ден на философията. На тържеството
присъстваха министърът на образованието и науката
проф. Тодор Танев, деканът на Философския факултет
проф. Димитър Денков, много преподаватели и студенти.
В рамките на празника в Аулата бяха връчени и наградите
от конкурса за есе на тема: „Българският път. Потенциал,
проблеми, перспективи”.
Събитието бе открито от проф. Димитър Денков,
който изрази радостта си, че в залата е пълно с философи
от почти всички университети и институции, които
се занимават с философски знания: „Ден на философията
звучи малко странно, защото, ако погледнем колко много
науки има, то би трябвало да се сблъскат в рамките на
една година. Все пак фактът, че философията по някакъв
начин е отличена в една международна организация като

ЮНЕСКО и има свой собствен ден, говори няколко неща.
На мен ми говори, че философията не е една, а са много
философии и на всички места, където днес се чества
този ден, всъщност хората започват да говорят за неща,
които, като че ли за тях са философски. Но те говорят
от позициите на хора, които имат страст към едно пообщо мислене, което очевидно не е само научно, не е само
политическо, не е само изкуство или естетическо, не е
религиозно, а е някаква област, в която искаме да намерим
онези общи места за общо разбиране и по този начин можем
да се съберем различни хора от различни специалности, за
да говорим по проблеми, които надхвърлят границите
на нашето досегашно познание, стремейки се към онова,
което винаги е отличавало хората и особено философията
– към съвършенство в търсене на истината по начин,
който може да бъде научен, може да бъде верски, може
да бъде политически, може да бъде идеологически, но при
всички случаи - човешки”.
Проф. Денков не скри вълнението си, че Аулата е пълна
с толкова много млади хора, бъдещи колеги, които с
есетата си са показали, че философията в никакъв случай
не е тясно специализирано знание: „По тази причина и
темата, която са избрали колегите, би могла да бъде

Проф. Танев, министър на образованието и науката,
също приветства събралите се в Аулата: „Вярвам в
мисията на българската философия. Тя е от малкото
науки в България, които са се отчитали винаги на световно
равнище и не страда от локализъм. Да сте живи и здрави
за това, което правите и да почетем тези, които го
правеха преди нас и да подадем ръка към тези, които ще
продължават българската философска школа, която е
от малкото универсални световни явления в сферата на
науката у нас”, каза проф. Танев.
Проф. Пламен Макариев отбеляза, че за първи път тази
година по предложение на доц. Иван Колев от Философския
факултет и с активната помощ на факултетния
студентски съвет беше организиран конкурс за есе за
студенти и ученици. На церемонията в Аулата бяха
обявени наградените в конкурса.
Проф. Анета Карагеоргиева, ръководител на
катедра „Философия”, разказа накратко за началото
на отбелязването на Деня на философията в България.
За пръв път празникът е обявен през 2005 г., а проф.
Карагеоргиева изрази радостта си, че през изминалите
години празникът се е развил и пожела на всички
присъстващи на тържеството успех, веселие и много
приятни мигове.
Проф. Силвия Минева също поздрави всички колеги и
приятели в залата и пожела на всички здраве, философско
вдъхновение и още много години да се отбелязва този
празник. Тя припомни думите на Цицерон, че философията
е култура на духа и в този смисъл празникът на
философията всъщност е световен ден на културата на
духа. Проф. Минева добави, че първоначално празникът е
отбелязван по-скромно и в по-малък състав, докато днес
вече е в тържествената Аула на СУ, което за пореден път
доказва, че светлостта на философията става все поголяма и приобщава все повече хора към себе си.
Празникът продължи с дебат на тема „Българският
път”, среща с випускници, поетично четене и концерт на
студенти от Философския факултет.
В централното фоайе на Ректората до 23 ноември
може да бъде разгледана и изложба, посветена на празника.
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В СУ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА СИСТЕМАТА
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БРИТАНСКА И
АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА LITUPS!
В Заседателна зала 1 на Софийския университет бе
представена най-добрата система в Европа за обучение
по британска и американска литература за XI и XII клас
LitUps! Автори на двете учебни помагала на издателство
„Просвета” са проф. Мадлен Данова и Райна Костова.
През 2014 г. изданието е отличено със специална награда
на Панаира на книгата във Франкфурт. Авторитетно
международно жури присъди на LitUps! бронзова награда
и го нареди сред най-добрите европейски учебници по
всички предмети, сред които няма друг по английски
език за гимназиален етап. В оспорваното състезание
участваха 62 проекта от 30 държави.
Системата LitUps! беше представена от проф. д-р
Тодор Шопов и д-р Биляна Курташева. Те подчертаха
необходимостта
от
подобни
иновационни,
интерактивни системи за обучение в българското
образование, които да поставят ученика в центъра на
дейностите в класната стая и да направят възможно
взаимодействието между дигитализирания свят на
тийнейджърите и света на литературата.
По учебника вече с огромен успех се преподава в
най-елитните български езикови гимназии. Голямото
предимство на системата е, че запознава учениците с
класическата английска и американска литератури чрез
връзката им със съвременната поп-култура, като дава
възможност за овладяване на различни художествени и
публицистични жанрове едновременно с изучаването на
английски език.
Конкурсът
за
най-добри
учебни
материали
(BELMA) се организира ежегодно от „Асоциацията на
европейските издатели на учебници“ (EEPG), съвместно
с „Международната асоциация за изследване на учебници
и учебни медии“ (IARTEM), по време на международния
панаир на книгата във Франкфурт.

ЗА ВТОРИ ПЪТ С ЩЕДРАТА ПОДКРЕПА
НА „ПРОКРЕДИТ БАНК” БЕШЕ
РЕНОВИРАНА ЗАЛА В СУ
От тази учебна година студентите на Философския
факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” ще се обучават в изцяло ремонтираната със
средства на „Прокредит банк” зала № 421. На откриването
на обновената зала присъстваха деканът на Философския
факултет проф. д-р Димитър Денков, ръководителят на
отдел „Маркетинг” в „Прокредит банк” Олег Кузнецов,
Маргарита Етова, ръководител отдел „Обучение” и
Адриана Драмджиева, експерт маркетинг, отговаряща за
организацията на работния процес по обновяването на
залата, студенти от факултета.
Проф. Денков изтъкна, че залата е направена
благодарение на сътрудничеството с „Прокредит банк”
и припомни, че част от кампанията на банката е и
обновяването на зала 300 в Стопанския факултет. Той
14

подчерта, че идеята е да бъдат реновирани още няколко
зали, за да се повиши качеството на учебния процес.
Деканът връчи на Олег Кузнецов сертификат за
дарение.
Проф. Денков отбеляза, че с партньорите от банката
ще се опитат да направят и няколко дискусии по най-
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различни проблеми със студентите: „Дискусиите няма
да бъдат свързани само с банковото дело, но и с различни
проблеми, които засягат и психологията, и философията,
и социологията, и политическите науки, темата за
откритостта в нашите отношения, включително и
финансовите, за нашата възможност да се квалифицираме
по специалности, които не сме завършили никога, тоест
не сме икономисти, но можем да станем финансисти.”
Деканът изрази надежда това сътрудничество да бъде
начало на съвместна работа в бъдеще, тъй като без банки
не можем да живеем, въпреки финансовата несигурност
през последните 500 години.
Олег Кузнецов благодари на деканското ръководство
и подчерта, че може би обществото може да живее без
банките, но банките не могат да живеят без качествен
персонал: „Банките печелят много от служители, дошли
извън банковата и икономическа сфера, те допринасят
много със своите знания, страничен поглед, често пъти
критичен поглед, към нещата които се случват. Затова
ние сме отворени за кандидати не само икономисти,
затова тази промяна се случва тук, във Философския
факултет.” Идеята на банката е във всички сфери да
покаже, че хората, независимо от своя професионален

опит, могат да допринесат за една сигурна и отговорна

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
АНАЛИЗ НА ОБРАЗА НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ
ВОДЕЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ МЕДИИ ПРЕЗ
2013 ГОДИНА

и преподавателите от Философския факултет и
Факултета по журналистика и масова комуникация,
консултирали студентите по време на изследването.

В Конферентната зала на СУ бяха представени
резултатите от анализ „Образът на България във
водещите европейски медии за периода 1 януари – 31
декември 2013 година”. Проектът е финансиран от Фонд
„Научни изследвания“ и е осъществен с подкрепата на
Катедра “Европеистика” към Философския факултет на
Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Проф. дпн Нели Огнянова, ръководител на проекта,
откри конференцията и изрази надежда резултатите от
изследването да бъдат обсъдени с гостите: „Сигурна съм,
че често сме се питали дали след като България от няколко
години е в Европейския съюз, отговаря на европейските
стандарти и участва пълноценно във вземането на
решения. Когато се интересуваме от оценката, обикновено
се обръщаме към оценката на институциите.” Проф.
Огнянова отбеляза, че въпреки честото отразяване
от страна на българските медии на оценката на
Европейската комисия и на отделни представители на
парламента, е важно да има систематична картина и
системна оценка за образа на България в европейските
медии, защото именно чрез медиите информацията
достига и до европейските граждани.
Проф. Огнянова представи на гостите двуезичното
издание на резултатите от проекта. Хартиеното
издание е с ограничен тираж, но резултатите
от изследването ще бъдат публикувани онлайн.
Ръководителят на проекта благодари на участниците

банкова система, която да бъде в полза на обществото.
Проф. Денков отбеляза още, че по желание на
банката ръководството на факултета е изготвило
списък на книги, които ще бъдат закупени и дарени на
библиотеката за философия и психология в Ректората и
за социални науки във II блок на Философския факултет.

Проф. Огнянова представи изследователския екип:
Мария Юрукова, Александър Геров, Анна Погорелчук и Алина
Ташева - студенти от магистърски програми “Европейски

проекти”, “Културна антропология” и “Е-Европа”.
Мария Юрукова представи обобщен доклад от
изследването.
„Основната цел на изследването е да изградим цялостно
разбиране за причините, довели до настоящия образ на
страната в Европа като изследваме през кои теми, по
какъв начин България влиза в европейския медиен поток
през 2013 г. Нашите по-конкретни задачи са да разберем
и разтълкуваме другата гледна точка, как се възприема
България в европейските вестници и да проследим кои са
областите, които са най-често обсъждани, когато тя се
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споменава. Също така да проследим зависимостите и
тенденциите при разгледаните публикации.”

Положително България е възприемана като държава с
добри спортисти.

Мария Юрукова поясни, че е използван методът на
контент-анализа, съдържащ 12 въпроса и 143 индикатора,
за да се намали субективния фактор. Изследваният
период е от 01. януари до 31. декември 2013 година,
като са включени всички публикации, които има в онлайн
изданията на вестниците „The Independent”, „Le Monde”,
„Süddeutsche Zeitung” и „El Pais”. Вестниците са избрани
по критериите да бъдат на най-разпространените
езици в Европа, да имат голяма популярност, неутрално
и достоверно отразяване и да бъдат източник на
информация за останалите медии.

Преобладава неутралния тон на говорене за България,
но негативния е с два пъти по-висок процент от
позитивния. Споменаване на конкретна личност от
България е едва в 30 % от публикациите.

Основните резултати в изследването показват, че
най-много са публикациите във френския вестник, следван
от английския, немския и испанския вестник. Жанровете
са основно статии, но преобладават коментари и
анализи, които са по-скоро по определена тема за
съответната страна, а не за България. Изображенията
са на конкретни личности – основно политици, но от
страната-производител на вестника. Внушението
на изображенията е неутрално, но преобладава
негативното пред положителното. Цитираните
източници проследяват откъде информацията стига
до крайния потребител и това е от голямо значение за
изграждането на образа на България в медиите. Цитират
се най-вече чуждестранни експерти и публични личности,
много по-рядко български източници. Отразяват се найвече събития, случили се скоро, но България също така се
споменава в статии за социалистическия режим. Според
обхвата на статиите, в които се споменава България, те
са свързани обикновено с Европейския съюз. По критерия
доколко текста се отнася за България – най-често
страната ни влиза като част от Европейския съюз или
в равнопоставена двойка с Румъния, а публикацията не е
посветена изцяло на държава ни.
Представянето на България е общо, не се използват
цитати от експерти и политици. Темите са от
областта на вътрешната и външната политика, найвече социалната сфера заради проблема с емиграцията на
ромското население. Основните теми са за имигрантите
– падането на преходния период за България и Румъния;
спортни събития и спортисти; стандарт на живот –
бедност, удовлетвореност; политическото състояние.
Обсъждат се проблемите на останалите европейски
държави с българските и румънски роми, а не причините
за това и проблемите в България - тя не се представя
като страна с позиция, а само като страна по произход.

Мария Юрукова отбеляза извода от този анализ:
„За изграждане на един образ, било то и медиен, липсва
цялостна стратегия, която се опитва да проследи защо
образът ни е такъв, трябва да бъдат положени усилия за
целенасочено изграждане на този образ.”
Във втория панел от конференцията беше представен
образът на България в отделните медии.

Александър
Геров
представи
вестник
„The
Independent”. Темата на изследването е „България през
призмата на британската преса. Страна на имигранти
или нещо повече?”. Алина Ташева изследва германския
вестник „Süddeutsche Zeitung” и особеностите,
ключовите
фактори
и
българските
личности,
присъстващи в немската медия. Мария Юрукова разгледа
спецификите на медията и как те се отразяват при
изграждането на образа на България през 2013 година във
вестник „Le Monde” – заглавия, теми, личности, цитати.
Испанския вестник „El País” беше анализиран от Анна
Погорелчук. Тя изследва характеристиките и основните
теми: протести, имиграция и роми във вестника с наймалко статии в изследването, но най-често свързани с
България.

При начина на възприемане на България водеща
е опасността от заливане с емигранти. Страната
ни е смятана за държава с вътрешнополитически,
икономически и малцинствени проблеми, най-бедната
в Европейския съюз. Страната ни е представяна като
заплаха за конкретната европейска държава и често
равнопоставяна с Румъния.
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ДЕПАРТАМЕНТЪТ ПО СПОРТ НАГРАДИ
НАЙ-ДОБРИТЕ СТУДЕНТИ-СПОРТИСТИ
НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2014
ГОДИНА
В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе тържествена церемония за награждаване на десетте най-добри спортисти на СУ за 2014 г. За

д-р Анжелина Янева откри церемонията и поздрави всички присъстващи в залата. Тя представи спортната дейност в Софийския университет и заяви, че Департаментът по спорт осъществява най-важната за обществото задача – поддържане на добро здравословно състояние
и физическо развитие на студентите. „Това са целта и
задачите за основаването на спортен клуб в тогавашния
Държавен университет през 1929 г., обединени в следната формулировка: „Масово разпространяване на спорта
сред студентите, сътрудничество с професори-лекари и
под контрола на компетентни спортни ръководители.“
– добави още тя.
Проф. Янева подчерта, че в Националната студентска
универсиада Софийският университет е на второ място
в комплексното класиране след Национална спортна академия, където е елитът на студентския спорт, а женските университетски отбори по баскетбол с треньор
доц. д-р Ирен Пелтекова, по плуване с треньор гл.ас. Георги Начков и по джудо с треньор проф. Анжелина Янева са
Студентски шампион за настоящата 2014 г.

поредна година Департаментът по спорт на Софийския
университет избра своите най-добри студенти-спортисти, отличили се с високи постижения на различни състезания.
На събитието присъстваха ректорът на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев, заместник-ректорът на СУ проф. дпн Албена Чавдарова, директорът на Департамента по спорт на СУ проф.
д-р Анжелина Янева, заместник-министърът на младежта
и спорта Калин Каменов, ректорът на НСА „Васил Левски”
доц. Пенчо Гешев, председателят на БФ Баскетбол Георги
Глушков, изпълнителният директор на БФ Шахмат Николай Велчев, Антон Бонов от БФ Лека атлетика, Асен Коруджиев от БФ Джудо, Желязко Георгиев – от Асоциацията
за университетски спорт, преподаватели, студенти и
гости.
Директорът на Департамента по спорт на СУ проф.

Проф. Янева припомни, че през 2014 г. се отбелязват
както 85-годишнината на спортната дейност в Алма
матер, така и 65 години от създаването на катедра

„Физическо възпитание и спорт“ в най-старото висше
училище на България. Тя разказа пред аудиторията накратко историята на спорта в Университета и добави,
че за всички студенти с отклонения в здравословното
състояние още през 1963 г. се въвеждат редовни занимания по кинезитерапия, а по-късно, през 1984 г. се открива
Център по кинезитерапия, с цел етапна и късна рехабилитация на преподаватели, студенти и служители със
средствата на физикалната терапия.
Днес Департаментът обучава студенти от всички факултети на СУ „Св. Климент Охридски“ по 25 вида
спорт по утвърдени учебни програми по съответните
спортни дисциплини, като всеки студент сам избира
спорта, който да практикува или да се състезава в представителния отбор.
В структурата на Департамента са включени две ка-
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тедри: “Спортни игри и планински спортове” и Индивидуални спортове и рекреация”, Спортно-рехабилитационен
център и Университетски спортен клуб “Академик”.
Преподавателите по спорт осъществяват селекцията и ръководството на представителните университетски отбори, които вземат участие в състезания на
различни нива – студентски, републикански и държавни
първенства, в различни по характер спортни прояви у
нас и в чужбина. От 2002 г. Софийският университет има
представителен отбор по голбал (спорт за хора с нарушено зрение), който участва на състезания от международно равнище с успешно класиране.
Ректорът на Софийския университет проф. дин Иван
Илчев отбеляза, че през последните години се гордее изключително много с постиженията на колегите от Департамента по спорт. Той отбеляза, че болезнено съзнава, че години наред ръководството на СУ „Св. Климент
Охридски” не е съумяло да даде на студентите, това което заслужават, за да могат да водят активна спортна
дейност: „За съжаление, както науката, така и спортът
са притиснати от финансовите рестрикции на държавата. Опитваме различни варианти. В последните седмици
с активното участие на Департамента по спорт отново опитваме да организираме и създадем нова база, която
би била достойна за студентите на Софийския университет”.
Проф. Илчев поздрави всички и подчерта, че е бил изключител но впечатлен от второто място, което заеха
студентите на СУ на Националната студентската универсиада, където са изпреварени единствено от Националната спортна академия.
Проф. Илчев връчи наградата на преподавателя и треньора на представителния отбор по баскетбол-жени за
най-добър треньор на годината – доц. д-р Ирена Пелтекова.
Заместник-министърът на младежта и спорта Калин
Каменов връчи наградата на Радостина Димитрова, второкурсничка от Философския факултет и една от най-добрите баскетболистки на Софийския университет. Той
честити празника и заяви, че въпреки липсата на база и
проблемите, с които спортистите се сблъскват, в Софийския университет се постигат невероятни спортни
успехи. „Впечатлен съм от вашите успехи и много ми се
иска вие като млади хора да успявате да заразявате, да
мотивирате и стимулирате вашите приятели по-често
да обръщат внимание на спортните мероприятия“, призова Калин Каменов. Той заяви още, че не е нужно всички
да имат медали и постижения, важното е всички да спортуват.

не ; Йорданка Димитрова Иванова ИВАНОВА – II курс, Биологически факултет - Лека атлетика ; Константин Атанасов Янов – IV курс, Стопански факултет Футбо; Пепа
Иванова Калайджиева - IV курс, Философски факултет,

Баскетбол; Радостина Димитрова Димитрова - II курс,
Философски факултет, Баскетбол; Станислав Петров
Атанасов - IV курс, Факултет математика и информатика – Спортно катерене; Христина Георгиева Дамянова - II
курс, Философски факултет – Плуване ; Награди получиха и
отборите– шампиони от лятната универсиада - Джудо –
жени; Плуване – жени и Баскетбол – жени.
Наградите за победителите са осигурени от Департамента по спорт, Българската федерация по лека атлетика, Българската федерация по джудо, Българската федерация по баскетбол, Аматьорската футболна лига към
Българския футболен съюз, Пламен Божидаров – вицепрезидент на Българската асоциация по минифутбол, Милмекс ООД, Джъмпер ЕООД, фирма Тингер ЕООД с управител
Велина Тинева, фирма MDB ЕООД, с управител Нина Благоева, Столична община – Дирекция „Превенция, интеграция,
спорт и туризъм”, Асоциацията на българските плувци.

Наградените най-добри спортисти за 2014 г. са:
Ани Антонова Крумова - II курс, Философски факултет –
Шахмат; Габриела Серафимова Васева - IV курс, Биологически факултет – Тенис; Десислава Пламенова Стоянова - IV
курс, Факултет по математика и информатика – Джудо;
Иван Радев Иванов – III курс, Стопански факултет – Плува18
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТ НА
85-ГОДИШНИНАТА НА СПОРТНАТА
ДЕЙНОСТ В АЛМА МАТЕР

Международната научна конференция по спорт
«Съвременни тенденции на физическото възпитание
и спорта» беше открита в Зала 2 на Ректората.
Присъстваха заместник-ректорът Анастас Герджиков,
проф. Анжелина Янева, директор на Департамента
по спорт на СУ, гости от български и чуждестранни
университети.

Проф. Анжелина Янева отбеляза, че това е шестата
поред научна конференция: „За тези няколко години нашият
форум се превърна в мощен научен фактор и се надявам
днешната конференция да продължи в този академичен
дух, който сме въвели и с това да осъвременим насоките на
развитие на физическото възпитание и спорта.”
Заместник-ректорът проф. дфн Анастас Герджиков
откри форума. Той поздрави Департамента по спорт
по случай годишнината му, както и всички участници в
международната научна конференция.
„Вашата дейност и тази конференция е важна,
защото сме длъжници на студентите не само на
Софийския университет по отношение на спорта и на
възможностите, които им предлагаме.”, добави зам.ректорът.
Той допълни още, че това е свързано с проблемите,
които винаги сме имали като държава с финансите
и съответно с базите, но също и с важни неща като
теоретическата подготовка, методиката и с
практическото приложение на тези теоретични знания
в подготовката на младите хора.
Проф. Герджиков пожела на участниците в
конференцията успех в това да намерят не само
съвременните тенденции, но и начина да ги приложат на
практика.
В конференцията участваха проф. Крум Рачев, доайен
на теорията на физическото възпитание и спорта,
старши експерт Любомира Радаева от Столична
община, ръководители на Департаменти по спорт
от други университети - доц. Венцислав Гаврилов от
Химико-технологичния университет, д-р Спас Ставрев
от Университет за национално и световно стопанство,
директорът на Департамента за информация и
усъвършенстване на учители в СУ проф. Росица Пенкова.
На конференцията присъстваха и гости от Щипския
университет в Македония, от Тулския държавен

университет и от Турция.
Присъстваха и докторанти от Национална
спортна академия и представители от Пловдивския
университет,
Бургаския
свободен
университет,
Русенския университет, Старозагорския университет,
Великотърновския
университет
и
Медицинския
университет в Плевен.
Д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра «Физическо
възпитание и спорт» в УНСС прочете поздравителен
адрес от името на своите колеги от УНСС.
Д-р Ставрев изрази радостта си от факта,
че конференцията засяга важни теми и проблеми,
касаещи физическото възпитание в българската
образователна система, пътя за тяхното преодоляване
и усъвършенстване на методиката. Той добави, че е
важно кръглата маса да постави въпроса за мястото
на спорта в университетското образование, тъй като
той все още търси своя точен отговор. В заключение
д-р Ставрев пожела ползотворна, успешна и креативна
работа на всички участници в конференцията.
Доц. Крася Коваклова поздрави ръководството на
научната конференция от името на Факултета по начална
и предучилищна педагогика и Катедра начална училищна
педагогика. Тя пожела на организаторите бъдещи успехи
и отбеляза, че участва в тази, вече превърнала се в
традиция научна конференция, и е очарована от високото
академично ниво на събитието.
Проф. Росица Пенкова поздрави всички присъстващи
на форума от името на Департамента за информация
и усъвършенстване на учители и отбеляза, че
сътрудничеството им с Департамента по спорт
е изключително важно. Проф. Пенкова добави, че

през изминалата година много учители по физическо
възпитание и спорт са се явили за повишаване на
квалификацията. Шестима от тях са били удостоени с
Първа професионална квалификационна степен.
Доц. Биляна Попеска от Щипския университет също
поздрави организаторите на конференцията и всички
участници.
Международната научна конференция по спорт
«Съвременни тенденции на физическото възпитание и
спорта» се проведе в следните направления:
1. Физическото
възпитание,
спортът
и
рекреацията в образователната система
2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време
– превенция за здраве
3. Теория и методика на физическото възпитание и
спорта.
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ
ФОРУМ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ БЕ
ОТКРИТ В СУ
В Аулата на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” бе открит Международен филологически
форум за студенти и докторанти. Мащабното
събитие се организира от СУ „Св. Климент Охридски”,
Факултета по славянски филологии, Студентския съвет
на Университета и Центъра за анализ на политическата
и журналистическата реч.
Заседанията на Форума са разпределени в
17 специализирани секции. Участват 250 млади
изследователи от 18 държави. По-голяма част от
разработките, които ще бъдат представени, са в
сферата на българистиката.
Проф. дфн Анастас Герджиков, зам.-ректор на
Софийския университет „Св. Климент Охридски”,
приветства всички в Аулата с добре дошли на и изрази
радостта си да се обърне към толкова много хора,

удоволствия и развлечения на пътуването, като
същевременно си дават вид на аскетично отдадени на
самоусъвършенстване. Наистина, налага се да извършат
известни упражнения по разкаяние — изнасяне на доклад
може би, и със сигурност — изслушване на нечии доклади”.
След това шеговито начало, проф. Герджиков
подчерта, че за него наистина е голяма радост да
приветства форум като днешния, защото не става дума
само за филологическа конференция, но и за конференция,
която е събрала толкова много млади хора. Той допълни,
че е хубаво, че в тази конференция участват не само
филолози, а и млади колеги от други хуманитарни
специалности, които като прозелити най-после са се
насочили към правилната религия.
В словото си проф. Герджиков проследи промяната
на термина филология от Античността до наши дни.
Терминът филология, макар че на старогръцки език
означава буквално „любов към словото”, всъщност още
от Платон нататък се използва в смисъл на ученолюбие,
на любознателност и на образованост. Думата филологос
по това време започва да означава човек, който обича
науката и заляга над образованието. Затова Аристотел
схваща въпросите, които се отнасят до четенето,
реториката, стилистиката, историята като нещата,
които се отнасят до образоваността и използва думата
филология.
„Така продължава до Средновековието, където в
седемте свободни изкуства виждаме голямо разнообразие,
но те тръгват от една книга на Марциан Капела, която
е свързана пак в заглавието си още с думата филология.
Понеже през Ренесанса античната култура е на голяма
почит, обръщането към образците довежда до това

отдадени на духовността.
Проф. Герджиков започна словото си с цитат от
романа „Малък свят: Академичен романс” на Дейвид Лодж,
известен английски филолог, литератор, написал редица
академични трудове, но също и автор на романи, в които,
според собствените му думи, посочва аналогията между
съвременните професори и средновековните рицари.
„Когато сладостни априлски дъждове пронижат
мартенската сухота до корен и облеят всяка земна жилка
с онази влага, от чиято сила поникват цветята; когато
зефирът с мекия си полъх вдъхне живот в крехките филизи
на горичките и шубрака и младото слънце преполови пътя
си през знака на Овена, а птичките, заспали с отворени очи,
запеят (подтикнати в сърцата си от майката Природа),
тогава, както е отбелязал поетът Джефри Чосър, много
хора закопняват да тръгнат на поклонение. Само дето
в наши дни то се нарича — на професионален език —
конференция.
Модерната конференция напомня поклонението
на средновековното християнство по това, че дава
възможност на участниците да си позволят всички
20

отново филологията да се промени и тя започва да
означава по-скоро писмеността на древните и оттам
заниманието с важни хуманитарни неща”, каза проф.
Герджиков.
През вековете терминът филология променя много
пъти значението си, но в по-ново време то постепенно
започва да се превръща в това, което познаваме днес.
Причината е, че многото изкуства обединени във
филологията в началото на новото време, се разпадат на
няколко по-малки хуманитарни области и така филология
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вече престава да бъде синоним на хуманитарните науки
изобщо.
Проф. Герджиков допълни, че хуманитарните науки
имат не само общ произход, но и общи интереси и
теми. Всички те са свързани с поглед към миналото, с
история на литературата, история на езика, история на
философията, история на културата, история на идеите
или просто история. В същото време хуманитарните
науки и тяхната прародителка филологията пораждат
и духовната перспектива за бъдещето на човека и
човечеството, защото хуманитарен е от един корен с
хуманен, в двата смисъла на присъщ на човека и човечен.

„Пожелавам успех на Първия филологически форум, към
който очакванията са високи, но несъмнено ще бъдат
оправдани. Така е, скъпи колеги, защото най-важните
предпоставки за успеха на начинанието ви са налице.
Търсещият ум и интелигентното познание са подкрепени

В заключение проф. Анастас Герджиков пожела на
всички участници във Форума успех в хуманитарните
науки в бъдеще, много нови и интересни запознанства
и заниманията им с филологията да запазят интереса
им към хуманитарните науки, за да вкусят от тяхната
наслада, която е единственият възможен свят за
културния човек.
Проф. дфн Панайот Карагьозов, декан на Факултета
по славянски филологии, поздрави аудиторията и заяви,
че за него е изключителна радост да приветства форума,
в който ще участват около 250 студенти, докторанти,
млади асистенти, повечето от половината от
чуждестранни университети.
„За мен е голямо удоволствие да установя, че сред тези
колеги има повече от 20, които познавам лично. Повечето
от тях са чужденци, които са минали или през нашия
факултет, или през Летния семинар по български език
за чужденци. Много се радвам, че форумът се вмества в
световната тенденция студентите да бъдат привличани
към изследването. Да бъдат привличани към изследвания
не само тези, които по-късно ще станат докторанти и
преподаватели, но и тези, които ще тръгнат да работят
по своята частна специалност. Тъй като изследванията,
навиците, които придобиват в процеса на изследването,
след това им помагат да се адаптират по-бързо към
средата, в която ще се реализират професионално“.

с вдъхновено и упорито преследване на видими резултати”,
се казва още в поздравителния адрес.
Приветствен адрес бе получен и от кмета на София
г-жа Йорданка Фандъкова.
Форумът продължи с встъпителни лекции на проф.
дфн Валери Стефанов на тема „Четирима автори на „Дон
Кихот“ (Сервантес, Бененхели, Борхес, Пиер Менар)”; проф.
дфн Василка Радева на тема „Няколко думи за думата”
и проф. дфн Искра Христова-Шомова на тема “Свети
Климент Охридски - ораторът и химнописецът”.

Проф. Карагьозов изрази удовлетворението си от
идеята на организаторите Форумът да бъде съпътстван
от лекции и представяния на утвърдени наши
преподаватели и учени. Той поздрави организаторите за
прекрасната идея и за нейното осъществяване и пожела
на всички успешна работа.
На тържествената церемония по откриването бе
прочетен и приветствен адрес от г-жа Маргарита
Попова, вицепрезидент на Република България.
В него г-жа Попова отбелязва, че Софийският
университет „Св. Климент Охридски” чрез своя
достолепен Факултет по славянски филологии за
пореден път защитава класата си на авторитетно
образователно средище и на притегателен център за
активен международен академичен и културен живот:
„Убедена съм, че изучаването на езика е най-разумната
и перспективна политика, чрез която всяка страна
разширява политическото и културното си влияние. Не
на последно място българският език е богатство на целия
Европейски съюз и европейските народи трябва да имат
възможността да го познават и изучават”.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ноември 2014 г.
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IV ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН
ФОРУМ “УЧИТЕЛЯТ И
МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО – НАЦИОНАЛНИ И
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ”
В Департамента за информация и усъвършенстване
на учителите към Софийския университет се проведе
IV Есенен научно-образователен форум “Учителят и
модернизирането на образованието – национални и
европейски практики”. Гости на конференцията бяха
Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието
и науката, проф. дпн Албена Чавдарова – заместник-

ректор на СУ “Св. Климент Охридски”, дикн Янка Такева –
председател на Синдиката на българските учители.
На събитието присъстваха и експерти от
Министерството на образованието и науката,

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ „КОНСТИТУЦИЯТА –
ОСНОВА НА МОДЕРНАТА ДЪРЖАВНОСТ“
В Конферентната зала на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ се проведе конференция, посветена
на 200-годишнината на Норвежката конституция
и 135-годишнината на Търновската конституция:
„Конституцията – основа на модерната държавност“.
На откриването присъстваха посланикът на Норвегия
г-жа Гюру Катарина Х. Викьор, гост-преподаватели от
Норвегия, учени и преподаватели от България, работещи в
областта на историята, правото, литературознанието
и скандинавското езикознание.
Международната конференция бе организирана от
специалност „Скандинавистика“ към Катедрата по
германистика и скандинавистика в СУ с подкрепата
на посолството на Кралство Норвегия и на норвежкия
Център за интернационализиране на образованието
(SIU).
Събитието бе открито от д-р Антония Господинова,
ръководител на специалност „Скандинавистика“. Тя
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началници и експерти от РИО на МОН, представители
на Българската търговско-промишлена палата, на
Факултета по начална и предучилищна педагогика,
Факултета по педагогика, Департамента по спорт на СУ
“Св. Климент Охридски” и др.
Пленарни доклади изнесоха проф. дпсн Стойко Иванов –
СУ “Св. Климент Охридски”, и дикн Янка Такева.
Работата на конференцията бе организирана в две
секции – „Образователен мениджмънт и образователни
технологии“ и „Съвременният учител – професионална и
личностна компетентност, кариерно развитие“.
В рамките на форума се състоя тържествена
церемония, на която проф. д-р Росица Пенкова – директор
на ДИУУ, връчи свидетелствата за първа професионалноквалификационна степен на учителите-иноватори,
защитили през октомврийската изпитна сесия – 2014
година. Тази година авторска иновационно-педагогическа
разработка успешно защитиха 66 педагогически
специалисти от цялата страна.

благодари на всички присъстващи в залата и заяви:
„Може би за някого ще се стори малко странно, че точно
ние, като филолози, организираме подобна конференция,
но всеки, който дори малко е запознат с историята и
културата на Норвегия, знае какво колосално значение
има приемането на Норвежката конституция и как тя с
времето се е превърнала в един от най-важните символи
на страната“.
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Д-р Господинова разказа пред аудиторията
за възникването на идеята и реализирането на
конференцията и благодари за подкрепата на норвежкото
посолство у нас в лицето на посланика г-жа Гюру Катарина

Х. Викьор, на д-р Иван Тенев, на норвежкия Център за
интернационализиране на образованието за финансовата
подкрепа на проекта. Тя изрази и благодарността си към
гост-лекторите проф. Нарве Фюлсос и проф. Лисбет
Петершен Верп от Университета в Тромсьо, Норвегия,
както и на студентите за ентусиазма им и подготвената
от тях дискусия.
По повод годишнината бе организирана и изложба в
Централното фоайе на Софийския университет.
Посланикът на Норвегия г-жа Гюру Катарина Х.
Викьор поздрави присъстващите в залата и представи
презентация на тема „Норвежката конституция –
демокрация и върховенство на закона“.
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КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „НОЕМВРИ
1989 Г. ОТРАЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ
В ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ И БЪЛГАРИЯ 25
ГОДИНИ ПО-КЪСНО“
Събитието бе организирано от посолствата на Чешката и Словашката република в България съвместно със
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и се проведе под патронажа на президента на Република България.
Сред гостите на събитието бяха представители на
посолствата на Венецуела, Армения, Ирландия, Норвегия,
Германия, Румъния, Полша, Франция, Ливан, Сирия и Молдова, както и от Министерство на външните работи,
Центъра по социологически проучвания, Чешкия център
и СЕО.
Модератор на кръглата маса беше Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България.
Ректорът на Софийския университет „Св. Климент

Охридски” проф. дин Иван Илчев откри събитието. Той
приветства гостите с добре дошли в университета и
каза, че за него е удоволствие именно СУ да бъде домакин
на тази кръгла маса. Ректорът добави, че конференцията
е само първата част от отбелязването на 25-годишния
юбилей, тъй като вече има публикувани изследвания върху тази тема и се очаква издаването на още три книги.
Проф. Илчев отбеляза, че за него като историк е интересно да бъде свидетел как във времената на юбилей,
историята е сътворявана от участниците в събитията, историците и най-вече масмедиите. „Ще бъде много
трудно за бъдещите поколения историци да видят истината за случилото се, кои са били истинските герои в събитията и кои са станали герои в историческия наратив.
Надявам се, че тези въпроси ще бъдат поставени на тази
среща”, каза още проф. Илчев.
Соломон Паси благодари на посолствата на Чехия и
Словакия и на представителите на дипломатическия
корпус за участието. Той представи участниците в кръглата маса - проф. Соня Шомолани, известен словашки политически активист, участник в събитията от ноември
1989 г., Павел Вацек, посланик на Чехия в България, проф.
Искра Баева, преподавател в Историческия факултет на
Софийския университет, доц. Румяна Коларова, ръководител на катедра „Политология“ в Софийския университет
и проф. Ангел Ангелов от Факултета по славянски филологии.
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Соломон Паси прочете поздравителен адрес от президента Желю Желев. „Вълнението на десетките хиляди
души, събрали се на първия демократичен митинг на 18 ноември 1989 г. на площад “Александър Невски и първите свободни оратори е трудно да се пресъздаде, но такива бяха
първите стъпки на “нежните революции“ отпреди 25 години и на прехождащото гражданско общество”, се казва в
адреса на президента, който пожелава успех на участни-

ците и организаторите на конференцията при анализа
на събитията от 1989 г.
Всеки от участниците разказа пред аудиторията какъв елемент от реалността днес не е могъл да си представи преди 25 години. За проф. Соня Шомолани преди 25
години е било немислимо чешкият посланик и тя да представят две различни държави, Чешката и Словашката
република да имат ден на независимостта, а еврото да
бъде използвано в Словашката република, но не и в Чешката република.
„Не съм си представяла, че всички ще говорим по безжични телефони, ще четем вестниците си от тези телефони и ще имаме достъп до всякаква информация, свързана
с политиката през телефоните. Цифровата комуникация
промени начина, по който гражданите възприемат информация и формират отношението си към политиката
– вече масмедиите не са същите, а има персонализирана

мрежа”, каза доц. Румяна Коларова.
Проф. Баева отбеляза, че не си е представяла, че днес
ще бъдем толкова разделени. Проф. Ангелов не скри, че
една от мечтите му е била мавзолеят на Георги Дими-
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тров да бъде разрушен. Посланикът на Чехия, Павел Вацек,
добави, че не се е виждал като баща с три деца в предучилищна възраст по това време, но запази отговора си за
политическите промени за по-късно.
Проф. Илчев разказа, че през 1988 г., по време на Перестройката, попитан от съпругата си дали има шанс
Германия да се обедини, а политическите режими да се
променят, изказал предположение, че може би ще има кон-

очите на фотографите. Прелюдия/ Германското преселване/ Падането на Берлинската стена/ Нежната революция”,
организирани от посолството на Чешката република,
посолството на Словашката република и Културния център на Софийския университет. Събитието бе открито
от посланика на Словашката република Мариан Якубоци и
посланика на Чехия в България Павел Вацек.
Експозицията представя фотографии и коментари
на очевидци и участници в събитията, разиграли се на 17
ноември 1989 г. в бивша Чехословакия. Свидетелствата
обхващат периода на Нежната революция, наречен така
заради безкръвния емоционален характер на чехословашкия политически преврат, но също така предхождащите
и последвалите го събития, очертавайки ярка картина на
началото и развитието на Нежната революция в Чехия и
Словакия.

вергенция между двете системи и до края на века вероятно ще има някакъв вид обединение между двете части
на Германия и по-скоро икономически, отколкото политически съюз. „Това означава да не питаш историк за бъдещето”, пошегува се проф. Илчев.
Събитието продължи с лекции на участниците в кръглата маса.
По-късно в галерия „Алма матер“ бяха открити изложбите „Словакия, следвайки пътя на Нежната революция.
25 години от падането на Желязната завеса“ и „1989 през

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЕДИН ВЕК БЪЛГАРО-УНГАРСКИ,
ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ И КУЛТУРНИ
ВРЪЗКИ 1914-2014 Г.”
В Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ се проведе международна конференция, посветена на стогодишнината на българо-унгарските политически, стопански и културни връзки. На
събитието присъстваха ректорът на СУ проф. дин Иван
Илчев, извънредният и пълномощен посланик на Унгария в
България Андраш Клейн, представители на академичната
общност от двете страни.
Организатори на конференцията бяха Софийският
университет „Св. Климент Охридски“, Унгарският културен институт в София и Институтът за литература
при БАН. Конференцията бе разделена на няколко секции:
„Век на световни войни и мир“, „Век на научни и културни
връзки“, „Българите в Унгария – век на труд, сдружаване и
развитие“.
Събитието бе открито от проф. дфн. Йонка Найденова от Института за литература при БАН. Тя заяви,
че конференцията е резултат от вече утвърдилите се
традиции за сътрудничество между научните, културните и общообразователните институции на Унгария и

България. Също така е резултат и от нестихващия, дори
засилен интерес към взаимните проучвания в едната или
другата страна. Проф. Найденова припомни, че само преди една година в същата зала бе отбелязан 30-годишният

юбилей на специалност „Унгарска филология“ на Факултета по класически и нови филологии на СУ. Преди това бяха
организирани и други форуми, посветени на унгарската
култура. Проф. Найденова добави, че наскоро в Унгария,
също на международна конференция, бе отбелязан големият юбилей на Дружеството на българите в Унгария.
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Ректорът на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ проф. дин Иван Илчев благодари на всички участници в конференцията, идеята за която бе дадена от
посланика на Унгария Андраш Клейн. Той заяви, че СУ е посрещнал с ентусиазъм тази идея, тъй като проблемът за
българо-унгарските взаимоотношения винаги е бил жив в
унгаристиката у нас, а също и сред българските историци.
Проф. Илчев посочи, че темите, които ще се разискват

на конференцията, касаят една трагедия за двата народа
и един пример за успешно сътрудничество между двата
народа. Той подчерта, че Първата световна война не е популярна в България и хората не обичат да си спомнят много за нея. Той добави още, че след Първата световна война
България и Унгария са двете държави в Европа с най-голям
дял собствено население, живеещо под властта на други
държави. И това до голяма степен насочва политиката на
двете страни и неслучайно между двете световни войни
страните имат толкова много контакти. Той разказа
накратко любопитни детайли от историята на двете
държави през този период.
В заключение проф. Илчев пожела на всички участници интересни дискусии, ползотворно пребиваване в София и на територията на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”.
Посланикът на Унгария в България г-н Андраш Клейн
също отправи своето приветствие към аудиторията
в залата. Той благодари на Софийския университет, че е
домакин на това събитие и добави, че тази година се отбелязва избухването на Първата световна война, която
води до промени в картата на Европа и определя цялата история на XX век. По думите му все повече изследователи застъпват тезата, че в дълбочината на двата
тоталитарни режима на XX век също стоят събитията
от края на Първата световна война. Именно заради това
той подчерта, че трябва да се изследват тези години, за
да се види къде са грешките и те да не бъдат повтаряни.
Унгарският посланик допълни, че въпреки драматичните
събития през 1914 г. се случват и някои добри неща и даде
пример със създаването на Българското дружество в Будапеща.
Посланик Андраш Клейн засегна в изказването си и въпросa за банатските българи, които са с много интересна
история – едно от най-старите български общества в
бивша Унгария, което и до днес са запазили своята идентичност, религия и писменост. Г-н Клейн добави, че днес
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това общество си избира българско самоуправление чрез
легитимни избори, има един представител в унгарския
парламент и изживява културна автономия в Унгария.
Той отбеляза, че е много интересно да се изследва как
едно сравнително малко българско общество в Унгария е
успяло да запази идентичността си и помни своите корените и да не прекъсва връзките си с България.
Г-н Андраш Клейн заяви, че Унгария винаги е била мултиетнична държава, в която не винаги през годините
съвместното съществуване на малцинствата е било безпроблемно. По въпроса с българското общество в Унгария
не могат да се открият следи в документите, че някъде
е имало конфликт или напрежение между българските градинари и унгарците, при които са живели. Интересно е да
се изследват причините за това явление.
В края на изказването си унгарският посланик подчерта, че със сигурност една от най-важните причини в Унгария да има положителна представа за България и българите са именно българските градинари и изрази надеждата

си конференцията да бъде полезна за популяризиране на
историята им у нас.
Д-р Тошо Дончев, директор на Унгарския културен
институт в София, представи себе си като потомък на
българските градинари в Унгария, дългогодишен ръководител на Дружеството на българите в Унгария и на Българското републиканско самоуправление и други граждански организации. През годините като изследовател се е
занимавал с интересната проблематика за българите в
Унгария. Той пожела успех на конференцията, много интересни доклади и ползотворни дискусии.
В края на официалното откриване бе прочетено и приветствено слово от Дружеството на бесарабските българи.
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО
УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТ „СОФИЯ –
УЧЕЩ СЕ ГРАД“
В Конферентната зала на Софийския университет
се проведе заключителен семинар по университетския
проект „София - учещ се град“, организиран от Центъра
за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование към Факултета по педагогика на
Софийския университет.

Проектът е провокиран от глобалната международна
инициатива „Учещите (се) градове“, стартирала през
1990 година, в която вече активни участници са стотици европейски и международни градове. Основната му цел
е чрез поредица от събития на територията на София
да се изгради мрежа на активно сътрудничество между държавни и неправителствени организации, които
реализират различни по своята същност и насоченост
дейности, свързани с предоставянето на възможност
на всеки един гражданин да участва в традиционни или
нетрадиционни форми на образование.
Проектът „София учещ (се) град“ е финансово подкрепен от Университетския фонд “Научни изследвания”
на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и е
получил подкрепа от Столична община. Мобилният научно-практически семинар е първо издание. Оперативната
цел на форума е да даде тласък на развитието на инициативата „Учещи (се) градове” у нас.
Заключителният семинар бе открит от проф. Силвия
Николаева, научен ръководител на проекта. Тя разказа
пред аудиторията за дейността на екипа, работещ по
проекта и изрази задоволството си от свършената работа.
Проф. Николаева припомни за петте тематични семинари, проведени в няколко поредни месеца. „Това бяха
семинари с различен фокус, различна тематика, но общото на всички е, че представят лицата на града – като
учещ се, за малки и за големи. С мобилния характер се опитахме да дадем възможност на всички, работещи в тези
организации, институции и сфери не само да говорят за
това, което правят, но и да имат възможността да го
покажат на място. Затова ние гостувахме на театри,
галерии, музеи, обществени организации, Центрове по

професионално образование. Не на територията на София град, стигнахме чак до Плевен“.
Темите на проведените семинари бяха: „Здравословен
начин на живот”, „Музейни, библиотечни и арт образователни програми”, „Медийни и дигитални образователни
програми” с партньорството на БНТ и Студентската
телевизия „Алма Матер“; „Приобщаващо образование” и
„Продължаващо професионално образование”, гостували
на Българо-германския център за професионално обучение
Проф. Николаева обобщи, че по време на изпълнението на проекта общо 28 организации са участвали като
партньори с презентации и подкрепа. Регистрираните
участници до момента са 498, 65 са презентаторите. По
време на целия проект са направени 16 мобилни визити,
8 тематични ателиета са участвали в семинара, гостували са двама 2 чуждестранни лектори, 4 съпътстващи
дейности и форуми.
Проф. Николаева със задоволство заяви, че кулминация
на програмата на семинара била, когато седем души от
екипа са присъствали на конференция в Барселона през
ноември. „Този конгрес ни даде възможност да се срещнем
с над 1000 представители от цял свят, които работят в
направление, в сфера, свързана с развитието на градовете
като среда и ресурси за стимул за учене през целия живот.“
Тя разказа накратко за работата по време на конгреса
и заяви, че са донесли от там много литература, която
всеки би могъл да използва.
Конференцията продължи с представяне на доклади
за извършената дейност, представяне на тематична

книжка „Неформално учене и образование“ на списание
„Педагогика“, на националната мрежа „Неформално образование“ и др.
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВИЯТ
УНИВЕРСИТЕТСКИ СИМПОЗИУМ ПО
СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ

отношения. Последният такъв план е с разширена психологическа и социално-антропологическа подготовка и на-

Във Факултета по начална и предучилищна педагогика
на Софийския университет се проведе първият университетски симпозиум по социална педагогика в България,
организиран от катедра „Социална педагогика и социално
дело“. На симпозиума присъстваха деканът на факултета проф. д-р Димитър Гюров, ръководителят на катедра
„Социална педагогика и социално дело“ проф. дпн Клавдия
Сапунджиева, както и представители на академичната
общност от водещите в това направление университети в цялата страна.

Това е първият университетски симпозиум по социална педагогика в България и е посветен на 30-годишнината
от създаването на факултета. Събитието се провежда
в рамките на Климентовите дни на СУ „Св. Климент Охридски“, а програмата включва два основни модула по темата „Социалната педагогика – проблеми и перспективи.
Професионален статут на социалния педагог“. Симпозиумът има за цел да постави началото на научен дебат, който да бъде продължен и допълнен във времето.
Научният форум е завършващ етап на научно – изследователски проект №87/8.05.2014 г. на тема „Социалната педагогика като наука, университетска специалност,
професионална реализация и възможности за кариерно
развитие“, финансиран от фонд научни изследвания на СУ
“Св. Климент Охридски“.
Проф. дпн Клавдия Сапунджиева, ръководител на катедра „Социална педагогика и социално дело“, поздрави всички с „Добре дошли“ и добави, че форумът е едно колективно дело, започнало преди много години. Тя подчерта, че
цялата колегия на катедрата е убедена в необходимостта от периодични срещи и обсъждане на проблемите на
социалната педагогика. Проф. Сапунджиева припомни, че
подобни симпозиуми се организират още от 1996 г., когато е създадена катедрата „Социална педагогика и социално дело”.
В изказването си проф. Сапунджиева обърна голямо
внимание и на промените в учебните планове, по които
се подготвят студентите в бакалавърските и магистърските програми на специалност „Социална педагогика”. Тя подчерта, че плановете са иновативни в много
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соченост. Той обхваща повече от сферите на социалната
и педагогическата практика, обоснован е с много практически задачи за постигане на съответните умения у студентите. Има и нови дисциплини, които до сега не са присъствали в учебните планове – Религиозно възпитание и
църковно-социално дело, Кризисна психологическа интервенция, Предучилищна педагогика и социално включване,
Социално-педагогическа работа в училище и други. Проф.
Сапунджиева изрази надежда подобреният учебен план да
даде своите положителни резултати съвсем скоро.
Проф. Димитър Гюров, декан на Факултета по начална
и предучилищна педагогика, приветства с добре дошли
всички и отбеляза, че се радва, че в 30-годишнината на
факултета се случва такова голямо научно събитие. Това
е основание за гордост, че една годишнина и една академична общност организират форум, на който ще бъдат
представени различни проучвания, каза проф. Гюров и добави: „В съвременното развитие на обществото, в съвременното развитие на академичния живот, тези академични форуми имат огромно значение, не само, защото можем
да установим директни контакти, а можем да обменяме
идеи, актуални, значими и перспективни”. Проф. Гюров пожела успешна и ползотворна работа на симпозиума.
Доц. д-р Данка Щерева поздрави всички от името на
катедра „Музика”. Тя пожела спорна и ползотворна дискусия и поднесе цветя от името на випуск 2008 г. с благодарност към целия сплотен екип на катедра „Социална
педагогика” за тяхната всеотдайност и стабилна професионална подготовка.
След официалното откриване на форума участниците
започнаха работа в отделните модули. В първия модул
преподавателите и докторантите от катедра „Социална педагогика и социално дело“ започнаха дискусия по
актуални теоретични и практически проблеми на социалната педагогика. Във втория модул бяха представени
гледните точки на представителите на всички университети в страната, в които има обучение по социална
педагогика.
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НАУКА И БИЗНЕС
ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ НА СУ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА
СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

В Заседателната зала на Факултетa по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски” бе представена студентската програма за научни изследвания по естествени науки и биотехнологии „Стипендианти на Амджен – Европа“ - The Amgen Scholars Europe Programme. В събитието
участваха чл.-кор. проф. Тони Спасов, декан на Факултетa
по химия и фармация, доц. Милен Богданов, преподавател
във Факултетa по химия и фармация към СУ “Св. Климент
Охридски” и д-р Красимира Чемишанска, генерален мениджър на „Амджен” България.
Последователните усилия на Факултета по химия и
фармация на СУ за съчетаване на високото ниво на преподаване с възможности за научни изследвания и практически опит го правят естествен партньор в образователната програма на „Амджен” България. За първи път и
българските студенти по медицина, фармация и природни науки ще могат да придобият опит чрез практическа
научноизследователска работа в някои от водещите образователни институции в Европа.
На срещата бяха обсъдени какви са условията, на които трябва да отговарят кандидатстващите за стипендия студенти, както и подробности за възможностите, които дава програмата.
Деканът на Факултета по химия и фармация проф.
Тони Спасов отправи благодарност към фирма „Амджен”
и лично към д-р Чемишанска. Проф. Спасов отбеляза, че неговите колеги във Факултета много отдавна са се ориентирали към изследване на биологична активност, към
синтез, към дизайн на биологично активни молекули и вещества.
Д-р Красимира Чемишанска, генерален мениджър на
„Амджен” България, благодари за възможността да представи за първи път в България тази студентска стипендиантска програма. Тя запозна присъстващите с историята и целите на фондация „Амджен”. През последните 8
години фондацията е инвестирала 34 млн. долара като е
осъществила стажантска програма за 2 400 студенти.
Времето за кандидатстване по програмата е от ноември 2014 г. до февруари 2015 г.
Програмата обхваща широк кръг от специалности,
като те са основани само на природните науки – химия,
биология, физика и свързаните с тях приложения в медицината и фармацията, както и медицинската генетика,
молекулярната биология, биотехнологиите.
„Амджен” предоставя възможност за незавършили
първата степен бакалаври и магистри (за фармация и
медицина) да кандидатстват за тримесечни летни стипендиантски програми. Понастоящем три водещи европейски университети са домакини на лятната програма
за научни изследвания: University of Cambridge, Великобритания, Karolinska Institutet, Швеция, Ludwig-MaximiliansUniversität München, Германия. Очаква се през тази година
да се включат и още два европейски университета.
Идеята на програмата е при кандидатстването да
бъдат представени интересни проекти, нови идеи към
съответните университети и те да бъдат оценени от
академичните преподаватели и колективи от трите
университета. Тримесечният престой и работата по самия проект се финансират изцяло от фондация „Амджен”.
Д-р Чемишанска обяви и специален учебен грант, кой-

то ще бъде присъден на конкурентен принцип след представяне на иновативен проект в областта на биотехнологиите.
„Амджен” е най-голямата биотехнологична компания в
света, която разработва, развива, произвежда и предоставя на пациенти в целия свят биотехнологични лекарства. Биотехнологията е най-иновативното направле-

ние в лекарствената терапия в медицината. Биотехнологичните лекарства се синтезират от живи клетки и
живи организми, не са продукт на химичен синтез, както
традиционните лекарства. Те обикновено са белтъци,
които нормално присъстват в човешкия организъм и ръководят съответния биологичен процес и по този начин
са и много по-безопасни за приложение, отбеляза д-р Чемишанска.
„Амджен” е създадена като компания, както и много
други биотехнологични по-малки компании, които възникват от науката, с научни идеи, университетски преподаватели, които повярваха преди 30 години в силата на тези
биологични открития и на биотехнологиите. Така възникна и най-голямата биотехнологична компания в Калифорния, където се намира централата на „Амджен”, каза д-р
Чемишанска.
От самото начало учените и служителите на компанията са убедени, че образованието, научният обмен,
партньорството между университетите и подобни
компании е това, което движи прогреса. „Амджен” работи в цял свят в много близка връзка с университетите,
развивайки научни проекти. Една част от научните кадри
в „Амджен” са и преподаватели в някои от водещите университети в света. Така обменът на студенти, обменът
на клиничните проучвания, които са част от регистрацията на всяко едно ново лекарство, е абсолютно основополагащ принцип в компанията.
Доц. Милен Богданов, преподавател във Факултетa по
химия и фармация към СУ “Св. Климент Охридски” и ръководител на Кариерния център във факултета, отбеляза,
че водещите позиции на Факултета по химия и фармация
на СУ в рейтинговата система на висшите училища се
дължат до голяма степен и на включването на студенти
в научната работа. Поради тази причина и преподавателският състав постоянно се подмладява с хора, голям
процент от които, са специализирали в чужбина. Една от
основните цели на кариерния център на факултета – да
прави връзка между индустрията и университета, защото има несъответствие между знанията, които Университета предоставя и изискванията на индустрията.
Доц. Богданов изрази радостта си от реализираното
сътрудничество с „Амджен” и отбеляза, че в България са
много малко фирмите, които финансират научни изследвания, а това е нещо което ще повиши капацитета на
Факултета и ще го постави на подобаващо място в световен мащаб.
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ПРОФ. ЯН РИХЛИК СТАНА ДОКТОР
ХОНОРИС КАУЗА НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ”
В Аулата на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” се състоя тържествена церемония по удостояването с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на
проф. Ян Рихлик – изтъкнат университетски учен и специалист в областта на бохемистиката, балканистиката
и българистиката.
Предложението за удостояването му с почетното
звание на най-старото висше училище в България е на колегията на Историческия факултет на СУ. Церемонията
бе открита от декана проф. Пламен Митев, който представи биографията на големия учен пред аудиторията в
Аулата.
Проф. Ян Рихлик е роден през 1954 г. в Прага. Средното
си образование завършва в елитната пражка английска
гимназия. Учи история и етнология в Карловия универ-

ситет, където се дипломира като магистър през 1979 г.
Няколко години по-късно той вече е в България и подготвя
в Института по етнология на БАН своята дисертация,
посветена на славянския език и фолклор, която успешно
защитава през 1985 г.
Професионалната кариера на проф. Ян Рихлик преминава през различни институции – регионални и национални
музеи, Масариковия институт в Прага, Архива на Чешката академия на науките, Карловия университет. Чете
лекции като гост-професор по чешка и световна история
в Университета „Кирил и Методий» в Търнава, Словакия,
и в Техническия университет в Либерец. Участва в многобройни научни проекти, между които заслужава да се
отбележат поне два: „Перспективите на Западните Балкани в контекста на политическото, икономическото и
демографското им развитие през последните 20 години»
и „Икономическото, политическото, социалното и културното развитие на Карпатска Украйна».
Проф. Рихлик членува в многобройни чешки и международни организации на историци. Негови публикации има
в най-авторитетните европейски научни издания в областта на хуманитаристиката. Сред по-известните му
монографии проф. Пламен Митев спомена „Икономическо,
социално, културно и политическо развитие на Карпатска
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Украйна 1919-1939 г» (в превод на български и в съавторство със съпругата му); двата тома „Чехи и словаци през
ХХ в. Сътрудничество и конфликти” (Братислава, 1997,
Прага, 2012); „Разделянето на Чехо-Словакия 1989-1992
г.» (Прага, 2012); „Финансовите гаранции и пътуването
в чужбина по време на „нормализацията» (2012). Знакови
за научните му дирения като българист са и книгите му:
„Етнос и фолклор» (София, 1997) и „История на България»
(Прага, 2000), „История на Чехия” (2010), в съавторство
с Владимир Пенчев. Проф. Рихлик участва в съавторство

в много трудове, посветени на историята на Словакия,
Словения, Хърватия, Македония, Сърбия и др.
Проф. Ян Рихлик е член на Консултативния съвет на
Международната асоциация по българистика.
Ректорът на СУ проф. дин Илчев връчи високото отличие „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ на проф. Ян Рихлик. Пред преподаватели и студенти в Аулата новият Доктор хонорис
кауза на СУ изнесе академично слово на тема: „Разпадане
на многонационалните държави в Средна и Източна Европа
през 90-те години на XX век. Причини и последици”.
В лекцията си той проследи някои от събитията в
двете големи многонационални империи в Европа през XIX
в. - Руската и Хабсбургската. Основен акцент в изказването на проф. Рихлик заеха процесите, които протичат
в Чехословакия, Кралството на сърби, хървати и словенци
и Полша още след разпадането на Австро-Унгария, както
и случилото се след 1989 г. в многонационалните държави
в Централна и Източна Европа.
Проф. Рихлик разгледа и въпроса дали процесът на раз-
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пад на многонационалните държави е неизбежен или има
възможност да бъде спрян. Проф. Рихлик отбеляза, че в
Европа има идея за европейско обединение, но все още не
е измислено нищо, което би могло да послужи като идея
за обединяване на валонците и фламандците в Белгия.
Той изказа своето предположение, че най-вероятно няма
да бъдем в състояние да спрем процеса на по-нататъшно
разпадане на многонационалните държави, но подчерта,

че този процес не пречи на процеса на европейска интеграция и на разширяването на Евросъюза.

ПРОФ. ДХН ДИМИТЪР ТОДОРОВСКИ
БЕ УДОСТОЕН С ПОЧЕТНИЯ ЗНАК
НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СЪС СИНЯ
ЛЕНТА

Софийския университет. Зная колко много направихте в
последните години и колко много ви е струвало. Имате пълното право да се гордеете с резултатите от вашия труд,
да изпитвате удовлетворение.” Професорът пожела на
колегите си да изпитват това удовлетворение и когато
бурните им години отминат.
Димитър Стефанов Тодоровски е роден на 20.02.1944
г. в Стара Загора. Завършва Химическия факултет на СУ,
специалност „Химия – производствен профил”. Веднага
след дипломирането си е назначен като химик в Катедрата по неорганична химия към факултета, а през 1969 г.

В Заседателната зала на Факултета по химия и фармация на Софийския университет проф. дхн Димитър Тодоровски бе удостоен с Почетния знак на СУ със синя лента.
Високото отличие му бе връчено от заместник-ректора
на Софийския университет проф. дпн Албена Чавдарова.
На събитието присъстваха колеги и приятели на проф.
Тодоровски, негови студенти и докторанти. Бе прочетен поздравителен адрес от името на проф. д-р Митко
Георгиев, ректор на Химикотехнологичен и Металургичен университет. Заместник-деканът на Факултета по
химия и фармация доц. д-р Анела Иванова връчи на проф.
Тодоровски още една награда – Грамота за най-добър лектор от името на випуските 2012 и 2013 г.
Проф. Тодоровски заяви, че е трогнат от високото отличие и признание. Пред аудиторията той каза, че редом
с дълбоката благодарност в такъв момент човек неволно
си задава въпроса „Наистина ли добре живях? „Работих и
живях с прекрасни колеги и прекрасни хора. Не бих могъл да
изброя всички, от които съм получил нещо добро – помощ,
съдействие, подкрепа, съвет, просто добра дума.” Професорът заяви още, че е дълбоко задължен на проф. Киркова,
на проф. Лазаров и на всички свои колеги от катедрата по

неорганична химия, които са му оказвали толкова голямо
съдействие в целия му професионален път, включително
и като ръководител на катедрата.
Проф. Тодоровски отбеляза, че е имал възможност да
се запознае с обучението по химия и по химически технологии из цялата страна. „Оценявам успехите на всички колеги, но съм свидетел на признанието на всички тях
на водещата роля на Факултета по химия и фармация на

става асистент по Радиохимия в същата катедра.
Специализира в Университета на Кеймбридж, Великобритания при проф. А. Г. Мадок през 1973-1974 г. в
областта на ядрената химия. След докторантура на
самостоятелна подготовка, през 1982 г. защитава дисертация за получаване на научната степен „Кандидат
на химическите науки” по радиохимия. През 1984 г. става
доцент по неорганична химия. През 2008 г. ВАК му присъжда научната степен „доктор на химическите науките” по
научната специалност „Неорганична химия”. През 2009 г. е
избран за професор.
Проф. Тодоровски е бил директор на НИПКИ по специални химикали, София (1987-1990 г.), на Института по чисти и особено чисти вещества при Химическия факултет
на Софийския университет (1989-1994 г.), ръководител
на Лаборатория по радиохимия при Катедра „Обща и неорганична химия“ (2001-2004 г.) и ръководител на Катедра „Обща и неорганична химия“ (2000-2008 г.).
Проф. дхн Димитър Тодоровски има богат преподавателски опит, свързан с разработване и четене на лекционни курсове и лабораторни упражнения в областта
на неорганичната химия и радиохимията. Чете лекции
по обща и неорганична химия, химия на редкоземните
елементи, основи на научно-информационната дейност,
реакторна химия, радиометрия и радиационна защита,
метод на радиоактивните индикатори и радиохимия,
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радиометричен и радиологичен анализ. Преподава на студенти от редица специалности: химия, биология, молекулярна биология, геология, екология, биология и химия, физика. Под ръководството на проф. Тодоровски са защитени
над 55 дипломни работи и 10 докторски дисертации.
Той е инициатор и един от основоположниците на
специалността “Ядрена химия” във Факултета по химия
и фармация, основана през 2006 г., с цел да възроди образованието в това направление в страната и да създаде
ново поколение ядрени химици. През последните години
от преподавателската си дейност е ръководител на четири дипломни работи на студенти в бакалавърската и
магистърската специалност „Ядрена химия” и чете лекционен курс „Химия на горещите атоми” на първия випуск
ядрени химици.
Проф. дхн Д. Тодоровски развива активна и разнообразна научно-изследователска дейност в следните направления: неорганична химия (неорганичен синтез, методи
за получаване на особено чисти вещества, механохимия,
химия и технология на редкоземните съединения и материали на тяхна основа, получаване и охарактеризиране на
тънки филми, фотокатализ); радиохимия (неутронно-ак-

тивационен анализ, определяне на тритий, механохимични ефекти при съединения на 5f-елементи, ефекти на
йонизиращата радиация върху фотокаталитични процеси); ядрена химия (химия на горещите атоми).
Участва в редица научни изследвания в сътрудничество с реномирани научни институти и университети от
Полша, Япония, Русия.
Проф. Тодоровски е автор и съавтор на над 180 научни публикации, отпечатани в реномирани международни
и национални научни списания и над 120 доклади на научни
форуми, представени у нас и в чужбина. Активно участва
в национални и международни изследователски проекти в
областта на неорганичната химия (получаване на вещества с висока чистота, химия на редкоземните съединения) и радиохимията (неутронно-активационен анализ,
радиохимичен анализ на охлаждащата вода от ядрените
реактори, приложение на радиоактивни индикатори в
научни изследвания), както и на редица договори за производство на химически реактиви и вещества с висока
чистота.

ПРОФ. Д-Р МАСИМО МАЛАГО БЕ
УДОСТОЕН С ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ
„ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“ НА
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

култет на Софийския университет проф. д-р Любомир
Спасов, дм, който представи пред аудиторията биографията на д-р Малаго.
Професор д-р Масимо Малаго преподава в Универси-

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ се състоя тържествена церемония по удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на
проф. д-р Масимо Малаго – водещ европейски експерт в
областта на чернодробната, панкреасната и жлъчната
хирургия, хирургичното лечение на злокачествени заболявания и на чернодробната трансплантация.
Проф. Масимо Малаго работи повече от десет години с български партньори от Университетската болница „Лозенец“. Под негово ръководство в болницата през
2004 година бе направена първата трансплантация на черен дроб в България. Той има изключителен личен принос
както за изграждането на наши експерти, така и за първите практически стъпки в областта на съвременната
трансплантология у нас, а в последните години и за утвърждаването на Университетската болница „Лозенец“
като водещ център за трансплантология в района на
Югоизточна Европа. Член е на научно жури и гост-лектор
в Медицинския факултет.
Церемонията бе открита от декана Медицинския фа-
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тетския колеж в Лондон и в Лондонския университет и
работи в Кралската свободна болница в Лондон. Има изключителни постижения в съвременната клинична медицина, между които могат да се изтъкнат първата хепатектомия на жив донор и първата успешна чернодробна
трансплантация от жив донор в Европа.
Проф. д-р Масимо Малаго има над 280 статии в авторитетни периодични издания и над 8500 цитирания. Носител е на множество международни признания, включително от един от най-силните центрове за медицински
изследвания в света Майо Клиник, Рочестер, САЩ. Допринесъл е изключително за разширяване на географията на
съвременната трансплантология като е внедрил трансплантация на панкреас и техниката на чернодробна
трансплантация от жив донор в редица болници на САЩ,
Европа и Азия.
Проф. Малаго благодари за високото отличие. В академичното си слово, посветено на хирургията и лечението
на чернодробни заболявания, той посочи примери от дългогодишния си опит и се спря специално на трансплантациите, извършени в България.
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ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТБЕЛЯЗАНА
140-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПРОФ. МИХАИЛ ГЕРАСКОВ

В Заседателна зала 1 беше тържествено отбелязана
140-годишнината от рождението на проф. Михаил Герасков. По време на събитието внукът на именития педагог
проф. дмн Пенко Шотеков-Герасков дари личния архив на
Михаил Герасков на Университетския архив. Честването
се организира от катедра “История на педагогиката и
управление на образованието” към Факултета по педагогика на СУ.
В препълнената зала присъстваха заместник-ректорът на СУ проф. Албена Чавдарова, деканът на Факултета
по педагогика доц. д-р Бончо Господинов, членове на секцията по педагогика и психология към Съюза на учените,
много преподаватели и студенти.
Честването бе открито от доц. д-р Пенка Цонева,
ръководител на катедра “История на педагогиката и
управление на образованието”, която поздрави присъстващите и определи проф. Михаил Герасков като виден

представител на българската педагогическа научна мисъл, бележит университетски професор със забележителен принос в научната, теоретична и практическа подготовка на българското учителство, интелектуалец и
общественик.
Проф. дмн Пенко Шотеков-Герасков – внук на проф. Герасков, изрази вълнението си, че именно в Алма матер се
чества годишнината на проф. Герасков. Той благодари на
организаторите за това, че се възкресява името на видния български педагог.
Пред аудиторията проф. Шотеков разказа накратко
биографията на своя дядо, когото определи като типичен
учител и типичен представител на новоизграждащата
се интелигенция в нова България. Проф. Михаил Герасков
завършил VII клас в гимназията в гр. Берковица. По онова
време всички, които са завършвали VII клас, са ставали
учители. Учител станал и той. По-късно учи в техникум
и повишава степента на образованието си и тръгва по
попрището на учителското дело.
„Тогава учителското съсловие е било ядрото на интелигенцията в страната. Те са били проводник на всички позитивни идеи, дошли от другите страни. Проф. Герасков
е бил широк социалист. Много добре описва цялата тази
епоха на борба, на изграждане на педагогическото образование у нас, на борбата на идеите в неговата автоби-

ография, която за съжаление, не е издадена.“ – каза проф.
Шотеков-Герасков.
През 1905 г. с хонорара от три читанки Михаил Герасков заминава да следва в Цюрих, където завършва педагогика и философия. Когато се завръща, създава педагогическо училище във Враца, а по-късно става и университетски преподавател.
Проф. Шотеков-Герасков разказа, че по време на лекции проф. Михаил Герасков е бил абсолютно спокоен, винаги седял на стол, с кръстосани крака, но бил изключително
интересен и забавен лектор, оставил спомени във всички
свои ученици.
„Сравнително скоро видях огромното творчество на
проф. Герасков. Много благодаря на д-р Илиева, която е събрала 99% от библиографията му. Има над 50 монографии,
учебници, две неиздадени студии. Цялата му творческа
дейност е съпроводена и с обществена дейност. Взима
участие в дискусии по много различни въпроси – включително и за сексуалното образование, алкохолизма и т.н.“
Проф. Шотеков-Герасков разказа, че след 9-ти септември 1944 г., когато дядо му вече е бил пенсионер, е бил
подложен на унищожителна критика по отношение на
разбиранията му за педагогиката, както и заради политическите му убеждения. Той е подготвил писмо, в което
да се защити, но то не е публикувано.
В края на представянето на биографията на именития си дядо, проф. Шотеков-Герасков цитира думите му:
„Народното образование е сигурна мярка, с която може и
трябва да се мери културата на една страна. Народното
образование също така е важен белег, по който може да се
съди за бъдещето на тази страна“.
Илонка Колева, ръководител на отдел „Университетски архив” на СУ, изрази радостта си от факта, че фондовете на Архива се обогатяват с още едно ценно постъпление. Тя отбеляза, че в Университетския архив се
съхраняват документи на почти всички ректори от последните 40 години, което е огромна чест за Архива. Той
съхранява още архивите на проф. Георги Златарски, проф.
Цветана Романска, Жана Николова-Гълъбова и редица други изтъкнати университетски преподаватели и изследователи.

Г-жа Колева подчерта, че това не е първото дарителство на семейството и документален фонд на проф. Герасков се съхранява също в Централния държавен архив.
„Приемайки тези документи, днес ние нарушаваме едно от
най-важните правила на архивистиката, а именно принципа за неделимост на архивния фонд. Но никога не си позво-
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лявам да откажа дарения като това, защото смятам, че
не трябва да нарушаваме волята на дарителя, а мястото
на документите на университетските преподаватели
е именно тук, в Университетския архив, където имаме
по-голям капацитет и знания да обработим тези документи, тъй като това са нашите преподаватели и ние имаме
представа за тяхната научна и творческа работа. Смятам, че фактът, че тези документи пристигат при нас,
не е чак такъв грях към това неотменно правило на архивистиката”, допълни Илонка Колева.
По думите й дарението е ценно, защото съдържа първите издания на голяма част от творчеството на проф.
Герасков. Илонка Колева добави още, че неговото писмено
творчество е много обширно и включва 943 публикации,
от които 16 научни труда, 15 учебници, 396 статии. Дарението съдържа и два непубликувани ръкописа от 1957
г., както и биография, кореспонденция, фотографии, документи на Българския учителски съюз и др.
„Вярвам, че добрият пример на проф. Шотeков и на другите наши дарители ще продължи в бъдеще, за да можем да
съхраним и популяризираме архивното наследство на нашите преподаватели”, каза г-жа Колева и отправи своята
искрена благодарност към проф. Шотeков и д-р Марияна
Илиева, която съдейства активно за осъществяването

на дарението.
Проф. Албена Чавдарова, зам.-ректор на СУ, връчи на
проф. Шотеков свидетелство за дарение и добави: „Особено съм щастлива като историк на педагогиката и като
научен ръководител на д-р Марияна Илиева, да осъществим днешното честване и най-вече тези ценни архиви да

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
ОТБЕЛЯЗА 20-ГОДИШНИНАТА НА
СПЕЦИАЛНОСТ „КОРЕИСТИКА”

Софийският университет отбеляза 20-годишнината
от създаването на специалност „Кореистика” с международна научна конференция на тема “Корейското общество
в очите на света”. На официалното откриване, което се
състоя в зала “Проф. Емил Боев” в Центъра за източни
езици и култури, присъстваха ректорът на СУ проф. дин
Иван Илчев, директорът на ЦИЕК проф. дфн Александър
Федотов, посланикът на Република Корея Шин Менг-хо, изследователи от Унгария, Италия, Сърбия, Русия, Австрия,
Турция, много преподаватели и студенти. Организатори
на събитието бяха Центърът по кореистика и специалност „Кореистика” към СУ.
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бъдат в Университетския архив”.
Нови щрихи към творческия портрет на големия български педагог добави в словото си д-р Марияна Илиева.
Тя е автор на първата монография, посветена на педагогическото наследство на проф. Герасков и неговите възгледи в областта на дидактиката и теорията на възпитанието.
Според д-р Илиева големият творец Михаил Герасков

определено изпреварва своето време, защото до голяма
степен неговите идеи в областта на дидактиката и теорията на възпитанието имат съвременно измерение. Тя
добави, че днес пред българската образователна система
стоят много образователни въпроси и без съмнение съвременната теория и практика имат нужда от идеите
на проф. Герасков, за да почерпят от него принципи и примери за практиката и приложението на различни методи.
„Той е един ерудиран учен с възрожденски дух и сърце, изпълнено да даде всичко от себе си за науката педагогика и
за българското учителство. Изследовател, който изразява
ясно гражданска и професионална позиция и е последователен в защитата й. Той открито критикува и отстоява
чрез аргументация своите възгледи. Твори непрекъснато,
дори до края на живота си именно с тази идея: „На българската младеж дадох всичко, отнасях се към нея винаги
съчувствено и обективно. Желанието ми е било да я видя
издигната като достойни синове и дъщери на народа ни”,
добави д-р Илиева.

Събитието откри директорът на Центъра за източни езици и култури проф. дфн Александър Федотов. Той
отбеляза, че е изключително горд и щастлив от успешното развитие на специалност „Кореистика” през изминалите 20 години. По думите му това е сравнително млада
специалност, която има с какво да се гордее и е една от
малкото специалности, която има собствен дом – Центъра по кореистика. Проф. Федотов подчерта, че благодарение на добрите контакти с Република Корея Софийският университет успешно развива многостранното
си сътрудничество с тази държава. Той изтъкна още, че
СУ има уникален шанс да бъде начело на немалко проекти,
които дават изключително положителен импулс в модернизацията, както на образованието на Република България, така и в движението напред на цялата институция.
Проф. Федотов припомни на присъстващите историята на специалността. Специалност „Кореистика” е
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открита през 1995 г. и предлага три образователно-квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и
докторска. Пионерите на специалността, които полагат основите на кореистиката в България, са проф. дфн
Александър Федотов, който се занимава със сравнителни
изтоковедски изследвания в областта на литературата
и фолклора, проф. д-р Светла Къртева-Данчева, интересуваща се от сравнително алтайско езикознание и д-р
Чой Куон Джин, който е назначен за официален гост-лектор в Софийския университет от Корейската фондация. В периода между 1996 г. и 2014 г. специалността, а
впоследствие катедрата по кореистика, е организирала
множество конференции, симпозиуми и форуми по кореистика, като в резултат са издадени над 15 тома, сред
които и един специален том, в който са включени част
от най-ценните студентски разработки.

Целите на специалността са в пълно съответствие
с нуждите на България, която по пътя на постепенното
си глобализиране все повече задълбочава сътрудничеството си с Република Корея и Източна Азия като цяло. Този
процес създава непрекъснато увеличаваща се обществена нужда от кадри с университетска подготовка по корейски език, литература, култура, политика и икономика. Към настоящия момент специалност „Кореистика”
напълно удовлетворява тази обществена потребност,
доказателство за което е обстоятелството, че в повечето случаи завършилите тази специалност много бързо
намират удовлетворяваща ги работа и професионална
реализация по специалността. Немалка част от тях продължават своето образование в чужбина – Южна Корея и
Япония.
Проф. Федотов разкри, че през следващата година
студентите от специалността ще организират за първи път Ден на кореистиката и предстои създаването на
Алумни клуб на завършилите специалността.
Ректорът на Софийския университет проф. Иван
Илчев поздрави присъстващите с празника на специалността. „Още преди години си дадохме ясна сметка, че
обучението на студентите в СУ е прекалено европоцентрично, че светът се развива, а младите хора в България
не са подготвени така, както трябва за този нов и по-широк свят“. Така че през тези години, ние пораснахме до разбирането, че преподаванията по история, по съвременна
политика и икономика на Азия трябва да заемат своето
място в Софийския университет и вашата специалност
е един от най-добрите примери за успеха в това отношение”, каза проф. Илчев.
Той подчерта, че подобни позитивни промени има и в
специалностите „Японистика”, „Южна, Източна и Югоизточна Азия”, „Иранистика”, а промени са настъпили в

учебните планове на Историческия и Философския факултет на СУ, в които много по-голямо място се отделя на
историята, културата и философията на азиатските
държави.
Проф. Илчев изрази надежда, че студентите в специалност „Кореистика” получават достатъчно широк кръгозор, за да могат след завършване на Университета да се
реализират в различни сфери на обществото. Ректорът
отбеляза, че връзките с Република Корея са изключително
активни и сключените договори с различни университети предоставят възможност за студентска мобилност
и повишаване на квалификацията.
„Пожелавам ви успех и искам да изразя увереността си,
че и за напред ще работим така успешно с посолството на
Република Корея”, каза в заключение проф. Илчев.
Посланикът на Република Корея в България Шин Менгхо отбеляза, че за него това е едно от най-щастливите
събития, на които може да присъства като посланик.
Той добави, че темите, които предстоят да бъдат обсъдени на конференцията, са изключително интересни и
отправи своята голяма благодарност към проф. Федотов
и ръководството на Софийския университет за провеждането на форума. Посланикът изказа и своето уважение
към всички студенти и експерти, които присъстват на
научния форум и са отдадени на кореистиката.
Директорът на 18 СОУ в София Величка Стойчева честити празника на специалност „Кореистика” и благодари от името на цялото училище за добрата и постоянна
подкрепа, която получава от посолството на Република
Корея, за непрекъснатите полезни контакти и насочване, което получават от Софийския университет. „Ние
сме буквално ваш продукт. Вече сме в четвърта година и
следваме учебните програми както на Министерството
на образованието, така и на Софийския университет. Искам специално да благодаря на проф. Къртева, която стои
най-близко до нас и непрекъснато ни показва верния път“,
каза още г-жа Стойчева.
Доц. д-р Галина Соколова, заместник-декан на Факултета по класически и нови филологии, заяви пред аудиторията, че за изминалите 20 години специалност „Кореистика“ успешно изпълнява мисията да бъде мост между
България и Корея. „Това на практика е мисията на всички

специалности в ЦИЕК – да бъдат живи мостове между култури, които заради физическата си отдалеченост, никога не биха могли - така да се каже - да си проговорят”. Тя
поздрави колегите си за празника и пожела успешна конференция.
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КУЛТУРА
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „ЕЗИКОВИ
ПОРТРЕТИ НА БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЦИ
И ЖУРНАЛИСТИ. ЧАСТ ВТОРА“
В Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св.
Климент Охридски” бе представена книгата на преподавателите от Факултета по славянски филологии на СУ
д-р Владислав Миланов и доц. Надежда Сталянова “Езикови портрети на български политици и журналисти. Част
втора”.
Книгата е издадена от Центъра за анализ на полити-

ческата и журналистическата реч и издателство „Парадигма”. Тя продължава идеята, заложена в първата част,
да представя избрани моменти от речевото поведение
на актуални български политици. В книгата авторите
търсят отговори на въпросите: Какво говорят политиците? Как говорят политиците? Колко говорят политиците? Защо говорят така?
Доц. Надежда Сталянова откри събитието и заедно с
д-р Владислав Миланов представи най-важните акценти
в книгата. Във второто издание освен български политици този път са включени и български журналисти. Акцентите в представянето бяха върху разколебаването в политическото слово - защо вчера беше едно, а днес е друго
- езиков проблем или проблем на политическата култура;
обидата, женското говорене, новите думи в съвременния
политически език; езикови портрети на български политици и журналисти, преводачи, журналисти, общественици, университетски преподаватели, актьори и спортисти за политическия език.
„Най-тъжният извод, с който ще започнем това представяне е, че българските политици категорично не проявяват интерес към анализите, които се отнасят до речта
им. За нас тъжен извод е, че слабата политическа култура
и слабата езикова култура са най-лошата комбинация за
управниците на един народ”, каза д-р Владислав Миланов.
Друг тъжен акцент според авторите е, че българското политическо говорене се лута между крайностите
– от една страна са наукообразните и свръхабстрактни изрази, зад които има думи, но няма съдържание, а от
другата страна са непремерените, спрямо официалната
ситуация, езикови конструкции, характерни за по-ниските стилове на общуване и за неофициална ситуация; неумението да се използват богатствата на езика; да се
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съобразяват употребите на словното богатство със
ситуацията, събеседниците и обстановката.
Д-р Владислав Миланов отбеляза, че за лингвистите
става все по-трудно да разберат какво стои зад думите
на българските политици. Силната промяна в политическите настроения, нестабилната политическа ориентация, оправдавана непрекъснато с „волята на избирателя”,
водят до езика на колебанието, до езика на противоречието, а тези модели оформят нови и различни послания
всеки ден.
Той обърна внимание и на предизборната надпревара
за евродепутати, която според изследователите, е показала повече езикова агресия в сравнение с борбата за
депутатски места в българския парламент. Преобладава
острият тон и неумението да изслушваш събеседника
си, невъзможността да водиш силен полемичен разговор.
Д-р Миланов подчерта още, че все по-трудно се различават политическите и журналистическите модели на
речево поведение: „Принципът на рефрена, на повторените клишета, на обиграната и ловка политическа манипу-

лация да избягаш от отговора на въпроса се превръщат в
стратегия”.
Доц. Надежда Сталянова запозна аудиторията с някои акценти от съдържанието на книгата. Тя отбеляза,
че в електронния архив на Центъра за анализ на политическата и журналистическата реч за всеки политик има
десетки страници анализ върху речевото поведение. В
настоящата книга са представени портретите на част
от тях – Мая Манолова, Лютви Местан, Георги Близнашки, Валери Симеонов, Николай Бареков и др., както и речевите портрети на някои български журналисти – Све-
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тослав Иванов, Милен Цветков, Мартина Вачкова и др.
За първи път в изданието са публикувани и интервюта с български актьори, поети, спортисти, журналисти
и преводачи, в които акцентът е политическата реч –
Любинка Няголова, Иван Гарелов, Венелин Петков, Бойко
Василев, Ани Цолова, Цветанка Ризова, Нина Александрова,
Валерия Велева, Георги Господинов, Амелия Личева, Донка

Александрова, Стефка Костадинова и др.
Доц. Сталянова подчерта, че книгата не анализира
езиковите факти с оглед на назидателност, а целта е
преди всичко да се илюстрират тенденциите в публичното говорене. В книгата са разгледани още новите думи,
навлезли в политическия език, които все още не са отразени в речниците, прякорите на българските политици,
езикът на протестите и др.
Д-р Владислав Миланов изтъкна, че за първи път, с
помощта на студенти на Софийския университет, в
настоящото издание е направен парламентарен езиков
дневник, в който е описана накратко речта на лидерите
при откриването на 43-то Народно събрание – президентското слово, изказванията на партийните лидери Бойко Борисов, Михаил Миков, Лютви Местан, Радан

Кънев, Меглена Кунева, Валери Симеонов, Волен Сидеров,
Светлин Танчев, Ивайло Калфин.
Други теми, които разглежда книгата са въпросът за
обидата и обидните думи в 42 Народно събрание, както и
темата за жените и женското говорене в политиката.
„Не долавяме никакво желание и стремеж на политиците да коригират говоренето си, по начин, който да бъде не
само книжовен, но и по-приемлив, по-красив, по-разбираем
и най-общо казано по-адекватен. Ние все още сме в очакване на такъв тип политическо слово, което може да не ни
убеди, може да не застанем на страната на човека, който
го изговаря, но поне ще ни заинтригува и ще ни заинтригува по положителен начин”, каза доц. Надежда Сталянова и
допълни „Чакаме този политик, който ще може да говори
метафорично, интересно, изненадващо и едновременно с
това точно и конкретно. Едновременно с това заставайки
зад думите си и понасяйки отговорността си като личност, а не криейки се зад клишетата и общата партийна
незаинтересованост. Аз вярвам и сме с положителна настройка, че все пак на нашия български политически небосклон ще има такива хора”.
В заключение д-р Владислав Миланов отправи специална благодарност към всички студенти, които не спират
да помагат и да ги подкрепят в тази тяхна инициатива.
Проф. дфн Василка Радева, лексиколог и дългогодишен
преподавател във Факултета по славянски филологии на
СУ, отбеляза, че с книгата си авторите потвърждават
една мисъл на проф. Александър Балан: „Учих се, за да знам.
Учих се, за да уча другите”.
„Радвам се, че те продължават така упорито и вярват,
че ще дойдат времена на по-добри политици, по-смислено
политическо говорене. Аз също вярвам”, каза проф. Радева.
Доц. д-р Гергана Дачева, ръководител на Катедрата
по български език към Факултета по славянски филологии
на СУ, поздрави от името на цялата катедра своите колеги за усилията, които полагат и за работата, която
вършат със студентите. Тя отбеляза с радост, че студентите работят с желание по разглежданата тема и
пожела на авторите здраве и бъдещи успехи.

„АЛМА АЛТЕР“ ВДИГНА НА КРАКА
„НОЩТА НА ТЕАТРИТЕ“

представленията изправиха публиката на крака, а след
квантовия „Време е за Лир“ залата остана безмълвна в
полето на метафизичното.

В „Нощта на театрите“ срещата между човеците се
пренесе и извън пространствата на театър-лаборатория „Алма Алтер“. Залата на Университетския театър
се оказа малка, за да събере всички желаещи да посетят
спектаклите от програмата „Шекспир – съвременен и
жесток“.
Точно в 17:00 часа студентите от „Алма Алтер“ се събраха на площада пред театъра с музикален пърформънс,
в който заедно актьори и публика изпяха едни от най-докосващите музикални текстове на човекът-артист.
Минути преди 19:00 часа хората, които са били привлечени от „Ромео и Жулиета, сонет за безсмъртната
любов“, провеждаха своя пърформънс чак до стълбите на
подлеза и викаха в един глас „Алма Алтер“. Въпреки възглавниците по пода и допълнителните места, които
„Алма Алтер“ се опита да осигури – не всички желаещи успяха да се докоснат до магията на живия театър. Три от
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗЛОЖБА, ФИЛМ
И ДОКУМЕНТАЛЕН СБОРНИК „СВ.
ДИМИТРИЙ БАСАРБОВСКИ - СВЕТЕЦ
НА ДВА НАРОДА“
В Централното фоайе на ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита изложба,
посветена на св. Димитрий Бесарбовски. Едновременно
с това бяха представени филм и документален сборник
„Св. Димитрий Басарбовски – светецът на два народа“.
Събитието бе организирано от Музея на Софийския университет и посолството на Румъния у нас. Проектът е
реализиран с помощта на Университетския комплекс по
хуманитаристика “Алма Матер”.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев и посланикът на Румъния у нас Антон Пъкурецу, представител на Румънската патриаршия, студенти и преподаватели.
Директорът на Музея на Софийския университет
Симеон Хинковски поздрави присъстващите с „Добре
дошли“ и благодари на всички, които са помогнали за реализирането на идеята за филм и документален сборник в
чест на св. Димитър Басарбовски. „Този светец за съжаление е малко известен у нас, но доста тачен в съседна Румъния. Затова кръстихме книгата, изложбата и филма „Св.
Димитрий Басарбовски – светецът на два народа“, заяви
още той. Симеон Хинковски уточни, че това е второто

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА
„ПЪРВОСТРОИТЕЛЯТ“, ПОСВЕТЕНА НА
155-ГОДИШНИНАТА НА АЛЕКСАНДЪР
ТЕОДОРОВ-БАЛАН
Във фоайето на Университетската библиотека „Св.
Климент Охридски“ бе открита изложбата „Първостроителят“, посветена на 155-годишнината от рождението на Александър Теодоров Балан /1859-1959/, първият
ректор на Софийския университет. Изложбата е организирана от Университетската библиотека „Св. Климент
Охридски“ и Музея на Софийския университет.
Александър Теодоров-Балан – един от т.нар. Нови Сед38

представяне на изложбата, филма и книгата. Първото се
е състояло на 27 октомври, когато се отбелязва деня на
св. Димитър Басарбовски, в Румъния.
Ректорът на Софийския университет проф. дин Иван
Илчев заяви пред аудиторията, че като историк винаги
му е правел впечатление огромният брой личности, които са оставили своя отпечатък в историята на повече
от един балкански народ. Сред тях той отбеляза Любен
Каравелов, Хаджи Христо, Григор Пърличев. Той изрази радостта си, че има възможност да представи изложбата
за св. Димитър Басарбовски, който се почита от българите и румънците.
Посланикът на Румъния Антон Пъкурецу благодари на
ректора за това, че винаги е приемал радушно организирането на подобни събития. Той припомни, че братята
Евлоги и Христо Георгиеви имат връзка не само с България, но и с Румъния.
Посланик Антон Пъкурецу поздрави авторите на изложбата и филма за св. Димитър Басарбовски и отбеляза,
че през вековете духовното братство между румънците и българите е съществувало и съществува до днес и
точно това е важното в книгата. „Наистина св. Димитър
Басарбовски е сред големите и важни светци за България и
Румъния наред със св. Петка. Имаме още такива духовни
имена, които свързват нашите народи”. Той благодари
още веднъж на организаторите и всички присъстващи и
пожела много успех във всички бъдещи начинания в българо-румънските отношения.
Всяка година на 27 октомври хиляди поклонници от
България и Румъния се стичат в единствения действащ
български скален манастир „Св. Димитрий Басарбовски”
край Басарбово, Русенско, за да почетат родения тук патрон на светата обител.
Филмът, заедно с документалния сборник и изложбата, са заснети и правени с архиви в България и Румъния,
в църквата в Букурещ, в която се съхраняват мощите на
св. Димитър Басарбовски, Басарбовския манастир, който
се намира до Русе. Монтажът, режисурата и сценарият
са дело на директора на Музея на Софийския университет
Симеон Хинковски и гл. ас. д-р Радослав Спасов от Историческия факултет на СУ. Представени са напълно живота
на светеца, чудесата след смъртта му, местата, по които минават мощите му, както и чудесата, които се случват след тяхното минаване. Използваните документи са
от периода XV-XVIII век.
мочисленици, е първият ректор на Софийския университет и основоположник на Университетската библиотека. От 1893 до 1934 г. е неизменен титуляр на Катедрата по българска и славянска литература. Чете лекции
по Българска литература, Българска граматика, Българска
реч, Периоди в българската книжнина, Наука за езика, Славянски литератури. Действителен член е на Българското
книжовно дружество от 1884 г., на Българския археологически институт от 1922 г. и почетен доктор на Алма матер от 1939 г.
Проф. Балан е един от основоположниците на българската филологическа наука. Повече от 75 години той
работи върху описанието на българския книжовен език и
има огромна заслуга за теоретичното изучаване на не-
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говия граматичен строеж, за създаването на български
тълковен речник и демократичен правопис. Работи и в
областите на българската диалектология и ретроспективна библиография. Автор е на първата научна история
по българска литература до края на XIX в., както и на редица изследвания върху българската литература след Освобождението.
Акад. Александър Теодоров-Балан оставя огромно по

обем научно творчество. Пълната библиография на трудовете му съдържа повече от 866 заглавия на книги, студии, статии и бележки, от които 310 са посветени на
българския език.
Директорът на Университетска библиотека доц.
Анна Ангелова поздрави всички присъстващи: „Тази година отбелязваме 155-та годишнина от рождението и отдаваме заслужена почит на един от градителите на първия
български университет и основоположник на Университетската библиотека – акад. Александър Теодоров-Балан.
Разлиствайки пожълтелите страници на спомените, оставени от неговите колеги, студенти и съвременници,
до нас достига образът на мъж с ярка индивидуалност
– чепат, сравнително дребен на ръст с библейска брада и
жив, проницателен поглед. Така изглежда и на снимката,
незнайно как оцеляла сред библиотечните документи през
годините, сниман пред библиотеката със студентите от
специалност Славянска филология – випуск 1937”, каза доц.
Ангелова.
Блестящ изследовател, оставил над 860 публикации,
все още неописани в подобаващ библиографски указател,
Балан определя себе си като – „учител и книжовен работник” и така лаконично, само с две думи, обобщава своя
път, подчерта доц. Ангелова и добави, че той е сред онези неповторими личности, превърнали се още приживе в
легенда, за които сред глъчката на университетските
коридори студентите продължават да разказват анекдоти и забавни случки, къде реални, но много по-често
измислени, един от най-колоритните и емблематични
български учени, съумял да остави трайна диря, която
дори патината на времето не е в състояние да заличи –
дирята на думите.
„Днес езикът ни гъмжи от думи като „линк”, „слайд”,
„мейкър”, „курсор”, „пействам”, „кликвам”, „мержвам”,

„чат” – един безкраен списък, който бележи задъханите ни
електронни делници. Наред с тях продължават да звучат
и прекрасните Баланови думи – усет, творба, възглед, заплаха, поява, украса, дейност, гледище, излет, летовище,
хижа, съответен, преходен, верски, общувам, изтъкна и
редица други. Думи близки, без които не можем, защото са
неизменна част от езика ни, думи далечни, защото малцина ги свързват с отдавна отминалите битки за езика на
първостроителя – Александър Теодоров-Балан”, каза в заключение доц. Ангелова.
Ректорът на Софийския университет проф. дин Иван
Илчев изказа голямата си благодарност на Университетската библиотека и на нейния директор за изложбите,
които правят, за да ни припомнят първостроителите
на българското образование, култура, книжовност, език
и допълни: „Аз съм не само наследник, но и съвременник на
проф. Балан, защото в годината на неговата смърт съм
тръгвал на училище. Което само показва колко е кратка
новата българска история - в рамките на един човешки
живот“.
Ректорът разказа за свое скорошно посещение на Националната кралска библиотека в Брюксел, където е бил

поразен от великолепната изложба „История на книгата“
и не скри, че мечтае и в Софийския университет да бъде
организирана подобна изложба.
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АБСОЛВЕНТИ
АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2014 НА
ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗАВЪРШИХА
ВИСШЕТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ
На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 140 бакалаври и магистри от Физическия факултет получиха своите дипломи за завършено висше образование. Четирима са абсолвентите, пълни отличници.
Церемонията по връчване на дипломите бе открита от
декана на факултета проф. дфн Александър Драйшу, който поздрави абсолвентите от свое име и от името на
преподавателския състав на факултета. „През годините
на вашето следване вие вървяхте по един не лек път. Със
сигурност сте имали и трудни моменти. Вашето желание,
вашата работа, ви доведоха до постигането на една голяма цел – висше образование по физика като възпитаници
на най-старото висше училище – Софийския университет
„Св. Климент Охридски”, каза проф. Драйшу.

Той добави, че пред очите на преподавателите си днешните абсолвенти са израснали като млади хора, способни да взимат решения, да поемат отговорности. Проф.
Драйшу пожела на младите си колеги търпение, смелост,
да бъдат толерантни към чуждото мнение и да се придържат към думите на Конфуций – „Това, което не желаеш
за себе си, не прави за другите. Тъй като сам ти желаеш
сигурност, помогни на другите да я имат. Тъй както ти
сам се стремиш към успех, помогни и на другите да го постигнат”.
„Помнете, че няма по-тежко робство от привидната измамна свобода, бъдете смели, свободни, истински възпитаници на Физическия факултет на
СУ. Пожелавам ви на базата на опита и на знанието
да имате смелостта да работите за един по-добър
и по-хуманен свят”, каза в края на словото си проф.
Драйшу.
Доц. д-р Милена Стефанова, зам.-ректор на СУ, започна словото си с думите: „Гледам с уважение и
респект всеки випуск на Физическия факултет, който успява успешно да приключи обучението си под
зоркото око и критичния, взискателен дух на колегите преподаватели там”. Тя покани студентите
с бурни аплодисменти и ставане на крака да благодарят на преподавателите си, на семействата и
близките си, които са ги подкрепяли през изминали40

те години и не на последно място да аплодират самите
себе си за постигнатите успехи.

Проф. дфн Николай Витанов произнесе кратко приветствие от името на преподавателите: „Физиката е
уникална и ви дава мултидисциплинарни умения, които са
изключително важни в днешния свят. Надявам се и ви пожелавам тези от вас, които след малко ще получат дипломите си за бакалаври, да продължат обучението си в някоя
от многобройните магистърски програми, а тези, които
ще получат дипломите си за магистри, да помислят дали
да не продължат с докторантура при нас, защото Физическият факултет има какво да предложи”. Проф. Витанов
припомни, че в последната рейтингова система Физическият факултет е на първо място в страната по количество на научната продукция и има какво да предложи на
младите хора. В заключение той пожела на абсолвентите
много късмет, сила, търпение и мъдрост.
Отличникът на випуска Хаджийски се обърна в словото
си към дипломантите и ги поздрави с успешното дипломиране, като не забрави да благодари и на преподавателите за помощта и подкрепата през изминалите години.
„Годините, прекарани във Физическия факултет ме научиха да не се отказвам пред нито едно предизвикателство.
Да бъда отговорен. Да уча новото в движение”, каза той
и допълни: „Все пак, колеги, накъдето и да поемете, с каквото и да се занимавате, запазете място в сърцата си и
за Физическия факултет. Защото това е институцията,
която заставаше зад нас при всяка нужда. Защото тук се
превърнахме в личностите, които сме днес. Успех и на добър път!”.
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АБСОЛВЕНТИ
ВИПУСК 2014 НА БОГОСЛОВСКИЯ
ФАКУЛТЕТ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ
СИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

че според рейтинговата система в Софийския университет се намира и най-добрият богословски факултет в
страната.
Ректорът поздрави абсолвентите със завършването

На тържествена церемония в Аулата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ 78 бакалаври и магистри от Богословския факултет на СУ получиха своите
дипломи за завършено висше образование. Абсолвентите, завършващи с отличен успех, са 18.
Церемонията откри деканът на Богословския факултет доц. д-р Александър Омарчевски, който заяви: „Сърцето на човек се пълни с радост, когато види Аулата на
Ректората, пълна с хора, свързани с Богословския факул-

тет – абсолвенти, сродници и приятели. С хора, които
имат ангажимент към преподаваното в нашия факултет православно християнско богословие“.
Доц. Омарчевски изрази радостта си, че бакалаврите
и магистрите от випуска завършват с общ среден успех
много добър 4,98. Заедно с тях дипломите си вземат и
първите курсисти от следдипломната квалификация .
Доц. Омарчевски отбеляза, че акредитационната
оценка на Богословския факултет е 9,34 от максимална
10 с пълна шест годишна акредитация.
Ректорът на СУ проф. Иван Илчев припомни на присъстващите в Аулата, че университетското образование в Средновековна Европа почти навсякъде започва
с теологически факултети, защото един от основните
въпроси, които си поставя мислещият човек, е въпросът
за душата. В това отношение България също не прави изключение.
Ректорът допълни, че по редица причини Богословският факултет в Софийския университет се създава сравнително по-късно, но не бива да забравяме, че едно от
основанията за това е, че от доста по-рано в България
има развито богословско образование. Всъщност, едно
от първите професионални училища в историята на
българското образование е богословското училище в Петропавловския манастир. „Бих казал, че вие сте наследници на голяма традиция и надявам се, че сте достойни
наследници на тази традиция. Вие, драги колеги, учихте
и завършвате в един университет, за който медиите
обичат да казват, че е най-старият и най-големият в
България, но винаги обичам да казвам, и то с основание,
че е най-добрият в България”, каза проф. Илчев и добави,

на този етап от тяхното образование и изрази надежда,
че ще продължат да се развиват и в следващите образователни степени. Проф. Илчев не пропусна да поздрави и
близките на абсолвентите, които са ги подкрепяли през
годините на обучението им в Университета, след което
обяви випуск 2014 на Богословския факултет на СУ за завършил.
Отличникът на випуск 2014 Екатерина Николова поздрави своите колеги и преподаватели: „Когато преди
четири години пристъпихме прага на Богословския факултет, ние бяхме наясно, че ни очаква среща с тежка и сериозна специалност, но това, което не знаехме, че всичко
ще се случи по особено различен и особено вълнуващ начин.
Защо? Защото занятията в Богословския факултет започваха от рано сутрин с песнопения, мирис на тамян,
запалване на свещичка, с молитви, с благодарност и общуване с Твореца”.
Екатерина Николова благодари на всички преподаватели от Богословския факултет, които през годините
са им помагали и са ги наставлявали не само в учебен, но
и в житейски план, а също и на цялата администрация на
факултета, на библиотекарите, на свещениците, които
служат в учебния параклис, както и на всички свои колеги,
близки и приятели.
„Стара истина е, че успехите на ученика са успехи и на
учителя. Вие посяхте семената на знанието и запалихте
светлината в нашите души. Надяваме се, че ние сме онази
благодатна почва, върху която ще израсте добрият плод”,
каза още Екатерина Николова и пожела на преподавателите си успехите на техните студенти да са техен
стимул и вдъхновение
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АБСОЛВЕНТИ
ЗАВЪРШИ ВИПУСК 2014 НА
ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА
На тържествена церемония в Аулата на Софийския
университет 220 бакалаври и магистри от випуск 2014
на Факултета по педагогика получиха своите дипломи за
завършено висше образование. Абсолвентите, завършващи с отличен успех, са 5. На церемонията присъстваха
зам.-ректорът на СУ проф. дбн Румен Панков, деканът на
Факултета по педагогика доц. д-р Бончо Господинов, преподаватели, близки и приятели на абсолвентите.
Доц. Бончо Господинов, декан на Факултета по педаго-

гика, поздрави събралите се в Аулата и отбеляза, че денят е едновременно хубав, но и малко тъжен. Хубав, защото преподавателите изпращат с много обич и благодарност своите студенти, но и тъжен, защото вече няма да
бъдат заедно.
„На днешния ден всички вие се радвате, защото излизате от вратата на Университета и тръгвате по своя
професионален път в области, които са важни за всички в
обществото. Ще упражнявате професии, които са много
необходими и много човешки”, каза доц. Господинов.
Той призова абсолвентите да следват житейския си
път, но да не пропускат да проверят какво носят със себе
си. „Носите ли прекалено много
лоши мисли за себе си? Усещате
ли тежестта на страховете
си, безпокойството, тъгата?
Изгърбили ли сте се от товара
на прегради и психологически
ограничения, които ви пречат
да общувате свободно и открито? Носите ли в себе си раните от приятели и близки? Не
мъкнете ли тонове от грешки
на другите около вас? Всеки от
нас е свободен да избира мислите си, които управляват живота му”, каза доц. Господинов
и пожела на всички личният и
професионалният житейски
път да е дълъг и успешен, а вървейки по него, да мислят само
добри неща за себе си и за другите около тях.
От името на абсолвентите приветствие отправи
42

Кристияна Стойчева, която поздрави своите преподаватели и колеги: „Гордея се, че съм възпитаник именно на
този университет и на точно този факултет“, каза тя
и заяви пред аудиторията, че най-ценното нещо за нея

в Алма матер, са всички преподаватели, които през времето, прекарано в университета, са вдъхвали кураж на
своите студенти и са им помагали да сбъдват мечтите
си. Ценно е и това, че през годините всички са открили не
просто колеги и състуденти, не просто хора, с които да
прекарват част от времето и деня си, а съмишленици и
съидейници.
От името на ректора на Софийския университет
приветствие към абсолвентите на Факултета по педагогика поднесе заместник-ректорът на СУ проф. Румен
Панков. „Днешният ден бележи връх във вашето развитие.
Връх, който, мисля, че си давате сметка, че няма да е нито
най-високият, нито най-стръмният от върховете, които
ще трябва да преодолеете в своя живот. Надявам се обаче, че годините, които сте прекарали тук, в Софийския
университет, са ви подготвили добре, така че успешно да
преодолявате всички трудности, които ще се появят във
вашия жизнен път“, каза проф. Панков и обяви випуск 2014
г. за закрит. Заместник-ректорът връчи на отличниците диплома за завършено висше образование и златна
значка.
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АБСОЛВЕНТИ
АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2014 НА
СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПОЛУЧИХА
ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА ЗАВЪРШЕНО
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На тържествена церемония в Аулата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ 130 бакалаври и магистри от Стопанския факултет на СУ получиха своите
дипломи за завършено висше образование. Абсолвентите, завършващи с отличен успех, са 22.

Церемонията откри деканът на Стопанския факултет доц. д-р Тодор Попов, който поздрави абсолвентите за това, че не просто някога са спечелили правото да
бъдат студенти на Стопанския факултет, но също така
и са го завършили с успех, чиято кулминация е днешното
тържество. „Това е един немалък успех и вие в следващите
години, когато сменяте или търсите работа и изкачвате
стълбицата във вашето кариерно развитие, тепърва ще
се убедите какво предимство е да сте завършили не друг, а
именно Стопанския факултет. Аз не се съмнявам че всички
вие, след като започнете своя житейски и трудов път, ще
постигнете поне такива успехи, каквито са постигнали
вашите предшественици”, каза деканът. Той подчерта,
че тази увереност не идва от това, че е типично за подобни тържества да се произнасят такива думи, а идва
от статистиката. Тя сочи, че абсолвентите на Стопанския факултет на Софийския университет имат много
добра реализация и приходи.
Доц. Попов каза на завършилите студенти, че тяхното учене не е престанало и оттук насетне тепърва
ще прилагат наученото: „Напротив – истинското учене
тепърва започва. На всички места, където ще работите,
ще повишавате своята квалификация и умения, за да развиете наистина високия потенциал, който всички притежавате. В конкурентната борба заемат връх не просто
тези, които продължават да учат, а които учат по-бързо
от останалите”.
Деканът посъветва абсолвентите да работят не
само за тяхното лично развитие, но и за това на организацията, от която са част, защото икономиката е
обществена дейност. „Не бива да забравяме, че истинският, големият успех на личностите и организациите е
възможен само тогава, когато обществото и държавата
са успешни”, добави още той. Проф. Попов пожела на студентите лично щастие, пълноценни семейства с поне
две деца, успех и на добър път в живота.
Проф. Чавдарова, заместник-ректор на Софийския
университет поздрави абсолвентите от Стопанския
факултет. Тя изрази радостта си, че вижда толкова усмихнати млади хора, които ще поемат съдбините на Бъл-

гария: „Надяваме се именно на вас, че следващите години
в икономически план страната ни ще бъде много по-добрe,
защото ще бъде в ръцете на нашите възпитаници”. Проф.
Чавдарова поздрави всички абсолвенти, за това че са извървели дългия път на образование в Софийския университет, за днешния ден, когато ще получат дипломите за
бакалавър и магистър. Заместник-ректорът поздрави и
родителите, и преподавателите, защото те са вдъхнали на студентите вярата, оптимизма и знанията, с които ще продължат професионалната си кариера.
Проф. Чавдарова изрази надежда, че абсолвентите са
горди от факта, че са възпитаници на Стопанския факултет на Софийския университет, че няма да забравят
университета и ще бъдат достойни за него. Пожела им
да бъдат здрави, успешни, щастливи, така, както сами
разбират щастието, а не както им казват и никога да не
забравят мястото от където са тръгнали - Стопанския
факултет на Софийския университет.
Поздрав към абсолвентите от Алумни клуба на Стопанския факултет поднесе Христина Димитрова: „Богатството, което придобих и успях да реализирам се състои във формирането на едно цяло от знания, социален
статус и контакти.”, обясни Христина на студентите и
ги призова да намерят тяхното щастие, което не винаги са парите, и да правят това, което искат. Тя си припомни скептичното си отношение, преди да се включи в
Алумни клуба, но бързо се убедила, че организацията работи успешно, поддържа взаимовръзки, организира събития
и по този начин подобрява развитието на страната и
хората. „Защото тази страна се развива посредством
развитието на всеки един от нас. Не е лесна ситуацията,
в която се намираме, но всеки от нас може да направи малката стъпка, за да тръгне нашата държава, индустрия и
икономика в правилната посока на развитие. Нашата правилна посока, кой както я разбира”, каза още тя и пожела
успех на абсолвентите.
Абсолвентката Антония Джонева също поздрави
състудентите си и присъстващите в Аулата за празника: „Днешният ден е ден за радост и празнуване, за възторг
и гордост. Днес е денят, в който всички равносметки и
спомени идват да ни внушат чувството на успех. За тези
4 години на обучение в ден като днешния се обръщаме назад

и осъзнаваме, че сме изградили за себе си една стабилна основа, която никой не може да ни отнеме, че сме направили
една наистина добра инвестиция в себе си. Днес с диплома
в ръка ще се опитаме да покорим света, а може би имаме
силата и амбицията да го направим по-добър. Ние трябва
да знаем, че можем да успеем и да не се оставяме някой да
ни гледа от високо”.
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