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В Тракийския университет в Одрин 
се проведе среща на Мрежата на балкан-
ските университети� В организацията, 
създадена през 2008 г�, членуват 59 висши 
училища от всички страни на Балканския 

полуостров� 
На срещата беше взето решение 

Мрежата да бъде трансформирана в Асо-
циация на балканските университети� 
Сред основните цели на новосъздадената 
организация са подобряване на сътрудни-
чеството между университетите в ре-
гиона, улесняване на мобилността на пре-
подавателите и студентите, съвместно 
кандидатстване по проекти, подготовка 

на съвместни бакалавърски и магистърски 
програми� 

По време на срещата проф� дин Иван 
Илчев беше избран за член на Изпълнител-
ното бюро на Асоциацията на Балкански-
те университети� Ректорът на Софий-
ския университет „Св� Кл� Охридски“ ще 
бъде следващият председател на органи-
зацията за период от една година�

За трета поредна година най-ста-
рото и авторитетно висше училище в 
България запази позицията си сред 863-те 
най-престижни университети в света� 
В класация QS World University Rankings за 
2014 г� Софийският университет „Св� 
Климент Охридски“ е поставен в групата 
от 651-700 място� Алма матер е един-
ственото българско висше училище, кое-
то от 2012 г� намира място в престижна-
та класация� 

Класацията QS World University 
Rankings, която се прави за десета поред-
на година, оценява университетите на 
базата на шест критерия: академична 
репутация, научна репутация, репутация 
сред работодателите, съотношение на 
студенти и факултети, цитирания на фа-
култет, брой чуждестранни студенти и 
чуждестранни преподаватели� 

Данните в последното издание на Рей-
тинговата система на висшите училища 
с актуална информация за 2014 г� посоч-
ват, че Софийският университет е на 
първо място в 22 от 22 направления сред 
държавните университети в България� 
През 2014 г� Алма матер се изкачи на пър-
во място и в професионално направление 

“Икономика”, което традиционно оглавя-
ваше Американският университет в Бъл-
гария до миналата година� СУ е на първо 
място и в направленията: „Биологически 
науки“, „Биотехнологии“, „Информатика 
и компютърни науки“, „История и архео-
логия“, „Математика“, „Науки за земята“, 
„Педагогика“, „Педагогика на обучението 
по���“, „Политически науки“, „Право“, „Пси-
хология“, „Религия и теология“, „Социални 
дейности“, „Социология и антропология“, 
„Туризъм“, „Физически науки“, „Филология“, 
„Философия“ и „Химически науки“� В класа-
цията за направлението „Обществени 
комуникации и информационни науки“ СУ 
подобрява резултата си от миналата 
година и дели първото място с Американ-
ския университет� Единствено в направ-
ление “Администрация и управление” е на 
второ място след Американския универ-
ситет� 

Завършилите СУ през последните 5 го-
дини се реализират в по-голяма степен от 
средното за страната ниво на позиции, 
изискващи висше образование� Запази се 
и тенденцията на нарастване на средния 
осигурителен доход на завършващите СУ, 
особено в направленията Информатика 
и компютърни науки, Математика, Ико-
номика, Администрация и управление и 
Политически науки� Специалистите, за-
вършващи СУ, в направление Информати-
ка и компютърни науки продължават да 
са най-високо платените в страната със 
среден осигурителен доход 1860�45 лв� 

Резултатите от рейтинговата сис-
тема показват, че Софийският универ-
ситет е лидер по отношение на качест-
вото на научните си изследвания� Той е 
с най-висок индекс на цитируемост на 
научните публикации сред трите висши 
училища с най-висок индекс заедно с Ме-
дицинския университет-София и Химико-
технологичния и металургичен универ-
ситет� Качеството на научните изслед-
вания в най-старото висше училище се 
потвърждава и от данните на анализа на 
Томсън Ройтерс, според които изследва-
нията на учените от Софийс кия универ-
ситет са цитирани с 30 % по-често от 
изследванията на поставената на второ 
място научна институция в България, а 43 
% от проучванията са сред върховия 1 % на 
най-често цитираните в света� 

В СУ се провежда обучение в 26 от 
общо 52 професионални направления� За 
четири от тях - Медицина, Фармация, 
Здравни грижи, Обществено здраве не е 
възможно СУ да се включи в класирането 
поради липса на всички данни, според ме-
тодологията на рейтинговата система�

Уеб-порталът „Рейтингова система 
на висшите училища в България” се ак-
туализира и е поддържан в резултат от 
изпълнението на проект „Развитие на 
рейтинговата система на висшите учи-
лища”, финансиран от Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси” 
2007-2013, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз�

В началото на 2014 г� ректорът на 
Софийския университет „Св� Климент 
Охридски“ проф� дин Иван Илчева подписа 
договор с Министерството на регионал-
ното развитие за предоставяне на на-
ционално съфинансиране по Програмата 
за трансгранично сътрудничество Румъ-
ния – България на проекта “Трансгранично 
градинско изкуство по Черноморието”� 
Проектът се финансира по програма на Ев-

ропейската комисия за трансгранично съ-
трудничество между Румъния и България�

За реализацията на проекта Софий-
ският университет “Св� Климент Охрид-
ски” работи съвместно освен с водещия 
партньор Община Текиргьол (Румъния) и с 
ДКИ “КЦ “Двореца – Балчик”, Университет 
“Овидий” - Констанца и Община Балчик� В 
рамките на проекта се предвиди и създа-
ване на Ботаническа градина в Текиргьол и 
дейности на територията на Универси-
тетската ботаническа градина – Балчик, 
свързани с паркоустрояване и екологосъо-
бразно развитие на имота�

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
ОСТАВА СРЕД НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ 

УНИВЕРСИТЕТИ В СВЕТА И Е НА ПЪРВО 
МЯСТО СРЕД ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ 

УЧИЛИЩА У НАС

HOВИНИ

ПОДПИСА СЕ ДОГОВОР ЗА 
СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА 
“ТРАНСГРАНИЧНО ГРАДИНСКО 

ИЗКУСТВО ПО ЧЕРНОМОРИЕТО”

На 11�02�2014 г� в 21�44 ч� Универси-

тетската библиотека „Св� Климент 
Охридски” стана първата библиотека в 
страната, която предоставя на своите 
потребители възможност за информа-
ционно търсене в електронен каталог, 

съдържащ над един милион библиографски 
записа� Този успех е постигнат с подкре-
пата на фондация „Америка за България” 
по проекта НАБИС - изграждане на Нацио-
нален академичен своден каталог�

УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА 
ВЕЧЕ ИМА НАД ЕДИН МИЛИОН 

БИБЛИОГРАФСКИ ЗАПИСА

РЕКТОРЪТ НА СУ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА 
ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО 

НА АСОЦИАЦИЯТА НА БАЛКАНСКИТЕ 
УНИВЕРСИТЕТИ
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Нобелова награда за физика за 2014 г� 
получиха японските учени Исаму Акасаки, 
Хироши Амано и Шуджи Накамура� Според 
Нобеловия комитет изобретяването на 
ефективни сини светоизлъчващи диоди е 
позволило създаването на източници на 
ярка и енергоспестяваща бяла светлина�

В изследователската работа на Хиро-
ши Амано и Исаму Акасаки през последни-
те десетина години успешно са участвали 
със съвместни публикации български физи-

ци, завършили Физическия факултет на 
Софийския университет, някои от които 
работят или са работили във Физическия 
факултет и в БАН�

Доц� дфн Евгения Вълчева от Физиче-
ския факултет участва в 13 статии, глав-
но посветени на взаимовръзката между 
структурни и излъчвателни свойства на 
мултиквантови ями и свръхрешетки от 
GaN (галиев нитрид) и AlN (алуминиев ни-
трид) – основни компоненти на синьоиз-
лъчващите светодиоди и лазери�

Други съвместни статии са посвете-
ни на детайлно изучаване на излъчвател-
ната рекомбинация в InN (индиев нитрид) 
– ключов, по-теснозонен полупроводник 

от активната област на синьоизлъчва-
щите светодиоди и лазери, както и в мо-
дулационно легирани мултиквантови ями 
от GaN� В една от тези работи, направе-
на по идея на проф� дфн Борис Арнаудов, за 
пръв път се определя истинската ширина 
на забранената зона на InN� С това се слага 
край на дългогодишен спор�

Съавтори във всички изброени изслед-
вания са и възпитаниците на Физическия 
факултет на СУ “Св Климент Охридски”, 
които понастоящем работят в чужбина, 
д-р Таня Паскова, д-р Пламен Пасков, д-р 
Ваня Даракчиева, както и гл� ас� д-р Кирил 
Младенов Кирилов от Физическия факул-
тет на СУ�

На 30 юни 2014 г� в Софийския универ-
ситет „Св� Кл� Охридски“ в библиотека 
„Филологии“ – филиал на Университетска-
та библиотека, ректорът на Софийския 
университет проф� дин Иван И лчев и игу-
менът на Зографската света обител ар-
химандрит Амвросий подписаха договор 
за предоставяне на права за използване на 
част от цифровизирания архив на Зограф-
ския манастир и създаване на Зографска 
електронна научно-изследователска биб-
лиотека към Софийския университет� Със 
създаването на електронната библиоте-
ка най-старото и авторитетно висше 

училище в България става единствената 
институция, на която Зографският мана-
стир предоставя достъп до безценния си 
архив� На церемонията присъстваха Лов-
чанският митрополит Гавриил, Браницки-
ят епископ Григорий, отец Ангел Ангелов, 
протосингел на Софийската митрополия, 
представители на академичната общ-
ност�

Цифровизирането на архива на Зограф-
ския манастир се извършва от преподава-
тели в катедра „Кирилометодиевисти-
ка“ на Факултета по славянски филологии 
на Софийския университет� От 2009 г� 
екипът, към който се присъединиха и пре-
подаватели от Богословския факултет на 
Софийския университет, работи по опи-
санието и дигитализирането на ръкопис-
ния и архивен фонд� Въз основа на старите 
налични каталози се прави ново описание 
на славянските ръкописи�

До момента на подписването на дого-

вора Зографската електронна научно-из-
следователска библиотека към Софийския 
университет съдържаше 286 архивни 
единици, дигитализирани копия на ръкопи-
си от духовното и културно наследство 
на Светата обител� Базата данни е дина-
мична и ще бъде непрекъснато развивана 
и обогатявана�

С компютри, дарени от Фондация 
„Лале“, в Университетската библиотека 

бе изградена вътрешна мрежа, чрез която 
студенти, преподаватели и изследова-
тели ще имат достъп до цифровизирани-
те единици�

Проф� дин Иван Илчев определи под-
писването на договора като уникален мо-
мент в историята на българската култу-
ра, а свързването на двете институции – 
едната от които е в основите на Българ-
ското Възраждане, другата – в основата 
на висшето образование в България, като 
изключително знаменателно� Той подчер-
та, че документите, предоставени лю-
безно от Светата обител, представля-
ват около 90 % от всички документи до 
началото на 20-ти век и са най-ценната 
част от документацията на манастира�

Първите 28 ръкописа са заснети през 
юни 2010 г� Цялата Славянска сбирка вече 
е дигитализирана� В процеса на цялостно 
преустройство на библиотеката са на-
мерени над двеста неизвестни славянски 
ръкописа извън вече каталогизираните 
от Кодов, Райков и Кожухаров 286, както 
и около 120 музикални славянски ръкопи-
са� Предстои заснемането на гръцките 
ръкописи, които са над двеста, както и 
на огромния комплекс от архиви, който е 
почти изцяло неизучен�

Библиотекарят на Зографския мана-
стир отец Атанасий подчерта, че сми-
сълът на създадения с толкова труд и 

желание дигитален център е да бъде пре-
доставена възможност за осъществява-
не на среща между Църквата и науката, 
от която и двете страни биха могли да 
спечелят много� Той изрази надежда чрез 
дигиталната библиотека да бъдат поде-
ти инициативи за среща между учените и 
просветените духовници и богослови, да 
се създадат интердисциплинарни курсове 
и семинари, в които двете страни да по-
пълват взаимно своите липси� 

Проф� Климентина Иванова, която е 
член на Консултативния съвет към Све-
тата обител, призна, че за нея тази биб-
лиотека е и ще си остане просто „Зограф-
ската стая“�

„В Договора  се говори за 286 цифро-
визирани единици. Но зад юридическата 
терминология всеки, занимаващ се с ръ-
кописите, знае, че сега притежаваме още 
един кладенец с жива книжовна вода. Че от 
Зограф сме получили не просто 286 слабо 
познати или непознати кодекси, а съхране-
ни през времето свидетелства за отдаде-
ност на вярата и на вечността. 

Доц� Андрей Бояджиев от катедра „Ки-
рилометодиевистика“ във Факултета по 
славянски филологии на Софийския универ-
ситет, показа пред аудиторията най-ем-
блематичния зографски ръкопис – „Исто-

рия славянобългарска“� Той подчерта, че 
снимките на всички ръкописи са с чудесно 
качество за научно-изследователска дей-
ност и представи накратко дигиталната 
библиотека�

В края на церемонията игуменът на 
Светата обител архимандрит Амвросий 
връчи на ректора на Софийския универси-
тет проф� дин Иван Илчев диск с архивни-
те записи� Игуменът изрази радостта си 
от това добро начинание, което ще бъде 
от полза за българския народ и за българ-
ските учени�

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ И 
ЗОГРАФСКИЯТ МАНАСТИР ПОДПИСАХА 

ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВАТА 
ПО РОДА СИ ЗОГРАФСКА ЕЛЕКТРОННА 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
БИБЛИОТЕКА

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИ ОТ СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА 

НОБЕЛОВИТЕ ЛАУРЕАТИ ПО ФИЗИКА ЗА 
2014 Г.
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В Пекин се състоя втората среща на 
университети от Централна и Източна 
Европа и Китай, в която участваха 147 де-
легати, представители на 12 европейски 
и 49 китайски висши училища� Събитието 
беше организирано от министерствата 
на образованието и на външните работи 
на Китай и е част от последователната 
политика на страната за разширяване на 
сътрудничеството с Европа в сферата на 
висшето образование� 

На срещата беше взето решение да 
бъде създаден Консорциум на университе-

ти от Централна и Източна Европа и Ки-
тай� В него са включени 16 висши училища 
от Европа и 49 китайски университета� 
В Консорциума в момента влизат 4,5 млн� 
студенти и над 400 хил� преподаватели� 

Сред основните цели, които органи-
зацията си поставя, са задълбочаването 
на връзките между Китай и Централна 
и Източна Европа в областта на висше-
то образование и научните изследвания, 
търсенето на иновативни начини за раз-
ширяване на мобилността на студенти 
и преподаватели, създаването на съв-
местни научни центрове, инициирането 
и финансирането на съвместни проекти, 
както и провеждането на общи програми 
и издаването на общи дипломи� 

Софийският университет, който е 
единственото българско висше училище 

в организацията, беше избран за европей-
ски координационен център на Консорциу-
ма� Ректорът проф� дин Иван Илчев беше 
избран за президент на организацията�

Поредното международно признание 
за Софийския университет се дължи на 
дългогодишната успешна дейност на пре-
подавателите в катедра „Китаистика“ 
във Факултета по класически и нови фи-
лологии, както и на изключително актив-
ната работа на Института „Конфуций“ 
към СУ и неговия дългогодишен директор 
проф� Александър Алексиев и настоящ ди-
ректор гл�ас� Антония Цанкова� Институ-
тът „Конфуций“ е първият в региона на 
Балканския полуостров и е създаден бла-
годарение на успешното сътрудничество 
на Алма матер с Пекинския университет 
за чужди изследвания�

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ЕВРОПЕЙСКИ 

КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА 
КОНСОРЦИУМ НА УНИВЕРСИТЕТИ ОТ 

ЕВРОПА И КИТАЙ

В Националната библиотека официал-
но бе подписан договор за сътрудничест-
во между Софийския университет „Св� 
Климент Охридски“ и Националната биб-
лиотека „Св� св� Кирил и Методий“� Подпи-
си положиха ректорът на Университета 
проф� дин Иван Илчев и проф� дфн Боряна 
Христова – директор на Библиотеката�

Срокът на действие на договора е 
в рамките на три години и цели двете 
най-големи институции в България в об-
ластта на образованието и културата да 

си съдействат за повишаване и подобря-
ване на образованието и общообразова-
телните възможности на своите служи-
тели и студенти, както и извършване на 
съпътстващи услуги в тази връзка� 

За първи път в дългогодишната си 

история СУ „Св� Климент Охридски“ и На-
ционалната библиотека „Св� Св� Кирил и 
Методий“ ще си съдействат в съвмест-
ната научноизследователска и обучител-
на дейност и в рамките на взаимоизгодни 
интереси, ще се обменя и споделя опит в 
образователните практики, ще се осъ-
ществяват и съвместни научни проекти 
между учените от различните професио-
нални направления� В него е предвидено 
създаването и организирането на Център 
за продължаващо образование на инфор-
мационни специалисти�

Подписването на този договор е от 
изключително значение за двете инсти-
туции, които се ползват с голям автори-
тет в България и чужбина�

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ И 
НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА 

ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

В Софийския университет бе пред-
ставена 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 Рай-
на Костова�

През 2014 г� изданието е отличено със 
специална награда на Панаира на книгата 
във Франкфурт� Авторитетно междуна-

родно жури присъди на LitUps! бронзова на-
града и го нареди сред най-добрите евро-
пейски учебници по всички предмети, сред 
които няма друг по английски език за гим-
назиален етап� В оспорваното състезание 
участваха 62 проекта от 30 държави� 

В СУ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА СИСТЕМАТА 
ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БРИТАНСКА И 

АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА LITUPS!

Официалното откриване на Светов-
ния ГИС ден 2014 г� се проведе в зала „Роял“, 
хотел „Шератън“� Организатор на съби-
тието е „ЕСРИ България“, изключителен 
представител на Esri Inc� за страната� 
Световният ГИС ден се отбеляза за 16- и 
път� 

Събитието откри г-жа Караджова, 

която заяви, че световният ГИС ден е 
най-голямото международно събитие в 
областта на гео-информационните сис-
теми� 

Ректорът на Софийския университет 
„Св� Климент Охридски“ проф� дин Иван 
Илчев благодари на колегите от СУ, благо-
дарение на които вече 13 години в Софий-
ския университет се осъществява обуче-
ние по ГИС в рамките на три направления� 
„През тези години колегите от Геолого-гео-

графския факултет са дали на България по-
вече от 120 специалисти, които сега рабо-
тят във всички сфери на стопанството� “  
Накрая на приветствието си проф� Илчев 
заяви: „Бих искал да благодаря на ЕСРИ за 
жеста, който направиха към преподавате-
лите на СУ, давайки им лиценз да работят 
с техния продукт, така че надявам се, че 
колегите ще бъдат вдъхновени и ще създа-
ват нови млади кадри. Успех!“� 

Доц� д-р Стелиян Димитров, замест-
ник-декан на Геолого-географския факул-
тет на Софийския университет, благо-
дари на ЕСРИ за дългогодишното парт-
ньорство и подкрепа� „Ние продължаваме 
да сме единственият университет в Бъл-
гария, който произвежда ГИС-специалисти 
на магистърско ниво. Сега разширяваме 
това обучение в различни специализации 
в областта на приложението на географ-
ско-информационните системи.“ – отбе-
ляза той в словото си� 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ГЕОГРАФСКИТЕ 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 2014 г.
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На 7-8 декември 2014 г� в гр� Сямън 
се проведе Деветата световна конфе-
ренция на Институтите „Конфуций“, 
посветена на 10-годишния юбилей от 
основаването им като световна мрежа 
от китайски образователни и културни 
институти� В конференцията участваха 
ректорът на СУ „Св� Климент Охридски“ 
проф� дин� Иван Илчев и директорите на 
Института „Конфуций“ към СУ от бъл-
гарска и китайска страна - гл� ас� Антония 
Цанкова и проф� Гъ Джъцян� 

В рамките на конференцията беше 
направен преглед на развитието на Ин-
ститутите „Конфуций“ през периода на 
първите десет години, през които вече 
са създадени 475 Института и 851 класни 
стаи „Конфуций“ в 126 страни в света� 

Институт „Конфуций“ в София беше 
отличен в края на 2013 г� като един от пър-
вите 14 Модели Институт „Конфуций“ и 
в сътрудничество между Софийския уни-
верситет „Св� Климент Охридски“ и Съве-
та на международно разпространение на 
китайския език (Ханбан) започна изграж-
дането нов и модерен Център „Конфуций“, 
който ще бъде представителен инсти-
тут за Централна и Източна Европа�

В рамките на конференцията проф� 
Иван Илчев участва в Ректорския форум 
като председател на Секция „Критерии 

за оценяване на Модел Институт „Конфу-
ций“, в която представи доклад на тема 
„Модел Институт „Конфуций“ в София – 
стандарти и перспективи“� 

По време на форума ректорът на Со-
фийския университет проведе среща със 
зам�-министъра на образованието на Ки-
тай проф� Хао Пин по въпроси, свързани 
с председателството на СУ на Консор-
циума на висшите училища от Китай и 
страните от Централна и Източна Ев-
ропа� Проф� И� Илчев предложи Първата 
среща на Консорциума, учреден от общо 
28 висши училища от Китай и ЦИЕ през 
септември 2014 г� в гр� Тиендзин, да бъде 
проведена в СУ „Св� Климент Охридски“� 

Проф� Иван Илчев се срещна и с генерал-
ния директор на Съвета за международно 
разпространение на китайския език (Хан-
бан) г-жа Сю Лин, като бяха обсъдени идеи 
за бъдещи проекти и развитие на Модел 
ИК в София� Проф� Илчев предложи офи-
циалното откриване на новия Център 
„Конфуций“ да бъде свързано с провежда-
нето на Първата среща на Консорциума на 
университети от Китай и страните от 
Централна и Източна Европа� Г-жа Сю Лин 
предложи Модел Институт „Конфуций“ в 
София да се превърне в център за провеж-
дане на регионалната конференция на ин-
ститутите за Европа, както и в център 
за тренинг и обучение на директори на Ин-
ститут „Конфуций“, за семинари и обуче-
ние по организиране на културни събития 
и на други международни прояви� 

В Сямън се проведе и среща на Ин-
ститутите „Конфуций“ – партньори на 
Пекинския университет за чужди езици, 
който заема първо място в Китай по брой 
на ИК – общо 21, сред които е и Институт 
Конфуций в София�

По време на конференцията ректорът 
на СУ проведе срещи с ректора на Пекин-
ския университет за чужди езици проф� 
Пън Лун и зам�-ректора проф� Йен Гуохуа� 
Проф� И� Илчев беше специален гост и про-
изнесе приветствено слово на церемони-

ята по откриване на Института по гло-
бална история към ПУЧЕ с директор проф� 
Ли Сюетао�

На среща с декана на факултета по Ев-
ропейски езици и култури бяха обсъдени 
възможностите и набелязани конкретни 
инициативи за сътрудничество с Факул-
тета по класически и нови филологии и 
Историческия факултет на СУ, като ор-
ганизиране на общи конференции, сътруд-
ничество и обмен по бакалавърски и магис-
търски програми с взаимно признаване на 
дипломите�

На среща съъ  зам�-министъра на обра-
зованието на Китай проф� Хао Пин  проф� 
И� Илчев предложи предстоящата среща 
на Консорциума през 2015 г� да бъде про-
ведена в СУ „Св� Климент Охридски“� Ки-
тайската страна представи плановете 
на МО – Китай срещата на Консорциума 
на висшите учебни заведения от Китай и 
страните на ЦИЕ да бъде проведена пара-
лелно с Диалога по образователни полити-
ки между Министерствата на образова-
нието на Китай и ЦИЕ� На срещата беше 
предварително уточнено, че провеждане-
то на двата форума ще бъде обявено за 
втората половина на септември 2015 г� 
и ще бъде организирано съвместно от СУ 
и МОН, с предложение от страна на проф� 
И� Илчев двата международни форума да 
бъдат повод за официалното откриване 
на реновирания Център „Конфуций“ и да се 
проведат в новоизградената представи-
телна база� 

Христо Христов, директор електрон-
но управление в Министерството на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията на Република Бълга-
рия заяви, че ГИС технологиите намират 
все по-голямо приложение в работата 
на администрацията при разработване 

на електронни административни услуги 
и повишава ефективността и прозрач-
ността в работата на администрация-
та�  

Генералният директор на Esri Inc� за 
Европа Аарт Вингерден заяви, че е впе-
чатлен от многото награди, спечелени на 

световно ниво от ГИС проекти в България. 
В презентацията по-късно той запозна 
присъстващите в залата с тенденции-
те за развитие на ГИС� Антъни Томпсън, 
директор на Световна банка за България, 
представи презентация за връзката меж-
ду ГИС и Световната банка�

IX-ТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ИНСТИТУТИТЕ „КОНФУЦИЙ“

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 стра-
ницата на платформата в интернет за 
опит в студентската мобилност, която 
е най-голямата база данни в света�

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
СТАНА НОСИТЕЛ НА НАГРАДАТА 

НА STUDY PORTALS ЗА 2014 
Г. ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА 

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ

Софийският университет „Св� 
Климент Охридски“ и Университетът 
за национално и световно стопанство 
подписаха Меморандум за съвместна кни-

гоиздателска и разпространителска дей-
ност� 

Споразумението беше подписано от 
ректорите на СУ и УНСС проф� дин Иван 

СУ И УНСС ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ 
ЗА СЪВМЕСТНА КНИГОИЗДАТЕЛСКА И 

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
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И през 2014 г� в Софийския универси-
тет „Св� Климент Охридски“ имаше из-
ключително богата научна дейност� Само 
в Ректората на СУ през годината са про-
ведени над 100 конференции, посветени 
на различни тематики� Отделно са семи-
нарите, кръглите маси и срещи, както и 

събитията, проведени в различните фа-
култети, в страната и в чужбина �

В научните събития взеха участие 
преподаватели от СУ и от други универ-
ситети, български и чуждестранни учени, 
студенти� 

В Софийския университет „Св� 
Климент Охридски“ се проведе Първата 
Национална конференция по природни 
науки и иновации: „Диалог между държа-
вата и обществеността� Кой подкрепя 
най-талантливите ученици в България?“� 
На нея президентът Росен Плевнелиев 

връчи наградите за изключителни заслу-
ги на учители, обучители и ръководители 

на олимпийски отбори по природни науки� 
Акад� Петър Кендеров получи награда за 
изключителен принос за представяне-
то на български ученици в международни 
олимпиади по математика и информати-
ка, за създаването на цялостна система 
за откриване и обучение на талантливи 
ученици в областта на математиката и 
информатиката�

В Биологическия факултет на СУ „Св� 
Климент Охридски“ се състоя Първата на-
ционална конференция по Биотехнология – 
„30 години Биотехнология в България“�

На 2 юни 2014 г� Европейската комисия 
публикува списък с университетските 
програми, които предлагат високока-
чествено обучение по превод в образова-
телна и квалификационна степен „Магис-
тър“ в съответствие със стандартите 
на мрежата за Европейска магистърска 
степен по превод (European Master‘s in 
Translation – ЕМТ)� Тези програми стават 

членки на мрежата ЕМТ и получават за 
срок от пет години запазения от 2012 г� 
Знак за качество „ЕМТ“ на Европейската 
комисия� 

Изключително радостно събитие 
и чест за Софийския университет „Св� 
Климент Охридски“ е, че за втори път ма-
гистърската програма „Превод“ с френски 
език и английски език, съвместна програма 
на катедра „Романистика“ и катедра „Ан-
глицистика и Американистика“ към Фа-
култета по класически и нови филологии, 
беше избрана за член на мрежата�

Програмите, отличени с този знак, 
са преминали изключително стриктен 
подбор: от 114 кандидатури от 26 дър-
жави-членки и три държави извън ЕС само 
64 са допуснати до членство в мрежа-
та и получаване на Знака за качество от 
международната експертна комисия за 
оценяване� Магистърска програма „Пре-
вод“ с френски език и английски език беше 
избрана за член на мрежата ЕМТ още при 
първата процедура за кандидатстване и 
подбор през 2009 г� 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕВОД“ НА 
ФКНФ ПОЛУЧИ ЗА ВТОРИ ПЪТ ЗНАКА 

ЗА КАЧЕСТВО „ЕМТ“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОМИСИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ  И 
НАУЧНИ ФОРУМИ

От октомври 2014 г� студентите в 
Софийския университет, интересуващи 
се от кариера в институциите на Евро-
па, имат свое лице за контакт� Мария 
Трифонова, която е докторант в Стопан-
ския факултет, беше избрана за кариерен 

посланик за 
2014/2015 г� 
на Европей-
ската служ-
ба за подбор 
на персонал 
за България�

Р о л я т а 
на кариер-

ния посланик е да подпомага младите хора 
правилно да идентифицират позициите 
в европейските структури, областите, в 
които биха искали да се развиват, както 
и да ги информира за процедурите за кан-
дидатстване и възможностите за кари-
ерно развитие� През следващата година 
Мария ще участва в поредица от събития 
в Софийския университет, организирани 
с подкрепата на Кариерния център на СУ�

ДОКТОРАНТ В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
Е ИЗБРАН ЗА КАРИЕРЕН ПОСЛАНИК НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА 
ПЕРСОНАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ

Илчев и проф� д�ик�н� Стати Статев и от 
Димитър Радичков, директор на Универ-
ситетското издателство „Св� Климент 
Охридски” и Веселин Ангелов, изпълните-
лен директор на Издателския комплекс на 
УНСС�

Двата университета притежават 
десетилетна традиция в издаването и 
разпространението на научните знания 
и са носители на авторските права върху 
над 10 000 произведения на български уче-
ни� 

Меморандумът е със срок на действие 
от пет години и предвижда насърчаване 
и подкрепа на съвместни книгоиздател-

ски проекти и обединяване на усилията в 
представянето на най-добрите и най-но-
вите трудове на учените от двата уни-
верситета пред държавните институ-
ции, медиите и българско общество� Ме-

морандумът предвижда също съгласувано 
представяне на най-добрите издания на 
учени от СУ и УНСС пред международни 
журита и на международни форуми и изло-
жения, както и планиране и подготовка на 
съвместни издателски и просветителски 
кампании, посветени на значими нацио-
нални събития и годишнини�

Софийският университет и УНСС 
ще обединят усилията си и за усъвър-
шенстване на издателските и полиграфи-
ческите технологии, използвани в Универ-
ситетското издателство „Св� Климент 
Охридски” и Издателския комплекс – УНСС, 
като взаимно се подпомагат в процесите, 
свързани с издателската дейност�
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Софийският университет „Св� 
Климент Охридски” и Samsung България 
подписаха съвместно споразумение за 
партньорство и стартиране на проект 

„Център за технологии и иновации”, чия-
то основна цел е да подобрява дигитални-
те умения на младежите като още едно 
допълнително предимство за тяхната 

През изминалата година Софийският 
университет „Св� Климент Охридски” 
подписа меморандум за сътрудничество с 
The Hebrew University of Jerusalem, с балкан-
ски университети и академии на науките 
в областта на научните изследвания и 
с мароканския университет Мохамед V 

Агдал� 
Двустранните споразумения за съ-

трудничество изразяват желанието за 
съвместно развитие на изследователски 
проекти, сътрудничество в културни 
проекти, обмен на студенти и преподава-
тели, регламентира партньорството по 
линия на международни програми, провеж-
дането на курсове, лекции, симпозиуми и 
семинари�

През 2014 г� се проведоха и редица ини-
циативи за установяване на дългосрочно 
сътрудничество на академично ниво меж-
ду Софийския университет „Св� Климент 
Охридски” и други университети от цял 
свят� Сред тях бяха Университета „Св� 
Св� Кирил и Методий“ в Скопие, Универ-
ситета на Бразилия, ирански, иракски, 
индийски, виетнамски университети и 
много други�

 Във Факултета по  начална и предучи-
лищна педагогика се организира първият 
университетски симпозиум по социална 
педагогика в България, в чиято програма 
бяха включени два основни модула по те-
мата „Социалната педагогика – проблеми 
и перспективи� Професионален статут 
на социалния педагог“� 

В Богословския факултет се прове-
де ХХII Интердисциплинарен колегиум по 
старобългарска литература и култура в 
памет на акад� Петър Динеков и на 80-го-
дишнината от рождението на ст�н�с� 
Стефан Кожухаров� 

В Софийския университет се състоя 
международната конференция „25 години 
общ съд на Европейския съюз“ � Събитие-
то беше организирано от единствената 
в Централна и Източна Европа Междуна-
родна магистърска програма „Право на ЕС” 
– съвместна програма на Юридическия фа-
култет на СУ и на университета на Нанси, 
Франция, с участието на университети-
те на Брюксел, Люксембург и Страсбург� 

Проведоха се и конференции по повод 
135-годишнината от приемането на Тър-
новската конституция, международна 
научна конференция, посветена на 25-го-
дишнината от демократичните промени 
в България, международна научна конфе-
ренция, посветена на 25-годишнината от 
демократичните промени в България�

През 2014 г� се състояха и редица меж-
дународни конференции, сред които са: 
ХII международни славистични четения 
„Движение и пространство в славянски-
те езици, литератури и култури”, меж-
дународната конференция „Балканските 
езици, литератури и култури� Диверген-
ция и конвергенция“, Девета междуна-
родна научна конференция „Драгоманови 
четения“,  „Съвременни предизвикател-
ства пред педагогическата наука и соци-
алната работа“, „Иновации в мениджмън-
та: предизвикателства и перспективи“, 
Международна конференция по социална 
работа на тема „Трансформиращите се 
общества – предизвикателство за соци-

алната работа в Европа“, „Приобщаващо 
образование – образованието на 21 век“� 

През 2014 г� се проведе и петдесет и 
вторият летен семинар по български език 
и култура за чуждестранни българисти и 
слависти� Семинарът се провежда еже-
годно и е насочен към чуждестранни сту-
денти, учени, преподаватели, преводачи и 
хуманитаристи� През 2014 г� в него взеха 
участие 90 семинаристи от 29 страни от 
Европа, Азия и Африка�

В Софийския университет „Св� 
Климент Охридски” се проведе Междуна-
роден филологически форум за студенти и 
докторанти� Заседанията на Форума бяха 
разпределени в 17 специализирани секции� 
Участваха 250 млади изследователи от 18 
държави� По-голяма част от представе-
ните разработки бяха  в  сферата на бъл-
гаристиката�  Проведе се и Международен 
студентски научен форум „Бъдещите све-
товни лидери“� 

МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

През месец април студентите имаха 
възможност да се срещнат и разговарят 
с работодатели, предлагащи работни 
и стажантски позиции в различни про-

фесионални сфери� 29 фирми участваха в 
тазгодишното издание на Дни на карие-
рата� 

Кариерният форум „Златната ябълка 
на успеха“ се организира съвместно от 
Центъра за кариерно развитие на СУ и 
агенцията за кариерно развитие и обра-
зование „Фортедо”, която съдейства за 
връзката с различните фирми� Идеята да 
се направи подобно изложение в Аулата 
на Ректората е да се намерят работода-
тели за студентите от всички специал-
ности, в които Софийския университет 
подготвя специалисти�

Надя Стоянова, координатор на Цен-
търа за кариерно развитие на СУ, отбеля-
за, че на пазара на труда има голямо търсе-
не на специалисти в IT и HR сферата и по-
ради това и тази година на изложението 
преобладават фирми от тези браншове�

Голяма част от участниците бяха 
аутсорсинг фирми, които търсят сту-
денти от Факултета по класически и 
нови филологии� Повечето от фирмите 
бяха участници и на миналогодишното 
изложение� Някои от тях от години имат 
постоянни стажантски програми за сту-
дентите на СУ - Нестле, Виваком, Метро 
и Дипломатическият институт� 

На щанда на Кариерния център на СУ 

студентите имаха възможност да на-
мерят информация за програмата „Сту-
дентски практики”, която се координира 
от МОН и се провежда във всички висши 
училища� Тя дава шанс за провеждане на 
практическо обучение на студентите от 
всички специалности на СУ� 

Лектори на уъркшопа бяха кариерни 
консултанти от участващите във фо-
рума компании� Студентите имаха въз-
можност да зададат своите въпроси към 
обучителите за това как да оформят и 
подготвят своята автобиография и мо-
тивационно писмо и получиха важни съве-
ти за явяването на интервю за работа�

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ 
КАРИЕРНИЯТ ФОРУМ „ЗЛАТНАТА 

ЯБЪЛКА НА УСПЕХА“

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС

СУ И SAMSUNG В ПАРТНЬОРСТВО 
ПОДОБРЯВАТ ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА 

МЛАДИТЕ ХОРА
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Световната програма на Лоре-
ал-ЮНЕСКО „За жените в науката” се ре-
ализира за четвърти път в България с 
партньорството на най-старото висше 
училище в България� 

Лауреати на стипендиите за 2014 г� 
бяха  д-р Женя Йорданова от Биологиче-
ския факултет на Софийския универси-
тет „Св� Климент Охридски“, д-р Екате-
рина Борисова от Института по Елек-
троника на БАН и д-р Антоанета Гатева, 
УМБАЛ „Александровска“� Те получиха сти-
пендии в размер 5000 евро за научни из-
следвания и насърчаване на професионал-
ното им развитие�

Мариела Деливерска, директор на ди-
рекция „Наука” в МОН, прочете привет-
ствие от от министъра на образова-
нието и науката проф� Анелия Клисарова, 
в което се каза, че днес жените са в цен-
търа на научните изследвания и много от 
световноизвестните учени са жени. 

Посланикът на Република Франция у 
нас Ксавие Лапер дьо Кабан отбеляза, че 
във Франция няма достатъчно жени, кои-
то работят в науката, в научните и тех-
нологическите професии� Той добави, че 
такъв вид проекти и стипендии са много 
добър начин жените да имат по-голям ку-
раж, за да работят в тези професии и да 
се развиват като научни работници� 

Във видеообръщение генералният ди-
ректор на ЮНЕСКО Ирина Бокова заяви, че 
от 1998 г� ЮНЕСКО и Фондация „Л’Ореал“ 
отличават жени изследователки� Г-жа 
Бокова отбеляза, че през 2014 година са 
получени значителен брой кандидатури 
за проекти с много високо качество, кое-

то потвърждава важността и нуждата 
от подобни програми в България� Ирина 
Бокова изрази специалната си благодар-
ност към Софийския университет „Св� 
Климент Охридски” и председателя на 
журито заместник-ректор проф� Румен 
Панков, както и към членовете на журито� 

Бриджит Стрелър, генерален дирек-
тор на  „Л’Ореал“ поздрави лауреатите и 
ги приветства с добре дошли в световна-
та общност на жените в науката� Тя под-
черта, че ще служат за пример за подра-
жание, ще доказват, че научната дейност 
би могла да бъде чудесна форма на кариер-
но развитие и ще вдъхновяват младите 
поколения� 

Проф� Румен Панков благодари на 
„Л’Ореал“, че тази година са предоставени 
три стипендии� Той благодари и на члено-
вете на журито, отбеляза тяхната рабо-
тата по време на тазгодишното издание 
на програмата и представи победителки-
те в конкурса� 

На тържествена церемония в Аула-
та бе връчена Голямата награда за лите-
ратура на Софийския университет „Св� 
Климент Охридски“ за 2014 г� Наградата 
изразява признанието на академичната 
общност за цялостното творчество на 
поетесата Екатерина Йосифова� 

Деканът на Факултета по славянски 

филологии проф� Панайот Карагьозов от-
беляза, че най-важното в Голямата лите-
ратурна награда на Софийския универси-
тет не е нейната материална стойност, 
а това, че научно-преподавателският 
елит на нацията оценява и се прекланя 

пред най-изявените таланти на българ-
ската изящна словесност�

Проф� Миглена Николчина запозна 
присъстващите с основни моменти от 
творческата биография на поетесата� 
Екатерина Йосифова е родена в Кюстен-
дил� Завършила е руска филология в Софий-
ския университет с втора специалност 
българска филология� Автор е на тринаде-
сет книги със стихотворения, издадени 
в България, пет от които са публикувани 
в Италия, Македония, Словения, Унгария и 
Франция, както и на две книги с проза за 
деца и юноши� Носител е на престижни 
награди в България и Италия, сред които 

професионална реализация и да им осигуря-
ва най-доброто обучение благодарение на 
технологиите и интегрираните решения 
на Samsung� Двете страни обединяват 
усилия в общата си цел - да подпомогнат 
обществото в справянето с проблема с 
младежката безработица�

Целите на сътрудничеството между 
Софийския университет и Samsung са на-
сочени към откриване на нови курсове, въ-
веждане на семинари и други образовател-
ни инициативи� Те ще предоставят на 
участниците ИТ обучение на високо ниво 
и ще им помогнат да придобият умения и 
познания в различни технически области, 
които да им помогнат за по-бързата реа-
лизация на пазара на труда�

Обучението, което ще се реализира на 
базата на това партньорство, ще пре-
достави възможности не само на студен-
тите от Софийския университет� Голяма 
част от курсовете и образователните 
програми ще са отворени за всички мла-
ди безработни хора на възраст от 16 до 
25 години, независимо дали са студенти 
в университета или учат в други учебни 
заведения�

В осъществяването на партньор-
ството, Samsung ще осигури необходи-
мата финансова подкрепа за изпълнение 
на различните инициативи� Компанията 
ще помага в намирането на подходящо 
съдържание за обучение, както и в осигуря-
ването на ментори-гости от мрежата на 
Samsung, които ще се включат в различни-
те курсове и програми�

От своя страна Софийският универ-
ситет ще предостави за ползване Ла-
бораторията за иновации, създадена от 
Samsung през 2013 г� във Факултета по 
математика и информатика, допълни-
телни помещения при нужда за провеж-

дане на инициативите от проекта, ще 
осигури преподаватели, както и необхо-
димата подкрепа в процеса на обучение, в 
разработването и дигитализирането на 
учебното съдържание� Всички участници, 
успешно завършили различните курсове и 
програми, ще получат сертификат, изда-
ден от Софийския университет�

Първата инициатива на съвместното 
партньорство бе курс за разработване на 
мобилни приложения за Андроид за младе-
жи между 18 и 25 години� Курсът се орга-
низира и с подкрепата на Job Tiger, които 
са ангажирани с подбора на курсистите, 
предоставяне на меки умения по време на 
курса, персонална кариерна консултация 
и препоръка на всеки успешно завършил 
курсист на работодатели, които търсят 
специалисти в областта на мобилните 
приложения� Курсът стартира на 12 април 
в Лабораторията за иновации във Факул-
тета по математика и информатика на 
Софийския университет, имаше продъл-
жителност 60 часа и в него се включиха 
20 младежи от различни учебни заведения, 
минали предварителен изпит за входно 
ниво�

ОТЛИЧИЯ
ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА Е ЛАУРЕАТ НА 

ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2014 Г.

НАЦИОНАЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРИЯ 
„ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА” 2014
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Мо Йен е автор на новели, повести, 
романи, сборници с кратки разкази и есе-
истика, нобелов лауреат за литература 
за 2012 г� 

Мо Йен, чието истинско име е Гуан Мо-
йе, е роден на 17 февруари 1955 г� в селския 
район Гаоми, провинция Шандун� Училищ-
ното му образование приключва в пети 
клас, когато започва „културната рево-
люция” и Мо Йен се завръща на село� 20 го-
дишен постъпва в Народноосвободител-
ната армия, от тогава датират и пър-
вите му литературни опити� През 1981 
г� излиза дебютният му сборник разкази� 
Пет години по-късно завършва армейския 
Художествен институт�

Литературният псевдоним Мо Йен 
означава буквално „не говори“ и произтича 
от предупрежденията на родителите му 
да мълчи пред хората навън, за да не си на-
влече неприятности�

Проф� Теофанов, декан на ФКНФ опре-
дели Мо Йен като творчески наследник 
и продължител на великия разказвач Пу 

Сунлин, незнайните народни разказвачи и 
апокрифните „диви истории”, алтерна-
тивни версии на официалните династий-
ни летописи� 

Темата на академичното слово на док-
тор хонорис кауза на Софийския универси-
тет Мо Йен беше „Моята история”� 

Пред аудиторията почетният док-
тор на Софийския университет „Св� 
Климент Охридски“ Мо Йен изрази чув-

ството си на щастие и радост, че е тук, 
за да приеме изключителната чест, коя-
то му оказва Софийският университет� 

Мо Йен заяви, че въпреки огромните 
повсеместни промени в нашия свят в по-
следните години, китайският народ про-
дължава да пази в паметта и сърцето си 
огромната, неоценима помощ, която бъл-
гарският народ му е оказал в началото на 
основаването на държавата� 

След церемонията по удостояването 
на Мо Йен с почетната титла „Доктор 
хонорис кауза” на Софийския университет 
в Конферентната зала на Ректората се 
състоя литературен форум� Организатор 
на събитието бе Институтът „Конфу-
ций” в София със съдействието на Съюза 
на писателите, Съюза на журналистите и 
Фондация „Славяни”� 

На дискусията присъстваха български 
писатели, преводачи, журналисти, много 
преподаватели и студенти, представи-
тели на академичната общност на Софий-
ския университет, както и почитатели 
на китайския писател�

награди от Сдружението и Съюза на писа-
телите, Награда „Хр� Г� Данов“ на Минис-
терството на културата, наградата за 
поезия „Иван Николов“�

Проф� Николчина подчерта, че Екате-
рина Йосифова е голяма и знакова поетеса, 
която е емблема за определен вид търсе-
ния в българската поезия� Един индиви-
дуален глас, който се превръща в школа 
за множество поети, които започват да 
творят след нея�

„Искам да започна с благодарност, коя-
то обикновено се казва накрая, но тази 
благодарност е голямата част от моето 
мислене, от моя начин на живот. Това е 
благодарността към Университета, към 

Алма матер – единственият универси-
тет, който е независим, пълноценен вина-
ги, винаги важен, винаги повече от важен, 
отстояващ и отстояващ себе си и всички 
нас“, с тези думи започна емоционалното 
си слово Екатерина Йосифова� Поетесата 
заяви, че Софийският университет е сим-
вол на това, което най-много цени – неза-
висимостта, свободата и помагането на 
хората да правят себе си�

Екатерина Йосифова разказа пред ау-
диторията, че три поколения от семей-
ството й са били възпитаници на Софий-
ския университет� Разказа и за своята 
първа среща с Алма матер – още като 
дете, когато баща й я довел, за да й пока-

же сградата, кабинетите� Поетесата си 
припомни за студентските си години и за 
своите преподаватели�

В словото си Екатерина Йосифова по-
жела на Университета да бъде все тази 
крепкост, която дава увереност в бъде-
щето, която винаги е била недолюбвана, 
защото винаги е била крепост на незави-
симостта и на самостоятелното мисле-
не: „Отстояването на всичко това, което 
прави Университетът, е всъщност и по-
сока на поезията. Защото поезията също 
е пространство на свободата, простран-
ство на търсенето, на това, което подсе-
ща човека, че е повече, дори отколкото сам 
мисли“� 

НОСИТЕЛИ НА ОТЛИЧИЕТО 
„ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“

МО ЙЕН

По време на академичното търже-
ство в Аулата по повод 24 май бяха награ-
дени победителите в Осмия национален 
литературен конкурс за стихотворение 
и разказ на Фондация “Св� Климент Ох-
ридски” за студенти с българско граж-
данство, обучаващи се у нас и в чужбина� 
Наградата за поезия в конкурса получи 
Валентин Калинов за стихотворението 
си „Инхеренция”� Той е студент в специал-
ност „Философия” във Философския факул-
тет на СУ� Наградата за проза бе присъ-
дена на Любослава Трайкова, студентка в 
магистърска програма „Творческо писане” 
на Нов български университет, за разказа 
й „Игра на криеница”� 

По традиция в деня на светите братя 
Кирил и Методий бе връчена стипендия на 
Фондация „Блага Димитрова“ за студент 
от Факултета по славянски филологии 
на Софийския университет� Наградена бе 
Велимира Божилова, която освен грамота-
та, получи и албум „Биографии в снимки“ на 
Блага Димитрова�

С награда на ректора на Софийския 

университет бяха отличени участници-
те в отбора по програмиране на Факул-
тета по математика и информатика на 
СУ: студентите от специалност „Компю-
търни науки“ Владислав Харалампиев, Ясен 
Трифонов и Никола Таушанов, с ръководи-
тел гл�ас� Георги Георгиев – катедра „Ин-
формационни системи“� 

По време на честването на патрон-
ния празник на Университета - деня на 
Св� Климент Охридски, проф� Илчев връчи 
на проф� дбн Румяна Атанасова Бакало-
ва-Желева от Медицинския факултет Го-
лямата награда за научна и изследовател-
ска дейност “Софийски университет Св� 
Климент Охридски”�

Ректорът обяви носителите на На-
градата на Столичната община за най-до-
бър млад учен на Софийския университет 
„Св� Климент Охридски“ за 2014 г�, а г-жа 
Йорданка Фандъкова връчи грамотите на 
гл� ас� д-р Любен Загорчев от Биологиче-
ския факултет и ас� д-р Красимир Кръстев 
от Историческия факултет на СУ�

На церемонията бяха обявени и носи-
телите на Годишните награди на Алма ма-
тер за учебната 2013/2014 г�, Годишната 
стипендия на името на Надежда Дженева, 
Годишната стипендия за студентски по-
стижения в радио или телевизионната 
журналистика на името на проф� Михаил 
Минков, Годишната стипендия съвмест-
но с Българската национална телевизия 
на името на д-р Младен Младенов, както 
и лауреатите на Годишната награда за 
изследователски и научни постижения в 
областта на компютърните науки, мате-
матическата логика и изчислимостта на 
името на проф� дмн Иван Сосков и поощри-
телната награда, присъдена от Фондация 
„ФМИ общество“ в памет на проф� Сосков 
за постижения в областта на компютър-
ните науки през 2014 г�

НАГРАДИ
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Водещ европейски експерт в облас-
тта на чернодробната, панкреасната и 
жлъчната хирургия, хирургичното лечение 
на злокачествени заболявания и на чернод-
робната трансплантация� 

Проф� Масимо Малаго работи повече 
от десет години с български партньори 
от Университетската болница „Лозе-
нец“� Под негово ръководство в болница-
та през 2004 година бе направена първата 
трансплантация на черен дроб в България� 
Той има изключителен личен принос как-
то за изграждането на наши експерти, 
така и за първите практически стъпки 
в областта на съвременната трансплан-
тология у нас, а в последните години и за 
утвърждаването на Университетската 
болница „Лозенец“ като водещ център 
за трансплантология в района на Юго-
източна Европа� Член е на научно жури и 
гост-лектор в Медицинския факултет�

Церемонията бе открита от дека-

на Медицинския факултет на Софийския 
университет проф� д-р Любомир Спасов, 
дм, който представи пред аудиторията 

биографията на д-р Малаго� 
Професор д-р Масимо Малаго препо-

дава в Университетския колеж в Лондон 
и в Лондонския университет и работи 
в Кралската свободна болница в Лондон� 
Има изключителни постижения в съвре-
менната клинична медицина, между които 

могат да се изтъкнат първата хепатек-
томия на жив донор и първата успешна 
чернодробна трансплантация от жив до-
нор в Европа� 

Проф� д-р Масимо Малаго има над 280 
статии в авторитетни периодични из-
дания 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� Допри-
несъл е изключително за разширяване на 
географията на съвременната трансплан-
тология 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, пос-
ветено на хирургията и лечението на 
чернодробни заболявания, той посочи при-
мери от дългогодишния си опит и се спря 
специално на трансплантациите, извър-
шени в България�

ПРОФ. Д-Р МАСИМО МАЛАГО

Церемонията по удостояването с 
почетното звание Доктор хонорис ка-
уза на акад� Виктор Матвеев, бе откри-
та от декана на Физическия факултет 
на СУ проф� дфн Александър Драйшу� Той 
представи накратко биографията на 
акад� Виктор Матвеев и припомни на ау-
диторията, че акад� Виктор Матвеев е 
виден руски учен, работещ в областта 
на физиката на елементарните частици� 
Научните му интереси са свързани с из-
следвания в областта на теоретичната 
и математичната физика, развитие на 
методите на квантовата теория на по-
лето и разработването на релативист-
ки кварков модел на адроните, изследване 
на динамичните симетрии във физиката 
на високите енергии и детектиране на 
техните следствия, проявяващи се във 
взаимодействията на елементарните 
частици� Той има съществени приноси в 
изследванията, свързани с въвеждането 
на квантовото число цвят� 

Проф� Драйшу припомни още, че акад� 
Виктор Матвеев има 20-годишно тясно 
сътрудничество с групата по физика на 

елементарните частици на Физическия 
факултет на Софийския университет 
„Св� Климент Охридски“� „В рамките на 
колаборацията Russia and Dubna Member 
States в CMS бяха съвместно разработени 

дизайна на адронния калориметър на де-
тектора CMS, създадени и изследвани на 
ускорителя SPS в Церн негови прототипи, 
изграден и въведен в експлоатация самият 
калориметър. Акад. Матвеев има над 100 
съвместни публикации с учени от Софий-
ския университет“, допълни той� 

В академичното си слово проф� 
Матвеев благодари за оказаната висока 
чест и удостояването му с тази висока 

награда� Той отбеляза, че за него е голяма 
радост и е много развълнуван, защото 
още в началото на своята кариера е рабо-
тил с много български физици, завършили 
Физическия факултет на Софийския уни-
верситет� Той изрази надеждата си в бъ-
деще да успее да помогне за развитието 
и още по-успешното и тясно научно съ-
трудничество между изследователи от 
двете страни� 

Проф� Матвеев изнесе лекция на тема 
„Открити проблеми на фундаменталната 
физика или накъде след откритието на 
бозона на Хигс“� 

В Обединения институт за ядре-
ни изследвания в гр� Дубна, който проф� 
Матвеев ръководи, работят 1200 учени� 
От тях 35 са българи� През последните 
20 години в института са работили око-
ло 400 наши изследователи, които са по-
могнали за откриването на шест нови 
химични елемента, два от които – фле-
ройвий и ливерморий, вече са вписани в 
Менделеевата таблица� Проф� Матвеев 
обърна внимание в лекцията си, че новите 
химични елементи се използват активно 
в борбата срещу онкологичните заболява-
ния и за опазването на природата�

АКАД. ВИКТОР МАТВЕЕВ

Проф� Александър Наумов от Ягелон-
ския университет в Краков, Полша е един 
от най-значимите и активни изследо-
ватели в областта на средновековната 
славянска литература� Церемонията по 
удостояването му с почетното звание 
Доктор хонорис кауза бе открита от доц� 
д-р Бойко Пенчев, заместник-декан на Фа-
култета по славянски филологии, който 
представи накратко биографията на го-
лемия учен� 

Александър Наумов е роден на 6 юли 

1949 г� в гр� Орнета, Североизточна Пол-
ша� Завършва специалността славянска 
филология в Ягелонския университет в 
Краков през 1971 г� През 1969-1970 г� той 
специализира в Софийския университет, 
където се включва в работата на кръжока 
на акад� Петър Динеков� Доц� Пенчев под-
черта, че в кръга на изследователските 
интереси на автора попадат въпросите 
на старобългарското преводаческо изку-
ство и теориите за превода, както и те-
мите, свързани с изследването и анализи-
рането на старобългарската поезия� Доц� 
Пенчев напомни, че по тази тема през 

ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР НАУМОВ
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1980 г� проф� Наумов издава значимата в 
методологическо и теоретическо отно-
шение статия „По въпросите на най-ста-
рата славянска поезия“�

Много съществена и основополага-
ща за палеославистиката е работата 
на проф� Александър Наумов върху изуча-
ването, систематизирането и функцио-
нирането на библейските елементи в 
средновековните литературни тексто-
ве� Голям дял в научноизследователската 
работа на проф� Наумов има археограф-
ско-текстологическата проблематика� 
От средата на 80-те години до днес уси-
лията на изследователя са насочени към 
проучването на ръкописната традиция� 
Доц� Пенчев припомни пред аудиторията 
редица от издадените трудове на проф� 
Наумов и отбеляза, че сред темите, на 

които той посвещава своите изследва-
ния в последното десетилетие, е тази 
за културния и религиозния диалог между 
християнския Изток и Запад�  Той не про-
пусна да отбележи и дългогодишната и 
плодотворна преподавателска дейност 
на полския учен в Полша, Италия и САЩ, 
където неговите възпитаници продължа-
ват да разработват идеите му� 

В академичното си слово проф� Наумов 
се върна в детството си и подчерта, че 
от най-ранна детска възраст е имал кон-
такт с България� Истинският контакт 
със славистиката той получил в Краков, 
където записва Славянска филология със 
специалност български език и литерату-
ра� Големият учен сподели пред аудито-
рията и за времето, прекарано в в Софий-
ския университет� 

В словото си проф� Наумов разкри и 
впечатленията си от творчеството 
на Иван Вазов и особено от разказа „Дядо 
Йоцо гледа“: „Дядо Йоцо е видял „неугасен, 
таен копнеж в сърцето си да види българ-
ското“. Мисля, всъщност съм сигурен, че 
такъв копнеж от детски години гореше и 
в моето сърце“. 

В края на словото си проф� Наумов зая-
ви: „Това високо признание, тази тържест-
вена церемония, присъствието на толко-
ва сърдечни приятели и гости са пореден 
светъл лъч в моя живот. Вазовият „Гуслар“ 
казва – „Сърце старо пей от радост, сякаш 
връщам се в младост“. Той отново изказа 
своята благодарност за високото от-
личие с думата, научил още навремето в 
Краков: „Сполай ви!“�

Изтъкнат университетски учен и спе-
циалист в областта на бохемистиката, 
балканистиката и българистиката�

Церемонията бе открита от декана 
на ИФ проф� Пламен Митев, който пред-
стави биографията на големия учен пред 
аудиторията в Аулата�

Проф� Ян Рихлик е роден през 1954 г� в 
Прага� Средното си образование завърш-
ва в елитната пражка английска гимна-
зия� Учи история и етнология в Карловия 
университет, 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 своя-
та дисертация, посветена на славянския 
език и фолклор, която успешно защитава 
през 1985 г� 

Професионалната кариера на проф� Ян 

Рихлик преминава през различни институ-
ции�  Той членува в многобройни чешки и 
международни организации на историци� 
Негови публикации има в най-авторитет-
ните европейски научни издания в облас-
тта на хуманитаристиката� Знакови за 
научните му дирения като българист са и 
книгите му: „Етнос и фолклор” и „История 
на България”, „История на Чехия”, в съав-
торство 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 Консулта-
тивния съвет на Международната асоци-
ация по българистика�

Пред преподавателите и студенти-
те в Аулата новият Доктор хонорис кау-
за на СУ изнесе академично слово на тема: 
„Разпадане на многонационалните държа-
ви 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 многонацио-
нални империи в Европа през XIX в� - Ру-
ската и Хабсбургската� Основен акцент 
в изказването на проф� Рихлик заеха про-
цесите, които протичат в Чехословакия, 
Кралството на сърби, хървати и словен-
ци и Полша още след разпадането на Ав-

Изтъкнат лингвист от Университе-
та в Монреал, Канада�

Церемонията по удостояването с по-
четното звание „Доктор хонорис кауза“ 
на проф� Игор Мелчук бе открита от за-
местник-декана на Факултета по славян-
ски филологии доц� д-р Владимир Жобов, 
който представи биографията на голе-
мия учен пред аудиторията в Аулата� 

Игор Александрович Мелчук е роден на 
19 октомври 1932 г� в Одеса� Завършва 
специалността „Романска филология“ през 
1956 г� в Московския държавен универси-
тет „М�В�Ломоносов“ и още с дипломната 
си работа на тема „Части на тялото - съ-
поставително описание на семантиката 
в испански и френски“, очертава някои от 
бъдещите насоки на своите изследвания� 
Доц� Жобов разказа за дългогодишния про-
фесионален път на проф� Мелчук и като 
учен, и като преподавател� 

Проф� Игор Мелчук работи в редица 
филологически области: типология, общо 
езикознание, семантика, синтаксис, фор-

мална морфология, обща, руска, френска и 
английска лексикография, езици за изкуст-
вен интелект, генериране на текст, ма-

шинен превод, металингвистика и други� 
Проф� Мелчук е публикувал 44 книги, 

261 статии, 34 обзора� Основното му по-
стижение е създаването на теорията 
„Смисъл-Текст“� Тя е значим етап в раз-
витието на науката за езика и намира 
широко разпространение в съвременната 
приложна и компютърна лингвистика�

Внушителното научно творчество и 
преподавателския талант носи на проф� 

Мелчук широко международно признание 
и редица престижни награди: Почетен 
доктор на университета в Безансон, 
Франция (1977), член на Лингвистичното 
дружество в Париж от 1974г�, на Амери-
канското лингвистично дружество от 
1979г�, на Лингвистичната асоциация на 
Канада и САЩ от 1979г�, на Асоциацията 
по компютърна лингвистика от 1981 г�, на 
Европейското лингвистично дружество 
от 1983 и други� 

Своето академично слово проф� И� Мел-
чук посвети на фразеологията като част 
от своя цялостен новаторски модел на 
езика (теорията „Смисъл-Текст”)� В тази 
сфера той разработва един по-формали-
зиран подход, съобразен с математич-
ната логика и теория на множествата, 
който адаптира традиционните подходи 
в лингвистиката към модерните възмож-
ности за компютърна обработка на езика� 
Представената в лекцията класификация 
на фразеологическите езикови единици – 
фраземите – е съобразена също така с ког-
нитивните механизми при пораждането 
и разбирането на текст�

ЯН РИХЛИК

ПРОФ. ИГОР МЕЛЧУК
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стро-Унгария, както и случилото се след 
1989 г� в многонационалните държави в 
Централна и Източна Европа� 

Проф� Рихлик разгледа и въпроса дали 
процесът на разпад на многонационални-
те държави е неизбежен или има възмож-

ност да бъде спрян� Проф� Рихлик отбеляза 
още, 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 фла-
мандците в Белгия� Той изказа своето 
предположение, че най-вероятно няма да 

бъдем в състояние да спрем процеса на 
по-нататъшно разпадане на многонацио-
налните държави, но подчерта, че този 
процес не пречи на процеса на европейска 
интеграция и на разширяването на Евро-
съюза�

Посланикът на Кралство Испания в 
България Хосе Луис Тапия връчи от името 
на Негово Величество краля на Испания 
Офицерски кръст за граждански заслуги на 
г-жа Лиляна Табакова, щатен преподава-
тел по Испаноамериканска литература в 

Катедрата по испанистика и португалис-
тика на Софийския университет „Св� Кл� 

Охридски“� 
Орденът за граждански заслуги, със 

степен на офицерски кръст, бе връчен на 
Лиляна Табакова заради нейното ефек-
тивно, дълго и отдадено сътрудничест-
во с Испанското посолство в посока 
развитие на испанските култура, език и 
литература в България� Благодарение на 
нейния безапелативен принос за разпрос-
транението на испанския език и култура, 
образователният процес между България 
и Испания набира все по-висока скорост�

По време на лансираща конференция за 
програмата на ЕС за научни изследвания и 
иновации „Хоризонт 2020“, организирана 
от Министерството на образованието и 
науката със съдействието на Европейска-
та комисия, бяха връчени грамоти на 13 
проекта за съществен принос на научни-
те изследвания и иновации по специфич-
ната програма „Капацитети“ в рамките 
на седма рамкова програма на ЕС�

Министър Клисарова връчи на декана 
на Факултета по химия и фармация на Со-
фийския университет „Св� Кл� Охридски“ 
чл�-кор� проф� дхн Тони Спасов Грамота за 
развитие на научноизследователския ка-
пацитет в седма рамкова програма на ЕС 
за научни изследвания, технологично раз-
витие и демонстрационни дейности на 
проект Beyond Everest� 

Проектът Beyond Everest има за цел да 
концентрира изследователския потен-
циал на Химическия факултет на Софий-
ския университет за провеждането на 

изследвания на световно ниво в областта 
на съвременните функционални материа-
ли�

Факултетът е водещ национален 
изследователски център в тази област 
и наскоро бе признат за образователен 

център от най-високо ниво, според нацио-
налната ранг листа на университетите 
в България за всички научни направления� 
Химическият факултет е спечелил свое-
то признание в регионален и европейски 
мащаб заради своя принос в дизайна, син-
теза и характеризирането на материали 

с определени химични, каталитични, био-
логични и оптични свойства�

Нивото на изследователския потен-
циал на Факултета наскоро бе високо 
оценено от 5 независими европейски екс-
перти-оценители в рамките на проект 
FP7 “EVEREST”� Оценителите изтъкнаха 
областта на съвременните функционал-
ни материали, като област с най-голям 
потенциал във факултета за развитие 
на национално ниво� Затова настоящият 
проект цели да изяви силните страни 
на Факултета и да изгради уникален Из-
следователски и образователен център 
по функционални материали� Тази цел ще 
бъде постигната чрез близко сътрудни-
чество с 5 водещи европейски изследо-
вателски центрове в качеството им на 
партньорски организации� 

С цялостната изследователска дей-
ност по проекта, Факултетът ще се пре-
върне в научно и образователно средище 
от световна величина и признание и ще 
повиши своето присъствие в общество-
то и индустрията�

ЛИЛЯНА ТАБАКОВА БЕШЕ УДОСТОЕНА 
С ОФИЦЕРСКИ КРЪСТ НА ОРДЕНА ЗА 

ГРАЖДАНСКИ ЗАСЛУГИ НА КРАЛСТВО 
ИСПАНИЯ

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. ТОНИ СПАСОВ БЕ 
НАГРАДЕН ЗА  ПРОЕКТА BEYOND EVEREST

ОТЛИЧИЯ НА НАШИ 
ПРЕПОД АВАТЕЛИ

Гл� ас� д-р Андон Рангелов и гл� ас� д-р 
Християн Александров от Софийския уни-
верситет получиха Голямата награда за 
млад учен „Питагор“� Проф� Георги Дими-
тров и проф� Борис Гълъбов бяха отличени 
за утвърден учен и цялостен принос

Преподавателите от Софийския уни-
верситет „Св� Кл� Охридски“ гл� ас� д-р 

Андон Рангелов (Физически факултет) и 
гл� ас� д-р Християн Александров (ФХФ) 
станаха лауреати на Голямата награда за 
млад учен „Питагор“� Всеки от тях получи 
статуетката „Питагор“ и парична пре-
мия от 5 000 лв� 

Проф� Георги Димитров от Философ-
ския факултет на Софийския универси-
тет „Св� Кл� Охридски“ получи награда за 
утвърден учен в обществените и хумани-

тарните науки� 
Проф� дхн Борис Гълъбов от Факулте-

та по химия и фармация на СУ получи една 
от специалните награди за цялостен при-
нос в развитието на науката�

Министерството на образование-
то и науката от 2009 г� връчва ежегодни 
награди за наука „Питагор“ на български 
учени и научни колективи със съществен 
принос за развитието на науката� 

НАГРАДИ „ПИТАГОР“

В къщата-музей на Христо Г� Данов в 

Пловдив бяха връчени националните на-

гради за литература „Христо Г� Данов” за 

2014 г� 

Националната награда за литерату-
ра „Христо Г� Данов” за 2014 г� за труд в 
областта на хуманитаристиката получи 
проф� Александър Кьосев� Преподавате-
лят във Философския факултет на Со-

ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР КЬОСЕВ ПОЛУЧИ 
НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА ЗА 

ЛИТЕРАТУРА „ХРИСТО Г. ДАНОВ”  
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фийския университет „Св� Кл� Охридски“ 
беше отличен за книгата си „Караниците 
около четенето� Научни дискусии, публич-
ни дебати и институционални конфликти 
около природата и състоянието на чете-
нето 1960-2012 г�“

Националната награда за литература 
„Христо Г� Данов“ е учредена през 1999 г� 
от Министерството на културата, На-
ционалния център за книгата и община 
Пловдив и се връчва ежегодно в Пловдив� 
Категориите, в които наградата беше 
присъдена през 2014 г�, са: българска худо-

жествена литература; преводна худо-
жествена литература; хуманитаристи-
ка; изкуство на книгата; издание за деца; 
книгоразпространение; представяне на 
българската книга; библиотеки и библио-
течно дело и електронно издаване и нови 
технологии�

Отличието бе връчено в рамките на 
тържественото откриване на академич-
ната учебна 2014-2015 година в Юриди-
ческия факултет от заместник-ректора 
на Софийския университет “Св� Климент 
Охридски“ проф� дфн Анастас Герджиков�

Проф� д-р Александър Стойнов е ро-
ден на 8 юни 1949 г� в гр� София� Завършва 
средно образование през 1968 г� в лицей 
„Декарт“ при Френската културна ми-
сия - гр� Алжир и висше образование през 
1974 г� в Юридическия факултет на СУ „Св� 
Климент Охридски“� Започва преподава-
телска дейност в СУ „Св� Климент Охрид-
ски“ като асистент по наказателно право 
през 1977 г�, а през 2004 г� получава звание-
то професор� Доктор по право е на Софий-

ския университет� Специализирал е в Па-
риж, в Института за сравнителноправни 
изследвания и в Юридическия факултет 
на Сорбоната по въпросите, свързани с 
жертвата на престъплението� Наред с 
това е специализирал и в областта на ос-
новните права на човека в Юридическия 
факултет на Университета в гр� Монпе-
лие, Франция�

Проф� Стойнов преподава задължи-

телните дисциплини Наказателно право 
– обща част и Наказателно право – особе-
на част в ЮФ, специалност „Право”� Проф� 
д-р Александър Стойнов е автор на мно-
жество монографии, учебници, лекционни 
курсове, статии и студии на български, 
руски, френски и немски език� Над 10 кни-
ги и учебници, последните многократно 
преиздавани, включително и на брайлови 
издания� Практически през последните 
над 15 години няма научна публикация по 
проблеми на наказателното право в Бълга-
рия, в която да не са цитирани научните 
публикации на проф� Стойнов� Няма съде-
бен и прокурорски акт, в чиито мотиви 
да не са съобразени неговите теоретични 
разработки�

След връчването на високото отличие 
проф� д-р Стойнов произнесе пред ауди-
торията академично слово за развитие-
то на българското наказателно право�

ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР СТОЙНОВ 
ПОЛУЧИ ПОЧЕТЕН ЗНАК НА СОФИЙСКИЯ 

УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ С ОГЪРЛИЦА

В рамките на академичния конкурс за 
наградата “Д-р Иванка Петкова”, орга-
низиран от Института за икономиче-
ска политика, ас� д-р Боряна Богданова, 
асистент към катедра „Статистика и 
иконометрия“ в Стопанския факултет 
на Софийския университет „Св� Климент 
Охридски”, бе класирана на първо място за 
своята разработка на тема “Застрашена 

ли е световната финансова стабилност в 

случай на нов руски вирус?”. 

Наградата „Д-р Иванка Петкова” е ос-
нована през 2012 година и е насочена към 
докторанти и млади научни работници, 
чиито интерес и разработки са в сферата 
на актуалните процеси на международни-
те финанси� Конкурсът се организира в па-
мет на основателя и дългогодишен пред-
седател на Института за икономическа 
политика – д-р Иванка Петкова, като по 
този начин екипът на ИИП се стреми да 
следва и да продължава нейната мисия 
като насърчава и стимулира младите 
хора в сферата на икономиката�

Източник: http://epi-bg�org/

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ СТОПАНСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ НА СУ СПЕЧЕЛИ ПЪРВО 

МЯСТО В КОНКУРСА ЗА НАГРАДАТА 
„Д-Р ИВАНКА ПЕТКОВА“

Българският национален отбор по 
биология спечели медали на 25-та Меж-
дународна олимпиада по биология� Ръко-

водители на отбора бяха преподаватели 
от Софийския университет „Св� Климент 
Охридски“ - доц� Албена Йорданова от Ме-
дицинския факултет, доц� Снежана Томова 
и Радослав Александров от Биологическия 

факултет на СУ�  
Юбилейната Международна олимпиада 

по биология се проведе в периода 5 юли-13 
юли 2014 г� на остров Бали, Индонезия� В 
най-престижното състезание по биоло-
гия в света участваха 239 състезатели 

от 61 страни� България е сред основате-
лите на олимпиадата и за поредна година 
националният ни отбор, включващ чети-
рима участници, се представи изключи-
телно достойно� Основен спонсор на на-
ционалния ни отбор е Фондация „Америка 

за България”� 
Бронзови медали спечелиха нацио-

налният шампион на България за 2014 г� 
Димитър Манойлов и Радослав Тодоров� 
Двамата медалисти вече са приети за 
студенти в специалност „Медицина“ на 
Медицинския факултет на Софийския уни-
верситет „Св� Кл� Охридски”� Емилия Тас-
кова и Теодор Трифонов, получиха грамоти 
за достойно представяне�

На 45-ата Международна олимпиада 
по физика, която се проведе в гр� Астана, 
Казахстан всички от българския отбор по 
физика се върнаха с медали� Спечелените 
отличия са два сребърни и три бронзови 
медала� В олимпиадата участваха 380 уче-
ници в отбори от 86 държави�

Българските медалисти са: Катерина 
Найденова и Ангел Шерлетов  - сребърни, 
и Радостин Димитров, Станислав Щерев 
и Виктор Кузманов - бронзови� 

За втора година Катерина Найденова 
спечели специалната награда на Европей-

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОДГОТВИХА 
УСПЕШНО НАЦИОНАЛНИТЕ ОТБОРИ ПО 

БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА И ХИМИЯ
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На церемонията по връчването на 
Почетния знак на СУ със синя лента дека-
нът на факултета проф� дхн Тони Спасов 
разказа пред присъстващите колеги за 
съвместната си работа с проф� Василиев: 
„Това е колега, който има почерк в своята 

научна дейност, изразена чрез 
публикациите, уважаван препо-
давател, създател на магистър-
ска програма”� Деканът поздрави 
проф� Василиев и му пожела още 
дълго да е сред своите колеги във 
факултета�

Проф� Василиев благодари за 
високото отличие и подчерта 
пред гостите си, че от датата, 
на която се е записал да канди-
датства в Химическия факул-
тет - 15 август 1967 година, до 
днес са минали цели 47 години�

Доц� Димитър Мърваков е възпитаник 
на Физическия факултет на Софийския 
университет, специалност “Физика на 
полупроводниците”� Започва работа във 
факултета през 1973 г� – една година след 
завършване на висшето си образование, 
първоначално като физик в катедра „По-

лупроводници“, а след това като 
преподавател – асистент (1979-
1983), главен асистент (1983-
1990), доцент (1990 –2011) в 
катедра „Теоретична физика“ � 
От 2011 г� е доцент в катедра 
„Методика на обучението по 
физика“� Над 41 години от профе-
сионалния му път е посветен на 

Физическия факултет�
Най-сериозно постижение в 

преподавателската му дейност 
е разширеният курс по термо-
динамика и статистическа фи-
зика, който в продължение на 20 
години е четен при постоянен 
интерес от страна на студен-
тите�

ското физическо общество (EPS) за най-
добре представило се момиче от европей-
ска страна�

Ръководители на българския нацио-
нален отбор по физика бяха Доц� Виктор 
Иванов и гл� ас� Димо Арнаудов от Физи-
ческия факултет на Софийския универси-
тет „Св� Климент Охридски“� 

46-ата Международна олимпиада по 

химия (46 IChO) се проведе в Ханой, Виет-
нам от 20�07 до 29�07�2014 г� За нашата 
страна това бe 45-то поредно участие� 
В олимпиадата участваха 291 ученици от 
75 страни� 

На практическия кръг участниците 
работиха върху три експериментални 
задачи, а на теоретичния – решаваха 9 за-
дачи от различни съвременни области на 
химията� Всеки от кръговете бе с продъл-

жителност 5 астрономически часа� 

Ръководители на българския отбор 
бяха доц� д-р Донка Ташева и доц� д-р Пенка 
Василева от Факултета по химия и фар-
мация на Софийския университет “Св� 
Климент Охридски”�

С бронзови медали са отличени Пен-
чо Бейков, Кристиян Георгиев и Борис 
Митрев� 

Проф� Николай Денков е професор по 
физикохимия, доктор на науките, ръко-
водител на катедра „Инженерна химия“ 
във Факултета по химия и фармация� Но-
сител е на голямата награда „Питагор” 

на Министерството на образо-
ванието и науката за високи на-
учни постижения за 2010 г� Като 
гост-изследовател и водещ 
изследовател е работил в про-
екта „Протеинови структури” 
на Японската агенция за наука и 
технологии в гр� Цукуба, Япония 
(1994-95 г�), университета в Уп-
сала, Швеция (2000 г�) и в изсле-
дователските центрове на фир-

мите Rhodia, в гр� Лион, Франция 
(1997-98 г�) и Unilever, в щата 
Ню Джърси, САЩ (2003-04 г�)� 
Научните му изследвания имат 
важно научно и научно-приложно 
значение� Проф� Н� Денков е ръко-
водил над 25 международни до-
говора с водещи чуждестранни 
фирми, както и няколко работни 
пакета по договори, финансира-
ни от Европейския съюз�

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

ПРОФ. ДХН ХРИСТИАН ВАСИЛИЕВ

ДОЦ. ДИМИТЪР МЪРВАКОВ

НОСИТЕЛИ НА ПОЧЕТНИЯ ЗНАК 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

СЪС СИНЯ ЛЕНТА

Проф� д-р Красимир Станчев е роден 
на 9 март 1949 г� в София� През 1971 г� за-
вършва българска филология в Софийския 
университет “Св� Климент Охридски”� 
От 1974 г� е аспирант по старобългарска 
литература с научен ръководител акад� 
Петър Динеков� През 1978 г� защитава 
дисертация на тема „Изграждане на чо-
вешките образи в старобългарската 

агиографска проза”� От 1977 г� 
е асистент по старобългарска 
литература в Софийския универ-
ситет, а през 1984 г� е избран за 
доцент в Катедрата по кирило-
методиевистика в Софийския 
университет� От 1991 г� рабо-
ти като доцент в Трети римски 
университет, а от 2001 г� е про-
фесор в същия университет� 

Научното творчество на 
проф� Красимир Станчев се от-
личава с многообразието на из-
следователските му интереси� 
Редица негови публикации са пос-
ветени на теоретични пробле-
ми на средновековните литера-
тури, на тяхната композиция, 
стилистика и поетика, микро- и 
макрожанрове�

Проф� Филева получи едно от най-ви-
соките отличия на Алма матер за своите 
научни постижения, както и дългогодиш-
ната си добросъвестна работа като ръ-
ководител на катедра „История и теория 
на журналистиката” на ФЖМК�

Проф� Петранка Филева е завършила 
специалност „Международни икономиче-
ски отношения”� Професор е по икономи-
ческа журналистика и медийна икономика 
във Факултета по журналистика и масо-
ва комуникация� Преподава дисциплини-
те “Основи на икономическата теория”, 
“Медиен мениджмънт”, “Глобализация и 

медии”� Има над 50 публикации в 
областта на медийната иконо-
мика, медийния мениджмънт и 
икономическата журналистика� 
Сред най-известните й трудове 
са “Икономика на средствата за 
масова комуникация”(1997), “Ме-
дии и пари” (1999), “Глобализация 
и медии” (2003) и “Икономика за 
журналисти� Теория и практика 
на икономическата журналисти-
ка” (2007)� 

Работи активно в сферата 
на неправителствения сектор в 
областта на глобалното образо-
вание, образованието за развитие, обра-

зованието за правата на човека� 
От 1994 г� сътрудничи на Друже-
ството за Обединените нации в 
България (ДООН) в ролята си по-
следователно на секретар, гла-
вен секретар, зам� председател 
и член на Управителния съвет�

Като председател на фонда-
цията “За ново партньорство 
в журналистиката” участва в 
организирането на ежегоден Ме-
диен панаир “Журналисти по те-
ория, журналисти на практика” 
във Факултета по журналисти-
ка и масова комуникация� 

ПРОФ. КРАСИМИР СТАНЧЕВ

ПРОФ. ПЕТРАНКА ФИЛЕВА
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Проф� Христо Панайотов е човекът, 
който за първи път в България налага по-
нятието биотехнология и благодарение 
на неговия ентусиазъм и активност би-
отехнологията се оформя като ново са-
мостоятелно научно направление� Основ-
на заслуга на проф� Панайотов са първите 
биотехнологични предприятия в България 
– завод за ензими в гр� Ботевград, завод 
за антибиотици в гр� Разград, завод за 
витамин C в Перник, завод за козметични 

и парфюмерийни продукти в 
Пловдив и др� Той е търговски 
представител на България в 
САЩ по въпросите на химиче-
ската, фармацевтичната, хра-
нителната и козметичната 
индустрия, както и за тяхно-
то научно развитие� 

Бил е председател на Дър-
жавния комитет по микроби-
ологични и биотехнологични 
индустрии, бил е министър на 
химическата индустрия и за-

местник – ректор на Софийския 
университет� Основател е на 
първата катедра по инженер-
на биология и биотехнология в 
СУ� Благодарение на неговите 
контакти и сътрудничество 
с университети и организации 
от Европа и САЩ проф� Пана-
йотов е успял да осигури значи-
телни средства за оборудване 
с най-съвременни биотехноло-
гични апарати за реализиране 
на научната и учебна дейност�

Проф� Бойчев е роден през 1936 г� в гр� 
Исперих� През 1959 г� завършва Юридиче-
ския факултет на Софийския универси-
тет, след което работи като районен 
прокурор� През 1964 г� е докторант към 
същия факултет, пет години по-късно е 
асистент, а през 1995 г� е професор� От 
2003 г е хоноруван преподавател в Юриди-
ческия факултет� От 2009 г� е доктор на 
юридическите науки� 

Проф� Бойчев чете лекционни курсове 
по Обща теория на правото� При възста-
новяване на дисциплината Философия на 

правото, той поема четенето 
на лекции по нея, като създава 
необходимите учебници и по-
магала� Автор е на пет моно-
графии, на множество студии 
и статии, учебни помагала� 
Съставител е на Юридически 
латинско-български речник� 

Проф� дюн Георги Бойчев е 
декан на Юридическия факул-
тет на Софийския универси-
тет „Св� Климент Охридски“ 
през периода 1979-1983 г� От 
1995 до 2002 г� е ръководител 

катедра по Обща теория и ис-
тория на държавата и право-
то� От 2004 г� проф� Бойчев е 
председател на Българската 
асоциация по философия на пра-
вото и социална философия, коя-
то е член на Международната 
асоциация по философия на пра-
вото и социалната философия�

Награждаван е с орден „Св� 
Св� Кирил и Методий“ – I ст�; с 
Орден „1300 години България“ и 
„Златен почетен знак на Съюза 
на юристите в България“�

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� 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� През 1984 г� става до-
цент по неорганична химия� През 2009 г� е 
избран за професор� 

Проф� Тодоровски е бил директор на 
НИПКИ по специални химикали, 
София (1987-1990 г�), на Инсти-
тута по чисти и особено чис-
ти вещества при Химическия 
факултет на Софийския уни-
верситет (1989-1994 г�), ръко-
водител на Лаборатория по ра-
диохимия при Катедра „Обща и 
неорганична химия“ (2001-2004 
г�) и ръководител на Катедра 
„Обща и неорганична химия“ 
(2000-2008 г�)� 

Проф� дхн Димитър Тодо-
ровски има богат преподава-
телски опит, свързан с разра-
ботване и четене на лекционни курсове 

и лабораторни упражнения в областта 
на неорганичната химия и ра-
диохимията� Той е инициатор и 
един от основоположниците на 
специалността “Ядрена химия” 
във Факултета по химия и фар-
мация, основана през 2006 г� 

Участва в редица научни 
изследвания в сътрудничество 
с реномирани научни институ-
ти и университети от Полша, 
Япония, Русия� Проф� Тодоровски 
е автор и съавтор на над 180 
научни публикации и над 120 
доклади на научни форуми, пред-

ставени у нас и в чужбина�

ПРОФ. ХРИСТО ПАНАЙОТОВ

ПРОФ. ГЕОРГИ БОЙЧЕВ

ПРОФ. ДХН ДИМИТЪР ТОДОРОВСКИ

Доц� Гетова бе наградена с Почетен 
знак на Софийския университет „Св� 
Климент Охридски” със синя лента за дъл-
гогодишната й преподавателска и научно-
изследователска дейност�  – Факултет по 
биология 

«Петдесет и три години от съзнател-
ния ми живот са свързани с Университета. 

Преимуществото на универси-
тетския преподавател е, че цял 
живот контактува с млади хора. 
От тях той се мотивира да 
бъде жизнен, да преодолява всич-
ки трудности. Така че могат да 
ни завиждат всички останали 
професии. Благодаря за честта”, 
каза доц� Гетова�

На церемонията по връчването на 
Почетния знак на СУ със синя лента проф� 
Стоянов сподели, че през 2014 г� се на-
вършват 35 години от началото на про-
фесионалните му занимания като архео-
лог и 32 като преподавател по археология 
в Историческия факултет на СУ� Проф� 

Стоянов разказа за своя път 
като историк и археолог� Той си 
припомни как е обикнал истори-
ята и археологията, спомни си за 
своите преподаватели, както 
и за трудностите в своята ка-
риера� В словото си той отдели 
място за археологията като на-
ука и изживяване�

ДОЦ. Д-Р ТРЕНКА ГЕТОВА

ПРОФ. Д-Р ТОТКО СТОЯНОВ
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В Националния политехнически музей 
за поредна година бяха връчени удосто-
верения за стипендиите на Фондация 
„Еврика”� Стипендиите са за ученици и 
студенти за постижения в различни об-
ласти на науката� Шестнадесет от на-
градените са възпитаници на Софийския 
университет „Св� Климент Охридски”� За 
първи път тази година на церемонията 
бяха връчени и стипендиите на Huawei 
Technologies�

Церемонията по награждаването от-
кри Боряна Кадмонова – изпълнителен ди-
ректор на Фондация „Еврика”� 

Президентът на Република България 
Росен Плевнелиев приветства младите 

таланти, техните ръководители и фон-
дация „Еврика“, като разгледа дейността 
на фондацията през годините� 

Президентът отбеляза, че във ве-
чната ранглиста по брой отличени учас-
тници България заема трето място с 144 
медала на международната олимпиада по 
физика, пето място с 90 медала на меж-
дународната олимпиада по информатика, 
осмо място по спечелени златни медали 
и четвърто място в света по спечеле-
ни сребърни медали на международните 

олимпиади по математика�
Акад� Кирил Боянов, председател на 

съвета на Фондация „Еврика”, изрази ра-
достта си да види толкова много млади 
хора, преподаватели и учени� Той отбеля-
за, че до момента Фондацията е спонсори-
рала над 8700 индивидуални и колективни 
изяви� 

За първи път в България световният 
доставчик на информационни и телекому-
никационни решения Huawei Technologies 
подкрепи инициативата, като в продъл-
жение на пет години ще награждават по 
10 студенти с парична награда на обща 
стойност 50 хил� долара�

Посланикът на Китайската народна 
република Уей Дзинхуа даде на стипенди-
антите на Huawei Technologies България 
покани да посетят Китай, където ще 
имат възможност да учат за комуника-
ционните технологии на бъдещето� 

16 СТУДЕНТИ НА СУ ПОЛУЧИХА 
СТИПЕНДИИ ОТ ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА” И 

HUAWEI TECHNOLOGIES

ОТЛИЧИЯ НА НАШИ СТУДЕНТИ

Доц� д-р Теодора Петрова, доц� д-р Ма-
рия Дееничина, доц� д-р Веселина Вълканова 
и проф� д-р Венцеслав Бондиков от Факул-

тета по журналистика и масова комуни-
кация получиха Почетен нагръден знак „Св� 

Кл� Охридски“ – първа степен� Отличието 
е по предложение на Факултетния съвет 
на Факултета по журналистика и масова 
комуникация за тяхната добросъвестна 
и ефективна работа като членове на де-
канското ръководство с решение на Ака-
демическия съвет от 2012 г�

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФАКУЛТЕТА 
ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА 

КОМУНИКАЦИЯ БЯХА УДОСТОЕНИ 
С ПОЧЕТЕН НАГРЪДЕН ЗНАК „СВ. КЛ. 

ОХРИДСКИ“ – ПЪРВА СТЕПЕН

НОСИТЕЛИ НА ПОЧЕТНИЯ 
НАГРЪДЕН ЗНАК „СВ. КЛ. 

ОХРИДСКИ“ – ПЪРВА СТЕПЕН

Екипи от студенти – бакалаври от 
специалност „Биотехнологии“ – IV курс, 
специалност „Биомениджмънт и устой-
чиво развитие“ – III курс и магистри от 
МП „Екологична биотехнология” и МП „Ин-
дустриални биотехнологии” от Биоло-
гически факултет, както и бакалаври от 
Медицински факултет на СУ „Св� Климент 
Охридски” участваха в Иновационен семи-
нар – състезание по предприемачество в 

биологията и медицината� 
Семинарът бе организиран от Junior 

Achievement Bulgaria и се проведе с подкре-
пата на AmGen – водеща компания в про-

изводството на биотехнологични фарма-
цевтични продукти� Казусът, по който 
работиха студентските екипи беше 
– Създаване на иновационен фармацевти-
чен продукт за борба с рака на гърдата�

В последвалото състезание за създава-
не и представяне на цялостна концепция 
за иновативен биотехнологичен продукт, 
студентите от Биологически факулет, 
под ръководството на проф� дбн Яна Топа-
лова, гл� ас� д-р Ирина Шнайдер, гл� ас� д-р 
Йована Тодорова, докторант Ивайло Йо-
тинов и докторант Михаела Белухова за-
еха първо и второ място и бяха наградени 
със статуетката на AmGen�

Наградените студенти от Факул-
тета по математика и информатика на 
Софийския университет „Св� Климент 
Охридски“ са Александър Георгиев, Веселин 
Георгиев, Владислав Харалампиев, Тодор 
Бончев, Пано Панов и Владимир Владими-
ров�

CodeIT е национален конкурс по про-
грамиране, който реализира натрупания 
през последните дванайсет години опит 
на българска софтуерна компания Мусала 
Софт� Състезанието подкрепя ИТ талан-
ти от всички възрасти и тренира бъл-
гарските състезатели за участие в бал-
кански и международни олимпиади по ин-
форматика� През 2014 г� специален гост в 
състезанието бе един от най-успешните 

експерти в състезателното програмира-
не – Пьотр Митричев от Русия�

Церемонията по награждаването бе 
открита от Елена Маринова, президент 
на Мусала Софт� 

Доц� Атанас Семерджиев – замест-
ник-декан на Факултета по математика 
и информатика на СУ каза, че факултетът 
в последните години се е утвърдил като 
лидер в областта на обучението по мате-

матика и компютърни науки� 
Проф� Румен Панков, заместник-рек-

тор на СУ, подчерта, че за поредна година 
студенти от Софийския университет 
достигат до финалите на това най-елит-
но национално състезание по програмира-
не и отправи апел към всички участници в 
конкурса, ако искат да стигнат до призо-
вите места, да дойдат в СУ, за да изуча-
ват програмиране�

Президентът на Република България 
г-н Росен Плевнелиев поздрави участни-
ците и организаторите на събитието и 
изрази задоволството си от това, че има 
възможност да присъства и да подкрепи 
състезанието� Той благодари на всички 
участници и техните ръководители� 

Държавният глава награди победите-
ля в конкурса по програмиране CodeIT 2014� 
На първо място с най-много точки на фи-
нала се класира Антон Райчук от Украйна�

СТУДЕНТИ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ СПЕЧЕЛИХА ПРИЗА НА AMGEN 

ЗА ИНОВАТИВНА БИОТЕХНОЛОГИЧНА 
ИДЕЯ

ВЪЗПИТАНИЦИ НА ФМИ СПЕЧЕЛИХА 6 
ОТЛИЧИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ПО 

ПРОГРАМИРАНЕ CODEIT
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Отбор на Факултета по математика 
и информатика на СУ в състав Владислав 
Харалампиев, Ясен Трифонов и Никола Та-

ушанов спечели убедително XXVI Репу-
бликанска студентска олимпиада по про-
грамиране, която се проведе от 16 до 18 
май 2014 г� в ТУ-Варна� Състезателите ни 
решиха всички 11 задачи, а резултатът на 
втория отбор в класирането е 5 решени 
задачи�

За първи път в историята на Нацио-
налната студентска олимпиада по мате-
матика студенти от един ВУЗ печелят 
първите места във всички групи� 

На проведената на 30 и 31 май в град 
Созопол Национална студентска олим-
пиада по математика, студенти от Со-
фийския университет „Св� Климент Ох-
ридски“ спечелиха убедително първите 
места във всички групи� 

В група А (студенти от математиче-
ски специалности) традиционно олимпи-
адата протече под хегемонията на сту-
дентите от Факултета по математика 
и информатика� Явор Папазов, Радослав 
Комитов, Мартин Минчев и Ксения Цоче-

ва спечелиха всичките четири златни ме-
дала в групата� Явор Папазов е абсолютен 
победител в Националната студентска 
олимпиада по математика 2014 г� Сту-
денти от Факултета по математика и 
информатика спечелиха още 4 сребърни и 

5 бронзови медала� Първите три места в 
отборното класиране бяха заети с голяма 
преднина от отборите на ФМИ (ръково-
дители - доц� Вл� Бабев, доц� П� Първанов, 

Ст� Димитров)� 
В група Б (студенти от технически и 

природни специалности) ) абсолютен по-
бедител и носител на златен медал е сту-
дентката от Физическия факултет на 
Софийския университет Деница Банкова� 
Възпитаници от същия факултет спече-
лиха още 1 сребърен и 2 бронзови медала� 
Ръководител на отбора бе доц� П� Първа-
нов�

В група В (студенти от икономически 
и технологични специалности) абсолю-
тен победител и носител на златен ме-
дал е студентът от Стопанския факул-
тет на Софийския университет Петър 
Буюклиев� Студенти от СтФ спечелиха 
още 2 сребърни и 1 бронзов медал� Ръко-
водители на отбора бяха доц� В� Гушев и 
гл�ас� Вая Ракидзи� 

СТУДЕНТИ НА СУ СПЕЧЕЛИХА XXVI 
РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА 

ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

ВЪЗПИТАНИЦИ НА СУ СПЕЧЕЛИХА 
НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА 

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

На 6-ти юни Джуниър Ачийвмънт Бъл-
гария събра на едно място 600 предприе-
мачи на възраст от 16 до 22 години� Пово-
дът е шестото издание на Националния 
младежки бизнес форум „Изгряващи звез-
ди“ под патронажа на президента на Репу-
блика България Росен Плевнелиев� 

Студентската компания „КСЕН Козме-
тикс“, в която участваха Калоян Божан-
чев, Силвия Генева, Елена Иванова, Ната-
лия Гергинова – студенти IV курс, специал-
ност „Биотехнологии“ от Факултета по 

биология, представиха изцяло натурален 
козметичен продукт на базата на щрау-
сова мас („Ксенолеум“)� 

Продуктът е разработван няколко го-

дини, като за него са подбирани най-подхо-

дящите съставки� Ценните му и уникални 
свойства са експериментално установе-
ни�

  „КСЕН Козметикс“ спечели приза на 
Walltopia за най-силен предприемачески 
дух, както и първата награда в състеза-
нието за най-добра учебна компания, кое-
то автоматично изпрати победители-
те на Световното състезание за най-до-
бра студентска компания на Европа 2014, 
което се проведе в Амстердам, Холандия 
на 2-4 юли 2014 г�, като представители 
на България и Биологическия факултет на 
Софийския университет „Св� Климент Ох-
ридски“� 

http://company�jabulgaria�org/

СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО БИОЛОГИЯ 
С ПЪРВА НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА 

УЧЕБНА КОМПАНИЯ

В сградата на Федерацията на науч-
но-техническите съюзи (ФНТС) на 11 юни 
2014 г� се проведе официалната церемония 
по връчването на отличията на участни-
ците в изданието на конкурса за 2014 г� 
„Млад икономист“ под надслов „Гласът на 
младите за силна икономика“ - тема „Зеле-
ната икономика-възможности и предиз-
викателства“ 

Докторантът от Стопанския факул-
тет Мария Трифонова (катедра „Иконо-
мика и управление по отрасли“) спечели 
трето място в категория „Докторан-

ти“� Ас�Атанас Георгиев беше отличен с 
грамота в същата категория� 

Павлин Бонев – студент в Стопанския 

факултет, стана носител на специалната 
награда на Стопанска академия „Д� И� Це-
нов“ - Свищов�

Грамотите на участниците от Сто-
панския факултет връчи заместник- де-
канът по учебната и международната 
дейност доц� д-р Теодор Седларски � От 
името на Ректора на Софийския универси-
тет доц� Седларски подари специална до-
пълнителна грамота� Като признание за 
постигнатите успехи призьорите полу-
чиха книги на икономическа тематика от 
деканското ръководство на факултета�

Софийският университет „Св� 
Климент Охридски“ получи почетна гра-
мота от Съюза на икономистите в Бъл-
гария за заслуги и принос за развитието и 
утвърждаването на Националния конкурс 
„Млад икономист“�

ВЪЗПИТАНИЦИ НА СТОПАНСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ С ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРСА 

„МЛАД ИКОНОМИСТ“ 2014

На 18 юни президентът на Република 

България Росен Плевнелиев връчи награди-
те „Д-р Илко Ескенази - България и Европей-
ски съюз“ в областите право и икономика 
за 2014 г� В десето издание на конкурса, 
бяха присъдени награди в две области – на 

икономиката и правото� 

Първа награда в областта на иконо-
мическите науки спечели Константин 
Делисивков - докторант в Катедра „Ико-
номика и управление по отрасли“ на Сто-

ДОКТОРАНТ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
СПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА ЗА ИКОНОМИКА 

„Д-Р ИЛКО ЕСКЕНАЗИ“
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От 10 до 23 август 2014 г� в Правец 
се проведe Тринадесетият Фулбрайтов 
международен летен институт, органи-
зиран съвместно от Българско-американ-
ската комисия за образователен обмен 
„Фулбрайт“ и Университетския комплекс 
за хуманитаристика „Алма матер“� 

В рамките на програмата бе включен 

и провежданият за трети пореден път 
Докторантски форум „Трансатлантиче-
ски мотиви и диалози в хуманитарните 
науки“� В него участваха 19 докторанти 
от страната и чужбина, подбрани с кон-
курс за стипендии за участие, отпуснати 
от УКХ „Алма матер“�  

В различните курсове на летния ин-
ститут участваха и повече от 30 сту-
денти от различни бакалавърски и магис-
търски програми в Софийския универси-
тет� 

Специален нов елемент в програмата 
бе цикълът лекции на посланици на Турция, 
Палестина, Израел и Индонезия в България� 
Посланическият форум бе част от учебния 
план на магистърската програма и продъл-
жи и през есента� В резултат от цикъла 
лекции студентите подготвиха серия от 
културни прояви с отделните посолства�

УКХ е проект, финансиран от Нацио-
налния фонд „Научни изследвания“, ФИСИ 
– 2014 г� е финансиран от комисия „Фул-
брайт“ и Фондация „Америка за България“�

СТУДЕНТИ ОТ СУ УЧАСТВАХА ВЪВ 
ФУЛБРАЙТОВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ЛЕТЕН 

ИНСТИТУТ

панския факулте т на Софийския универ-
ситет „Св� Климент Охридски“ с научен 
ръководител проф� д�ик�н Георги Чобанов� 
Той е представил разработка на тема 
„Икономически модели за стимулиране на 
интеграцията на електроенергията от 
възобновяеми енергийни източници“�

Наградата в областта на правото спе-
чели Венета Димитрова Гайдарджиева� На 
събитието присъстваха президентът на 
Република България Росен Плевнелиев, ви-

цепремирът Даниела Бобева, Гергана Паси 
и посланикът на Япония в София, както и 
професори, академици, преподаватели и 
финалисти в конкурса� 

Президентът Росен Плевнелиев посо-
чи, че наградата е уважение към д-р Еске-
нази, който още през 90-те години е видял 
европейския път на развитие за България 
и посъветва младите специалисти да ра-
ботят с постоянство за постигане на 
техните цели�

В периода 7 - 9 ноември 2014 г� в град 
Хисаря се проведе III Национална сту-
дентска олимпиада по компютърна ма-
тематика „Акад� Стефан Додунеков“ � 
Националната студентска олимпиада по 
компютърна математика е индивидуално 
състезание и в него участваха студенти 
от бакалавърски или магистърски програ-
ми� Организатори на събитието бяха Фа-
култетът по математика и информати-
ка и Факултетът по химия и фармация на 
СУ „Св� Кл� Охридски“�

Съгласно регламента състезателите 

бяха разделени на две групи, според изу-
чаваната университетска специалност, 
като имаше отделно класиране за всяка 
група�

Участниците от отбора на Факулте-
та по математика 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 Апос-
толов, Велислав Бодуров, Младен Вълков, 
Людмил Йовков - златни медали; Велина 
Иванова, Александър Попов, Делян Лафчи-
ев, Ксения Цочева, Виктор Цонев, Владими-
ра Суванджиева, Радослав Комитов - сре-
бърни медали и Спасимир Нонев - бронзов 

медал�
Отборите на Физическия факултет 

на СУ, с ръководител гл� ас� Диана Радко-
ва, и на Факултета по химия и фармация, 
с ръководител гл� ас� Никола Александров, 
се състезаваха в група Б - природни и тех-
нически науки, сигурност и отбрана� 

Те също се представиха достойно и 
спечелиха медали: Явор Новев (ФХФ), Геор-
ги Стойчев (ФХФ) и Антон Зяпков (ФЗФ) 
- златен медал; Калоян Генков (ФЗФ), Ста-
нислав Хаджийски (ФЗФ), Петя Стоянова 
(ФХФ), Деница Банкова(ФЗФ) - сребърен 
медал; Дамян Дамянов (ФХФ), Ема Тодоро-
ва (ФХФ), Иван Сливков (ФХФ), Адриана 
Стоянова (ФХФ), Радостина Зидарова 
(ФЗФ) - бронзов медал�

През 2014 г� се навършиха 40 години от 
основаването на Факултета по журналис-
тика и масова комуникация и Катедрата 
по радио и телевизия, 45 години от създа-
ването на профил „Телевизия” и 20 години 
от създаването на специалността „Връз-
ки с обществеността“�

По повод юбилея Факултетът получи 
почетен плакет от името на президента 
на Република България Росен Плевнелиев за 
забележителния принос в образованието 

на поколения журналисти, издатели и спе-
циалисти по връзки с обществеността 
и изграждането на съвременния облик на 
българското висше училище�

От името на Българското дружество 
за връзки с обществеността доц� Теодо-
ра Петрова получи специална награда за 
принос в развитието на комуникацион-

ните професии и свободата на словото в 
България, а от името на УНСС – почетен 
медал за ползотворно академично сътруд-
ничество с Катедра „Медии и обществе-
ни комуникации” на УНСС� В рамките на 
тържеството бе учредена Асоциация на 
завършилите Факултета по журналисти-
ка и масова комуникация�

През 2014 г� Кирило-Методиевските 
четения честваха своя 30-годишен юби-
лей� Те се организират от катедрата по 
Кирилометодиевистика на Факултета по 
славянски филологии в Софийския универ-
ситет „Св� Климент Охридски“� През 2014 
г� четенията бяха посветени на 1000-го-
дишнината от смъртта на българския 
цар Самуил� 

Софийският университет бе дома-
кин на юбилейната конференция „Полша и 
ние“, посветена на 65-ата годишнина от 
откриването на Полския институт в Со-
фия, 60-ата годишнина на полонистиката 
в СУ и 25-ата годишнина от първите сво-
бодни следвоенни избори в Полша�

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА СУ В 
НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА 

ОЛИМПИАДА ПО КОМПЮТЪРНА 
МАТЕМАТИКА

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОТБЕЛЯЗА 
ПОРЕДИЦА ОТ ГОДИШНИНИ

ЧЕСТВАНИЯ
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Университетската ботаническата 
градина в Балчик отпразнува своята 59-го-
дишнина� УБГ Балчик е основана през 1955 
г� на територията на парка на бившата 
лятна резиденция на румънската кралица 
Мария Единбургска� Обектът е рефункцио-
нализиран и е отворен за широк общест-
вен достъп� Днес градината се простира 
на близо 200 декара, като в нея се включва 
и защитена местност Ботаническа гра-
дина Балчик� Празникът беше отбелязан 
с летен бал� Акцент в него беше концер-
тът на Представителния оркестър на 
Военноморските сили с диригент капитан 
III ранг Мирослав Трифонов� 

В рамките на честването беше от-
крита съвместната изложба на Универси-
тетския архив и Музея на СУ “Св� Кл� Ох-
ридски” под надслов „Основоположници на 
биологическата наука в България”� Експо-
зицията представи биографиите и инте-
ресни моменти от живота и дейността 
на първите преподаватели по естест-
вена история в Софийския университет� 
Изложбата включваше биографичен, до-
кументален и снимков материал за двана-
десет професори по ботаника и зоология 
със значителен принос за развитието на 
тези науки в България�

В Националния музей „Земята и хора-
та“ се състоя изложба, посветена на 60-
та годишнина от основаването на ЦЕРН 
и 15-та годишнина от пълноправното 
членство на България в организацията� 
Изложбата беше посветена на миналото, 
настоящето и бъдещето на ЦЕРН, българ-
ското присъствие в различните изсле-
дователски и образователни програми и 
новите перспективи за научно сътруд-
ничество и технологичен трансфер пред 
българските научно-изследователски ин-
ституции и българския бизнес�

Изложбата беше разделена на четири 
части� В първата бяха представени ис-
торията и достиженията на ЦЕРН� Във 
втората са проследени един от големите 
експерименти в ЦЕРН – CMS, в който Бъл-

гария има много сериозно участие� Трета-
та част на експозицията разгледа място-
то на България в ЦЕРН� Четвъртата част 
беше посветена на изкуството в ЦЕРН и 
показва връзката между науката и изку-
ството, достиженията на човешкия дух 
и талант�

В рамките на събитието се проведоха 
лекции по актуални теми от разностран-
ната изследователска дейност на ЦЕРН, 
прожекции на филмите „4% Вселена“ и 
„Ловци на тъмна материя“� За първи път 
беше представена и пълна колекция от 
произведения на изкуството, вдъхновени 
от изследванията, провеждани в ЦЕРН�

В Университетската библиотека на 
СУ се състоя изложбата „Проф� д-р Георги 
Бижков – ученият, изследователят, пре-
подавателят”� Събитието се проведе в 
рамките на честването на 30-годишни-
ната на Факултета по начална и предучи-
лищна педагогика� Изложбата включваше 
77 заглавия - книги, учебници и монографии, 
от близо 40-годишния творчески път на 
проф� Бижков� Голяма част от книгите са 
издавани самостоятелно, а други в съав-
торство с учени от България и чужбина� 
Акцент в изложбата бяха ордените и на-
градите, получени от проф� Бижков през 
годините� На празника музикална група от 
факултета представи музикална програ-
ма� Студенти от специалност „Изобрази-
телно изкуство“ бяха подготвили зрели-
щен пърформънс�

В Галерия „Алма Матер“ на Софийския 
университет „Св� Климент Охридски“ бе 
отбелязана 5-годишнината от създава-
нето на Културния център на СУ� Празни-
кът бе отбелязан с премиера на брой № 8 

на онлайн списанието „Пирон”� Темата на 
поредния брой бе „Академичният (under)
ground 1981 – 1989”� Годишнината беше 
отбелязана и с откриването на архивна 
изложба�

Софийският университет отбеляза 

20-годишнината от създаването на спе-
циалност „Кореистика” с международна 
научна конференция на тема „Корейското 
общество в очите на света”� 

Специалност „Кореистика” е откри-
та през 1995 г� Пионерите на специал-
ността, които полагат основите на ко-
реистиката в България, са проф� дфн Алек-
сандър Федотов, проф� д-р Светла Кърте-
ва-Данчева и д-р Чой Куон Джин� В периода 
между 1996 г� и 2014 г� специалността, а 
впоследствие катедрата по кореистика, 
е организирала множество конференции, 
симпозиуми и форуми по кореистика� 

Специалност „Кореистика” е много по-
пулярна и в съседни на България държави, 
установили дипломатически отношения 
с Република Корея, които имат остра нуж-
да от специалисти-кореисти� Някои сту-
денти, завършили тази специалност в СУ, 
преподават в тамошни университети� 

През 5-8 декември 2014 г� в Софийския 
университет се проведе юбилейна конфе-
ренция, с която най-старото висше учи-
лище в България отбеляза 125-та годиш-
нина от преподаването на математика и 
природни науки в СУ ”Св� Климент Охрид-
ски”� Събитието бе организирано от Фа-
култета по математика и информатика, 
Физическия факултет, Факултета по хи-
мия и фармация и Биологическия факултет 
на Софийския университет „Св� Климент 
Охридски“�

По време на форума акад� Акад� Петър 
Кендеров, председател на Съюза на мате-
матиците в България, удостои Факулте-
та по математика и информатика на СУ 
с почетен плакет на Съюза на математи-
ците в България� Плакетът е по повод ус-
пешната работа на ФМИ за издигането на 
равнището на образованието и науката в 
областта на математиката и информа-
тиката в България, за дългогодишното 
ползотворно сътрудничество и по повод 
125-годишния юбилей�

Архивистът и библиотекар на Света-
та Римска църква Н�Пр� Жан-Луи Брюгес 
бе на посещение по покана на Софийския 

университет, Философския факултет, 
катедра „Библиотечно-нформационни 
науки и културна политика“, Центъра за 
славяно-византийски проучвания „Проф� 
Иван Дуйчев“, Националната библиотека 
„Св� св� Кирил и Методий“ и Българската 
библиотечно-информационна асоциация� 
Той бе удостоен с Почетния знак на СУ „Св� 
Климент Охридски“ със синя лента� 

Жан-Луи Брюгес е роден през 1943 г� в 

ГОСТИ НА СУ
ЖАН-ЛУИ БРЮГЕС БЕ УДОСТОЕН 

С ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА СУ „СВ. КЛ. 
ОХРИДСКИ“ СЪС СИНЯ ЛЕНТА
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В Софийския университет „Св� 
Климент Охридски“ се състоя публична 
лекция на проф� Юлия Кръстева на тема: 
„Нови форми на бунта“� 

Ректорът на СУ проф� дин Иван Илчев 
не скри радостта си от препълнената 
зала и приветства един от най-извест-
ните учени в областта на обществени-
те науки в света – проф� Юлия Кръстева, 
която е почетен доктор на Софийския 
университет�

Проф� Николчина запозна публиката с 
научната и обществена дейност на проф� 
Юлия Кръстева през годините� Родена 
е в Сливен� Завършва френска филология 
и става докторантка в Литературт-
ния институт в БАН� Междувременно 
се е вписала в младите български лите-
ратурни среди от това време и започва 
активно да публикува в литературния 
и културния печат� Получава стипендия 
и заминава за Франция и става част от 
кръга на списанието „Тел Кел”� Добива по-
пулярност не само във Франция, а и в САЩ 
с публикациите си в периодиката още 
преди публикуването на първата си кни-

га през 1969 г� Изиграва ключова роля за 
разпространението на идеите на Михаил 

Бахтин на запад� 
През 2004 г� Юлия Кръстева става пър-

вата носителка на наградата „Холберг“, 
създадена от правителството на Нор-
вегия� Получава награда на името на Хана 
Аренд през декември 2006 г� и награда на 
името на Вацлав Хавел през 2008 г� 

Автор е на над 30 книги, изцяло преве-
дени на десетки езици� Сред тях са „Рево-
люцията в поетичния език”, „Истории на 
любовта”, „Сили на ужаса”, „Черно слънце� 
Депресия и меланхолия”, „Убийство във 
Византия” и др�

Едни от основните въпроси, засегна-
ти в лекцията на Юлия Кръстева бяха за 

мястото на бунта в днешния глобален 
свят - ще успее ли бунтът, наричан в Мре-
жата „riot”, да събуди пресметливoто чо-
вечество в цифровата ера от хиперсвър-
зания му сън? Или бунтуването е само 
хитрост на спектакъла, необходима му, за 
да продължи?

Основно място в лекцията на проф� 
Кръстева бе отделено на темата на бун-
та в психоанализата� Тя аргументирано 
отстоя своята позиция, че е належащо 
да се прокарат мостове между светския 
и християнския хуманизъм, както и с дру-
гите религии и призова да се върнем към 
радикалните форми на бунта, които са 
присъщи на човека� Именно тези ради-
кални форми, според проф� Кръстева, ще 
гарантират независимостта на духа и 
творческите му способности; пробле-
матизирането на ценностите и иден-
тичностите; интимното преживяване 
(expйrience intйrieure); новото поставяне 
под въпрос на приетото, на клишетата, 
на „езиковите елементи”�

Друг съществен компонент на лекци-
ята бяха въпросите за нуждата да вяр-
ваш и желанието да знаеш, за нихилизма 
и болестите на душата, за радикалното 
и крайното зло�

Банер де Бигор, Франция� През 1968 г�, след 
като завършва висшето си образование, 
постъпва в ордена на доминиканците� Ръ-
коположен е за свещеник през 1975 г� На 20 
март 2000 г� е ръкоположен за епископ на 
Анжер� Освен впечатляваща църковна ка-
риера, Брюгес има и редица академични из-
яви� Преподава общо нравствено богосло-
вие в Католическия институт в Тулуза� 
Професор е в университета във Фрайбург� 
Член е на международната комисия по бо-
гословие и на Националния консултативен 

комитет по етика във Франция� В момен-
та отговаря за архива в библиотеката 
на Светата Римска църква, номиниран от 
Папа Бенедикт ХVI на 26 юни 2012 г� Автор 
на над 10 книги и десетки научни статии�

В словото си Жан-Луи Брюгес се спря 
на въпросите за паметта и самоличнос-
тта, за взаимовръзката между паметта 
и Божието присъствие, за спомена, който 
поражда доверието към Бога� В словото 
си Брюгес обърна особено внимание на 
паметта на книгите� Той говори за Ва-

тиканската апостолическа библиотека, 
както и за начина, по който се съхраняват 
книгите� 

Четвъртата памет, с която си служи 
християнството архиварят на Ватикан-
ската библиотека определи като памет, 
изградена върху тайнството и подчерта 
основната мисия на църквата� В академич-
ното си слово Н�В�Пр� Брюгес засегна също 
въпроса за паметта и бъдещето и изтък-
на ролята на Църквата за опазването на 
паметта�

ПРОФ. ЮЛИЯ КРЪСТЕВА: „ДА НЕ 
КАПИТУЛИРАМЕ ПРЕД ЗЛОТО, ДОРИ И 

ПРЕД КРАЙНОТО ЗЛО”

Норвежкият криминолог и изследова-
тел на съвременните социални процеси, 
проф� Нилс Кристи гостува на Софийския 
университет и изнесе публична лекция на 
тема „Същност на наказанието“�  Нилс 
Кристи е професор криминология в прес-
тижния юридически факултет на Уни-
верситета в Осло от 1966 г� Занимава се 
с въпроси, които надхвърлят границите 
на традиционните схващания не само в 
областта на криминологията�

В словото си проф� Кристи отбеляза, 
че проявява интерес към въпроси, свърза-
ни с обществения контрол, поведението, 
което може да се определи, начините за 
контрол, които не са деструктивни� Спо-
ред проф� Кристи важен елемент за кон-

трола е общността, в която живеем�  
В изложението си той проследи раз-

лични индикатори, с които онагледи със-
тоянието на обществения контрол в 

различните държави� Като един от тези 
индикатори проф� Кристи посочи броят 
на затворниците на глава от население-
то в дадена държава� Той цитира статис-

тическо проучване за съотношението на 
затворниците спрямо населението в да-
дена страна� В Норвегия съотношението 
е 72 затворници на 100 хил� души, в Бълга-
рия са двойно повече – 151 затворници на 
100 хил� души� В Русия броят е 470 затвор-
ници, а в САЩ са над 700 души за 100 хил� 
души население�

Колкото по-добре икономически ор-
ганизирано и богато е едно общество, 
толкова в по-голяма степен контролът 
излиза извън ръцете на общността и пре-
минава в ръцете на правоохранителните 
органи, отбеляза проф� Кристи� Така въ-
просът, който днес стои пред нас е дали 
съществуват някакви алтернативи? 
Проф� Кристи посочи възстановително-
то правосъдие като такава възможност� 
Разгледа разликите между възстанови-
телното правосъдие и наказанието�

ПРОФ. НИЛС КРИСТИ ИЗНЕСЕ ПУБЛИЧНА 
ЛЕКЦИЯ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

В Софий-
ския универ-
ситет „Св� 
К л и м е н т 

Охридски” се проведе публична лекция 
на д-р Ефраим Лапид, Университет Бар-
Илан, Израел, на тема The National Security 
Of Israel� Д-р Лапид бе гост на Центъра за 

регионални изследвания и анализи (ЦРИА) 
към “Регионалната програма” на Универси-
тетския комплекс по хуманитаристика 
“Алма Матер”� 

ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ НА Д-Р 
ЕФРАИМ ЛАПИД
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 През 2014 г� в Ректората на Софий-
ския университет бяха представени над 
70 нови издания� Голяма част от тях са на 
Университетското издателство, а те-
хни автори са наши преподаватели� 

Сред тях имаше историческа лите-
ратура, сборници, научни издания, худо-
жествени произведения, списания�

Едно от открояващите се събития бе 
представянето на Сборника за научни по-

Доц� Първев, ръководител на научната 
програма „Регионални изследвания” в УХК 
„Алма Матер”, представи д-р Лапид� Бри-
гаден генерал Ефраим Лапид в продължение 
на 30 години е служил в израелската армия, 
20 години е работил в разузнаването и е 
бил главен говорител във въоръжените 
сили на Израел� В момента е преподавател 
в департамента за политически науки на 
университета Бар-Илан� Член е на препо-
давателския корпус на колежа „Галилей”, 
където преподава по теми, свързани с 
въпросите на националната сигурност на Израел� Ефраим Лапид е автор и състави-

тел на две книги, посветени на национал-
ната сигурност на Израел�

Д-р Ефраим Лапид отбеляза, че нацио-
налната сигурност е важна за всяка стра-
на� Въпреки, че темата му бе за Израел, не-
щата, които разгледа в презентацията 
си, отговарят и за много други държави� 
Основно място в лекцията му заеха чети-
рите стълба, на които се крепи национал-
ната сигурност – армията, икономиката, 
обществото и международната полити-
ка на държавата�

Ректорът на Европейския универси-
тетски институт във Флоренция проф� 
Джоузеф Уайлър изнесе открита лекция 
на тема: „Краят на Pax Americana (1914-
2014): отново слепешком“�

Проф� Джоузеф Уайлър бе на посещение 
в нашата страна по покана на Министер-
ството на образованието и науката и 
на Софийския университет „Св� Климент 
Охридски“� Визитата се осъществи в кон-
текста на процеса по присъединяването 
на България към Конвенцията за основа-
ване на Европейския университетски ин-
ститут, подписана във Флоренция на 19 

април 1972 г� 
Проф� Дж� Уайлър е изучавал право в 

университетите Съсекс, Кеймбридж и 
в Европейския университетски универ-
ситет във Флоренция, Италия, където 

по-късно става професор� Той е препода-
вал в Мичиганския университет, в юриди-
ческите факултети на Нюйоркския уни-
верситет и Харвард� Изследователските 
интереси на проф� Уайлър са в областта 
на международното право, европейска-
та интеграция и правото на ЕС, както и 
върху проблемите на глобализацията, де-
мокрацията и отношението религия-пра-
во� Сред неговите най-значими книги са: 
„The Constitution of Europe“ и „Un Europa 
Cristiana“� 

В лекцията си проф� Уайлър се спря на 
ролята на Съединените щати и амери-
канската външна политика в съвременния 
свят� Основният въпрос, който зададе, е 
каква трябва да е оценката от морална 
гледна точка на тази роля�

РЕКТОРЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ИЗНЕСЕ 

ЛЕКЦИЯ

През 2014 г� в Софийския университет 
бяха представени десетки изложби� Кул-
турният център организира около 20, в 
които български и чуждестранни автори 
представиха творбите си, посветени на 
различни теми� В галерията „Алма матер“ 
и в Централното фоайе на Ректората 
бяха показани и уникални фотографии, 

графики, сбирки от плакати� Едни от тях 
бяха „Словакия� следвайки пътя на нежна-
та революция (25 години от падането на 
желязната завеса)“; и „1989 През очите на 
фотографите“, �„Едностайни преживява-
ния” - изложба на Александър Байтошев, 
„ASYLUM – съвместна изложба на съвре-
менни италиански художници“, „Мостове 

на изкуството� градски акционизъм чет-
върт век по-късно“, 

В Университетската библиотека „Св� 
Климент Охридски“ бяха представени 
ценни ръкописи и книги, изложби, посвете-
ни на бележити български и чуждестранни 
учени, университетски преподаватели и 
годишнини� Едни от най-големите излож-
би бяха „Веднаш да буде начало“, в която 
бяха показани възрожденски издания от 
фонда на библиотеката� Събитието бе 
посветено на деня на българската писме-
ност, просвета и култура 24 май� 

Във фоайето на Университетската 
библиотека „Св� Климент Охридски“ бе 
открита изложбата „Първостроите-
лят“, посветена на 155-годишнината от 
рождението на Александър Теодоров Балан 
/1859-1959/, първият ректор на Софий-
ския университет� Изложбата бе органи-
зирана от Университетската библиоте-
ка и Музея на Софийския университет� 

В рамките на честването на Деня на 
дарителя на 19 юни в музея „Земята и хо-
рата” бе открита гостуващата изложба 
„Първият геолог на България”, посвете-
на на 160-годишнина от рождението на 
проф� Георги Н� Златарски (1854-1909)� Съ-
организатори на изложбата бяха Универ-

ситетската библиотека „Св� Климент 
Охридски”, Университетският архив и Ге-
олого-географският факултет на Софий-
ския университет� Изложбата „Първият 
геолог в България“ гостува на Националния 
музей „Земята и хората“� 

Различни изложения имаше и в Музея 
по минералогия, петрология и полезни из-
копаеми в Ректората на Софийския уни-
верситет „Св� Климент Охридски“� Една 
от най-големите беше „Калцитите в Бъл-
гария“� В нея бяха представени колекцион-
ни образци от известни български находи-
ща и минераложки точки� Образците бяха 
предоставени от сбирките на частните 
колекционери Злати Златев, Антон Ива-
нов, Димитър Иванов, Димитър Стоянов 
и Светослав Петрусенко�

ИЗЛОЖБИ

КНИГИ
В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА 

ПРЕДСТАВЕНИ ДЕСЕТКИ НОВИ КНИГИ
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Университетската телевизия „Алма 
матер” стартира документални пореди-
ци за средното и висшето образование в 
България по телевизия “България он ер” 

Телевизионната поредица „Влез в час“ 

представя живота в училищата на мал-
ките градове и села� „ПроАктивно” търси 
мястото и ролята на висшето образова-
ние в България и кариерното развитие на 
образованите млади хора у нас�

Филмите са с времетраене половин 
час и се излъчват телевизия и радио “Бъл-
гария он ер”� Поредицата е насочена към 
социалните светове на младежите от 
малки населени места� Предмет на спе-

циален интерес са техните усилия да по-
добрят средата, така че младите хора да 
разполагат с възможности да реализират 
собствени идейни проекти в различни об-
ласти – образование, професионално раз-
витие, изкуства, култура, екология и др�

В ефира на „България он ер” стартира 
и студентската програма „ПроАктивно”, 
която се фокусира върху развитието на 
висшето образование в България�

През 2014 г � се навършиха  85 години 
от спортната дейност в Алма матер и 
Спортен клуб „Академик“ на Софийския 
университет

Юбилеят бе отбелязан с международ-
на конференция по спорт „Съвременни 
тенденции на физическото възпитание и 
спорта“� Тя се проведе в следните направ-
ления: Физическото възпитание, спор-
тът и рекреацията в образователната 
система; Рекреация, анимация и спорт в 
свободното време – превенция за здраве; 

Теория и методика на физическото възпи-
тание и спорта�

На официалното честване на годиш-
нината се събраха бивши и настоящи 
възпитаници на Софийския университет 
и преподаватели, отличили се със спорт-
ната си дейност� 

По повод юбилея бяха организирани 
състезания по баскетбол, футбол и во-
лейбол, като отборите бяха между сту-
денти, състезавали се през 60-те години 
на миналия век и сегашните редовни сту-
денти, членове на представителните 
отбори� 

За трета поредна година в Софийския 
университет се състоя церемонията по 

награждаване на победителите в Общоу-
ниверситетското първенство за Купата 
на ректора� 

В него взеха участие над 1 500 студен-
ти от Алма матер, които мериха сили 
в турнири по тенис, футбол, волейбол, 
фехтовка, стрелба с лък, плуване, шоудаун, 
джудо-шиай, баскетбол, катерене, шах, 
аеробика и крос�

По време на церемонията се състоя 
демонстрация на част от спортовете, 
които студентите могат да практику-
ват през учебната година: джудо, карате, 
фехтовка, крикет, тенис, волейбол, лека 
атлетика, фитнес, баскетбол, футбол, 
зумба, спортно катерене� Освен тези 

стижения на Софийския университет „Св� 
Климент Охридски“ за периода 2008 – 2013 
г� Сборникът беше подготвен от Научно-
изследователския сектор при Софийския 
университет� 

В юбилейния сборник са представени 
32 научни разработки на преподаватели 
от Софийския университет в различни 
области на знанието� Те са само една мал-
ка илюстрация на най-добрите постиже-
ния на изследователите от университе-
та през последните пет години от 125 

годишната му история� Създадени в усло-
вията на драстично намалено бюджетно 

финансиране благодарение на ентусиаз-
ма и професионалното любопитство на 
изследователите от Алма матер, тези 
постижения изпълват със съдържание мо-
тото ни “Знанието прави силата”� Благо-
дарение на тях Софийският университет 
“Св� Климент Охридски” убедително от-
стоява позициите си на най-значим уни-
верситетски изследователски център 
в България, заемащ най-високите места 
в международните рейтингови класации 
от всички български университети�

Награда за най-добро представление в 
категория „Физикъл театър“ получи тру-
пата на „Алма Алтер“ при участието си в 
международните театрални фестивали 
17 IIFUT в Техеран, Иран и „Левият бряг“, 
Москва�

Фестивалът в Москва „Левият бряг“ 
е със състезателен характер и специали-
зирано жури от руската столица удостои 

трупата на театър-лаборатория „Алма 
Алтер“ с наградата за най-добро пред-
ставление в категория „Физикъл теа-
тър“� Тази награда от страна като Русия, 
известна с високите си постижения в 
сценичното танцово изкуство, е особе-
но важна за имиджа на българския физикъл 
театър� 

„Хамлет или три момчета и едно мо-
миче“ беше спектакълът, който разбуни 
духовете, предизвика голям дебат във 
връзка с интерпретацията на шекспиро-
вото произведение и постави на дневен 
ред актуалните въпроси за разликите 
между импровизация и интерпретация�

КУЛТУРА

В дните между 8 и 12 декември 2014 
г� се състоя международният арт-форум 
„Алтер Его”, организиран от Театър-лабо-
ратория „Алма Алтер“ към Софийския уни-
верситет за четвърта поредна година� 
Участие в това издание взеха трупи от 
Полша, Иран, Италия, Уелс, Русия, Чехия� 
Разнообразието в културните традиции 

на всяка от страните даде възможност 
на трупите да се съизмерят една с друга 
и в дискусионния панел заедно да намерят 
новите тенденции в театралното изку-
ство�

Форумът премина под мотото 
“Interact, React, Abstract”� В рамките на съ-
битието се проведе дискусионен панел 
на тема „Алтернативният театър – ал-
тернатива на какво”� Два от следобеди-
те трупите прекараха в опознаване на 

София в панела „Get to Кnow Sofia with Alma 
Alter”�

По време на арт-форума зрителите 
имаха възможността да гледат няколко 
спектакъла� В края на форума се състоя 
втората част от дискусионния панел, в 
който бяха засегнати много теми и обсъ-
дени всички участвали във форума пред-
ставления� Церемонията по закриване на 
форума премина с официално награждава-
не на участниците с наградите „Алтер”�

УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ТЕАТЪР-
ЛАБОРАТОРИЯ „АЛМА АЛТЕР“ 

С НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТ ФЕСТИВАЛА 

„ЛЕВИЯТ БРЯГ“ В МОСКВА

„АЛМА АЛТЕР“ БЕШЕ ДОМАКИН НА ЕДНО 
ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ 

ТЕАТРАЛНИ СЪБИТИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

УНИВЕРСИТЕТСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ 
„АЛМА МАТЕР” СТАРТИРА 

ДОКУМЕНТАЛНИ ПОРЕДИЦИ ПО 
ТЕЛЕВИЗИЯ “БЪЛГАРИЯ ОН ЕР”

85 ГОДИНИ СПОРТНА ДЕЙНОСТ В СУ

СПОРТ
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спортове, студентите могат да посе-
щават плуване, туризъм, подвижни игри, 
корфбол, каланетика, аеробика, както и да 
участват в представителните отбори 
по тенис на маса, ски и шах�

След демонстрацията се състоя на-
граждаване на победителите по факул-
тети� Шампион от общостудентското 
първенство за купата на ректора за 2014 
г� е Юридическият факултет� Наградата 
връчи проф� Иван Илчев, ректор на Софий-
ския университет�

Спортната дейност в СУ показа 
своята високоефективност по време на 
Националната универсиада 2014� Тя бе 
организирана от Асоциацията за универ-
ситетски спорт „Академик“ – АУС� В нея 
взеха участие 29 висши училища от стра-
ната, които се съревноваваха в 11 спор-
та: баскетбол, волейбол, джудо, карате, 

кик-бокс, лека атлетика, плуване, тенис, 
тенис на маса, футбол и хандбал� В гене-
ралното класиране Софийският универси-
тет „Св� Климент Охридски“ е на второ 
място след НСА�

Дарителството е в основите на из-
граждането на първото българско висше 
училище в България� Това, което направиха 
братята Евлоги и Христо Георгиеви, не е 
забравено� Нещо повече – те имат свои-
те достойни последователи� 

В Софийския университет „Св� 
Климент Охридски“ традицията на дари-
телството е жива и се приема с огромна 
благодарност� Мнозина са тези, които 
оставят ценни архиви – документи, книги 
и предмети на именити учени в нашите 
библиотеки� Фирми, институции и част-
ни лица през годините са правили и парич-
ни дарения, с които се подобряват услови-
ята за научна дейност в Университета� 

2014 г� не прави изключение� И няма как 
да бъдат изброени всички� Но всеки дари-
телски акт е приет с дълбока благодар-
ност�

Голяма част от дарителите пожела-
ха да бъдат обновени лаборатории, зали 
и библиотеки в Софийския университет� 

Зала 187 в Ректората – Библиотека 
„Класическа филология“ на Факултета по 
класически и нови филологии бе изцяло ре-
монтирана и подновена благодарение на 
щедрото парично дарение, направено от 

Илко Минев� Възпитаникът на Алма матер 
е завършил специалност „Германистика“�

 Дарителят и неговата съпруга, рек-
торът на Софийския университет „Св� 
Климент Охридски“ проф� дин Иван Илчев, 

заместник-ректорите доц� Евгения Бено-
ва и проф� Анастас Герджиков и директо-
рът на Университетската библиотека 
д-р Анна Ангелова заедно посетиха обно-
вената зала� В нея са обособени две по-
мещения – библиотека с читалня и малка 
заседателна зала� В библиотеката могат 
да бъдат подредени 8200 тома�

През 2014 г� студентите на Стопан-
ския факултет на Софийския универси-
тет „Св� Климент Охридски” се обучаваха 
в изцяло ремонтираната зала № 300, а 
възпитаниците на Философския факул-
тет получиха изцяло реновираната зала 
№ 421� Това стана благодарение на щедра-
та подкрепа на „Прокредит банк“� 

Изцяло реконструираната 243-та ау-
дитория в Ректората посрещна студен-
тите и преподавателите от катедра 
„Англицистика и американистика“� 

Новата аудитория е създадена с под-
крепата на Фондация „Америка за Бълга-
рия” и е част от двугодишен проект за 
въвеждане на иновативни методи на пре-
подаване в Катедрата по англицистика и 
американистика на СУ� Проектът е с про-
дължителност 24 месеца, а грантът за 

него е на стойност 227 585 лева� 
Със съвместните усилия на Факулте-

та по математика и информатика и SAP 
Labs България беше обновена и зала 320 във 
Факултета по математика и информа-
тика� SAP е световен лидер в бизнес при-
ложенията по отношение на приходи от 
софтуер и свързани услуги� 

Във ФМИ бе открита и обновената 

и филиална библиотека „Математика и 
информатика”� Тя е част от структура-
та на Университетската библиотека 
«Св� Климент Охридски»� Библиотеката 
притежава специализирана литература 
в областта на математиката, информа-
тиката и техническите науки� Книжният 
й фонд наброява около 87 000 библиотеч-
ни документа - над 20 000 тома перио-
дични издания и около 67 000 тома книги� 
Тя разполага с много богата колекция от 
справочни издания и чуждестранна научна 
периодика�

В Биологическия факултет на Софий-
ския университет беше открита памет-
на плоча на основоположника на зоология-
та в България проф� Степан Юринич� Съби-
тието беше организирано със съдействи-
ето на Гражданско сдружение „Епископ Йо-
сип Юрай Щросмайер” и посолството на 
Република Хърватия в България� Зала 259 в 
Биологическия факултет вече носи името 
на проф� Степан Юринич� 

НАШИТЕ Д АРИТЕЛИ

В Центъра за Източни езици и култури 
се състоя церемония по приключването на 
проекта за дарение на специалност „Япо-
нистика” в СУ „Св� Климент Охридски” по 
линия на Международната програма за 
дарение на „Мицубиши Корпорейшън”� За 
втора поредна година „Мицубиши Корпо-

рейшън” направи дарение за специалност 
„Японистика” на стойност 200 000 лв� 

В рамките на проектите се финансира 
обновяване на материалната и техниче-
ската база на специалността, като тази 
година в залата, която носи името на 
корпорацията-дарител „Мицубиши Кор-
порейшън”, е изградена и оборудвана ка-
бина за симултанен превод, където ще се 
обучават студентите от специалност 
„Японистика” в Софийския университет 
„Св� Климент Охридски“�

„МИЦУБИШИ КОРПОРЕЙШЪН” 
НАПРАВИ ДАРЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ 

„ЯПОНИСТИКА”
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На 1 април 2014 г� във Физическия фа-
култет на Софийския университет „Св� 
Климент Охридски” бе открита Лабора-
тория за лазерна физика� Изследовател-
ските помещения на лабораторията са 
пригодени за научна дейност благодаре-
ние на целево дарение от три български 
компании – „Уолтопия“ ООД, „Екстрапарк“ 
ООД и „Синтезия“ ООД� Дарението е в раз-
мер на 110 хил� лв� и се усвоява от изследо-
вателската група по нелинейна оптика и 
твърдотелни лазери, ръководена от доц� 
д-р Иван Бъчваров� Стойността на тех-
никата в лабораторията е 2 млн� лв�

Ректорът на Софийския университет 
„Св� Климент Охридски“ проф� дин Иван 
Илчев пожела успех на изследователите 
във факултета и изрази надеждата си, че 

ще има много повече отзивчиви дарители 
от бизнеса, тъй като държавното финан-
сиране е крайно недостатъчно� 

В своята презентация доц� Бъчва-
ров представи основните изследвания и 
резултати на екипа си и разказа за същ-
ността и приложенията на лазерите� Той 
отбеляза, че лабораторията се фокусира 
преди всичко върху медицинското прило-
жение на лазерите�

Доц� Бъчваров разказа, че идеята за 
лазерната система се ражда от програма 
от времето на президента на САЩ Ро-

налд Рейгън� Тогава е изградена специална 
4-етажна сграда, струваща около половин 
милиард долара, в която американските 
учени разработват лазери на базата на 
свободни електрони в инфрачервената 
област� „На нас ни хрумна идеята, че мо-
жем да създадем това устройство, кое-
то да се сложи в една стая на една маса, а 
тази маса – да я сложим в една операцион-
на зала“.

Другото приложение на тези инстру-
менти е създаването на нови материали, 
които са ключови в развитието на чове-
чеството, отбеляза доц� Бъчваров�

Президентът Росен Плевнелиев зая-
ви пред присъстващите гости и журна-
листи да обърнат внимание, че преди да 
стане лаборатория, помещението е било 
едно обикновено мазе, което благодарение 
на ентусиазма става символ на просвете-
ност и място, където може да се прави 
наука на световно ниво�

Актът на дарение е в резултат на 
подписания договор за сътрудничест-
во между Софийския университет „Св� 
Климент Охридски” и трите университе-
та от столицата на Судан Хартум� 

На 6 октомври 2008 г� американският 
астроном Ричард Ковалски открива ас-
тероид, който получава името ТС3� ТС3 е 

първият космически обект в историята 
на човечеството, който е открит, про-
следен и наблюдаван до изгарянето му в 
атмосферата� Официално в световния 
каталог на метеоритите той носи име-

то Алмахата Сита - Станция 6 на арабски 
език, което е името на ж�п� гара по лини-
ята Судан-Египет, в района на която е 
паднал�

Посланикът на Судан г-жа Илхам Ахмед 
връчи на Музея по минералогия, петро-
логия и полезни изкопаеми на Софийския 
университет късче от този метеорит� 
Метеоритът Алмахата Сита е 43-тият 
метеорит в колекцията на Музея по ми-
нералогия, петрология и полезни изкопа-
еми на Софийския университет, която е 
единствена по рода си в България�

В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БЕ ОТКРИТА 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЛАЗЕРНА ФИЗИКА

КЪС ОТ МЕТЕОРИТА АЛМАХАТА 
СИТА БЕШЕ ВРЪЧЕН НА МУЗЕЯ ПО 

МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНИ 
ИЗКОПАЕМИ НА СУ

През 2014 г� тържествено бе отбеля-
зана 140- годишнината от рождението на 
проф� Михаил Герасков� По време на съби-
тието внукът на именития педагог проф� 
дмн Пенко Шотеков -Герасков дари личния 
архив на Михаил Герасков на Универси-
тетския архив� 

Пред аудиторията той разказа на-

кратко биографията на своя дядо, когото 
определи като типичен учител и типичен 
представител на новоизграждащата се 

интелигенция в нова България� 
Фондовете на Университетския ар-

хив се обогатиха с още едно ценно по-
стъпление� Творчеството на Михаил Ге-
расков 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�

ДАРЕН БЕ ЛИЧНИЯТ АРХИВ НА ПРОФ. 
МИХАИЛ ГЕРАСКОВ

На 27 юни 2014 г� директорът на 
Университетската библиотека “Св� 
Климент Охридски” д-р Анна Ангелова се 
срещна с посланика на Република Грузия в 
София Зураб Беридзе и със съветника в по- солството Ирина Яшагашвили�

Посланик Зураб Беридзе направи даре-

ние на Университетската библиотека, 
което включва 34 издания в областта на 
грузинската литература, грузинския език, 
история и философия�

По време на срещата бяха обсъдени 
настоящите перспективи пред библио-
течно-информационните науки и възмож-
ностите за двустранно сътрудничество�

УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА 
ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ОТ ПОСОЛСТВОТО НА 

ГРУЗИЯ

Във Факултета по химия и фармация 
на СУ „Св� Климент Охридски“ бяха откри-
ти 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 Ва-

лерия, студент във Факултета по химия 
и фармация, загинала в жестокия влаков 
пожар през 2008 г�

Закупената модерна апаратура и обо-
рудване включва вакуумни изпарители, 
прецизни везни, сушилни, нагреватели, 
спектрометри, компютри, лабораторни 
маси и столове� Напълно обновен е сту-
дентският компютърен клас с 10 работ-
ни места� Частично са оборудвани нова 
лаборатория по технология на лекарстве-
ните форми и лаборатория по фармако-
гнозия�

С ЩЕДРО ДАРЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВО 
ЖЕЛЕВИ БЯХА ОБНОВЕНИ УЧЕБНИ 

ЛАБОРАТОРИИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО 
ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ



бюлетинът се изготвя от ОТДЕЛ “ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

info@admin.uni-sofia.bg 


