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HOВИНИ
ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТА ИЗЦЯЛО РЕКОНСТРУИРАНАТА 272-РА АУДИТОРИЯ В
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
На 15 април 2015 г., в навечерието на
деня на българската Конституция, официално бе открита изцяло реконструираната 272-ра аудитория в Ректората
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.

и за съпричастността на много юристи
и техните професионални организации
- Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара, Съюза на частните съдебни
изпълнители. „Всички юристи насърчаваха
идеята ни. Те проявиха истинска щедрост.
А щедростта е истинска, само когато
На събитието присъстваха Него- онзи, който я проявява, спазва три условия
во Светейшество патриарх Неофит, – да дава, без да мисли за своята щедрост,
председателят на Народното
събрание г-жа Цецка Цачева, заместник-председателят на Народното събрание Явор Хайтов,
министърът на правосъдието
Христо Иванов, председателят
на Конституционния съд Димитър Токушев, председателят на
Върховния касационен съд Лозан
Панов, омбудсманът Константин Пенчев, председателят на
Съюза на юристите Владислав
Славов, членове на Висшия съдебен съвет, председателят на
Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, председателят на
Нотариалната камара Красимир
Катранджиев, народни представители, да бъде търпелив и да не таи в душата си
конституционни съдии, съдии от Върхов- подозрение“, подчерта деканът на Юридиния административен и Върховния каса- ческия факултет.
ционен съд, студенти и преподаватели
от Юридическия факултет, представиНай-голямото дарение в размер на 1
тели на академичната общност.
200 000 лева е предоставено от Фондация „Америка за България“. Фондация „120
Тържествената церемония бе откри- години Юридически факултет при СУ „Св.
та от декана на Юридическия факултет Климент Охридски“, учредена през 2012
проф. д-р Сашо Пенов. Той поздрави всички г. по повод 120-годишнината на Юридиприсъстващи в залата и подчерта зна- ческия факултет на Софийския универсичението на най-емблематичната ауди- тет „Св. Климент Охридски“, събра потория в Софийския университет: „Това вече от 150 000 лева дарения от бивши
е най-голямата, наситената с много спо- студенти, преподаватели и фирми. Сомени на обучавани студенти аудитория на нашата Алма матер.
В нея се провеждат най-многобройните кандидатстудентски
изпити, откриват се учебните
години, връчват се дипломи за
завършено висше образование.
Поколения преподаватели са предавали своите знания на своите
възпитаници. В нея са се случвали
приятелства, влюбвания, раждали са се мисли, преживявани са успехи и неуспехи“.

Фондация „Америка за България“ предостави и архитектурно заснемане на
залата и изготвения концептуален архитектурен проект за залата и фоайето от Lee H. Skolnick Architecture + Design
Partnership Team от Ню Йорк. Автори на
окончателния проект за цялостната
реконструкция на 272-ра аудитория са
архитектите от ZOOM АРХИТЕКТУРНО
СТУДИО ООД.
Реконструкцията стартира на 4 юли 2014 г. Главни изпълнители са дружеството „ИСА
2000“ ЕООД, „Актив София“ ООД и
„Тангра АВ“ ООД. Подизпълнители са Сдружение „Мондо България“
ЕООД и „Ниралекс“ ООД.
Проектът за цялостната
реконструкция е основан на внимателен анализ на историята
на 272-ра аудитория, както и
на визията на ръководството
на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ за нейното
бъдеще. Съхраняването на духа на аудиторията чрез запазване на характерни
елементи, пространствени решения и
материали е сред основните принципи на
третиране на пространството. Изцяло
са подменени всички инсталации, системи
и елементи, които са физически остарели
или не отговарят на действащите нормативни изисквания, а пространствата
са подобрени и с обогатена функционалност. Осигурено е високотехнологично
мултимедийно оборудване.
На 24 юли 2013 г. ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев, председателят на фондация „120 г.
Юридически факултет на СУ “Св.
Кл. Охридски“ и декан на Юридическия факултет проф. Сашо
Пенов заедно с изпълнителния
директор на Фондация „Америка
за България“ Десислава Тальокова подписаха споразумение за
ремонт и преоборудване на 272ра аудитория, място, в което
хиляди студенти на Софийския
университет са получили своето
образование.

Проф. Пенов разказа пред аудиторията за зараждането на
Така 63 години след построидеята за цялостното обновяваяването й, 272-ра аудитория се
не на 272-ра аудитория по време
фийският университет също осигури 150 превръща в съвременна зала в полза на
на честванията на 120-годишнината от
000 лева за реализацията на мащабното студентите на Софийския университет
създаването на Юридическия факултет
обновяване.
и цялата академична общност.
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„Струва ми се, че университетите дължат своя имидж освен на преподавателите си и на благодарността на своите студенти. Не случайно най-сериозните съвременни образователни центрове разполагат със значими фондови активи,
предоставени им от бившите
възпитаници. Ето защо инициативата за обновяване на 272-ра
аудитория има и друга цел – да
напомним, че без приемственост
между поколенията, без щедрост
за нуждите на образованието не
може да се осигури наследство,
което да гарантира утвърждаването на хуманните ценности на
нашето съвремие. Защото всеки,
който за първи път е пристъпвал
в тази зала, е имал мечти, а образованието му, е помогнало да реализира тези мечти.“, добави още
проф. Сашо Пенов. Той сърдечно
благодари на дарителите и на всички съпричастни на начинанието и отбеляза, че
по примера на двамата братя Евлоги и
Христо Георгиеви, тяхното дело ще остане завинаги за поколенията.
В присъствието и с благословението
на Негово Светейшество патриарх Неофит Браницки епископ Григорий, викарий
на патриарха, архимандрит Герасим, главен секретар на Светия синод, и свещениците Ангел Ангелов, Кирил Попов и протодякон Иван Петков извършиха ритуал по
освещаването на обновената аудитория.
Негово Светейшество патриарх
Неофит поздрави всички със светлите
великденски празници и отбеляза, че величественият вид на залата го изпълва
с възхищение и гордост. Той изказа своята вяра, че всичко това ще допринесе за
усъвършенстване на процеса на обучение
и ще спомогне в пълнота да се разгърнат
усилията на преподавателите и
студентите.
„На младите хора, бъдещите
юристи на нашата родина, ще
пожелаем: търсете истината,
не забравяйте словата на Нашия
Господ Иисус Христос, който казва: „Истината ще ви направи свободни”. Отстоявайте тази Истина и бъдете честни в този не
винаги честен свят. Бъдете човеколюбиви и боголюбиви и тогава
ще бъдете достойни следовници
и защитници на Онзи, Който е
Пътят, и Истината, и Животът,
възкръсналият Христос. Амин.”,
каза Негово Светейшество Неофит и отправи сърдечна благодарност към всички
възпитаници на Юридическия факултет
на Софийския университет за тяхното
подпомагане живота и дейността на Българската православна църква.
Ректорът на Софийския университет
чл.-кор. проф. дин Иван Илчев отбеляза, че

едва ли сред присъстващите има човек,
който да няма поне един спомен, свързан с
272-ра аудитория и добави, че след Аулата
на СУ това е следващата знакова зала на
Алма матер. Той изрази радостта си от
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„Америка за България“, която е направила
изключително много за СУ през последните години. Той подчерта, че сумата,
вложена за ремонта на 272-ра аудитория,
основна част, от която е получена от
фондацията, е равна на сумата,
която държавата отпуска за капиталови инвестиции на целия
Софийския университет за две
години.

Ректорът обърна внимание
и за други дарения, които се правят в Софийския университет
- наскоро е направено дарение в
размер на 240 хил. лв. за компютри и микроскопи за нуждите на
Геолого-географския факултет,
със средства на различни банки
и инвеститори са ремонтирани аудитории във Факултета
по математика и информатика,
подетата инициатива на колегите юр- Физическия факултет, Факултета по хиисти, аудиторията да бъде ремонтирана, мия и фармация, Стопанския факултет,
да бъде възстановена, за да се превърне в Философския факултет.
най-модерната аудитория в момента в
СУ има не само образователна, но и
България.
културна мисия, мисията да възпитава
Проф. Илчев припомни, че преди поч- знаещи и мислещи хора, каза проф. Илчев
ти осем години в същата аудитория е и добави: „Искам да изразя пожеланието
говорил за някои от нещата, които е ис- в тази аудитория да седят най-добрите
кал да се направят в Университета. Едно кандидат-студенти, които ще станат
от тях е да се пусне светлината в него и нашите най-добри студенти като тези,
той да стане един светъл университет. които през последните месеци печелиха
Светъл не само като идеите, които се юридически състезания на различни места
преподават в него, светъл не само като в Европа и тази аудитория, както Негово
интелекта на неговите преподаватели светейшество каза, ще възпитава свободи студенти, но светъл и като сграда, на- ни хора. Успех колеги!”.
ционален символ на България.
Изпълнителният директор на ФондаПроф. Илчев поздрави колегите от ция „Америка за България“ Десислава ТаЮридическия факултет за това, че не- льокова не скри вълнението си от името
изменно държат първото място сред на фондацията, но и като възпитаник на
факултетите в страната във всички Софийския университет: „Има нещо мнонационални рейтинги. Той благодари на го красиво и почти величествено, когато
съмишленици си подадат ръка в
името на една благородна цел. И
такъв пример е модерната 272ра аудитория“. Тя изрази искрената си благодарност към всички
институции и личности, допринесли за успеха на този труден
проект - ръководството на Софийския университет, на Юридическия факултет и лично на
неговия декан, към всички строители, проектанти и най-вече
към всички дарители. Тя помоли залата да бъде добре пазена
като от добри стопани.

архитектите и строителите на залата,
на декана на ЮФ проф. Сашо Пенов. Ректорът отправи искрена благодарност и към
всички колеги, които са подкрепили идеята Университетът да стане по-светъл и
припомни, че ако не се разделим със старото, няма как да вървим напред.
Проф. Илчев благодари на Фондация

„Ние, от фондацията, силно
вярваме, че инвестицията в знанието е
най-ценната инвестиция за бъдещето
на България. Вярваме, че негативизмът и
бездействието са лош заместител на активната гражданска позиция, каквато е
например дарителството. Затова сме си
поставили за цел с личен пример да възродим традицията на дарителството в България, за да можем да дадем живот на дру3
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ги подобни ценни и благородни каузи“, каза можности в аудиторията.
още Десислава Тальокова и добави: „От
В края на тържественото откриване
сърце ви желая на добър път към бъдещия
на 272-ра аудитория бяха раздадени награвъзторг от знанието във възкръсналата
ди на отличили се възпитаници на Юриди272-ра аудитория“.
ческия факултет на СУ.
Презентация, посветена на Конституцията на Република България представи Нина Пенева, студент от Кръжока по
конституционно право към Юридическия
факултет. По време на презентацията
бяха демонстрирани техническите въз-

Васил Ташев, управител на издателство „Сиби”, връчи традиционната награда на издателството за отличен успех
и високи постижения в овладяването на
правните науки на Цветелина Байрактарова, студент от пети курс в специал-

ност „Право” и й пожела никога да не губи
любопитството си към знанието.
Изпълнителният директор на издателство „Сиела“ Веселин Тодоров връчи
награда на отбора студенти от ЮФ , които преди месец спечелиха трето място
на състезание по право на Европейския
съюз под председателството на съда на
ЕС в Гърция - Симеон Вачев, Теодора Лалева,
Агапия Кирилова и Страшимир Кучев с ръководител д-р Иван Стойнев.

ПРОГРАМА „ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ” В УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА В БАЛЧИК
През пролетната ваканция от 6 до 9
април 2015 г. Университетската ботаническа градина в Балчик предложи безплатни занимания по ботаника за децата от
гр. Балчик. Учебните модули са разработени по проект PLANTSCAFE: Ботаниците
изследват в училища и ботанически градини – един проект на ЕС за стимулиране
на изучаването на естествени науки във
формалната и неформална сфера на обра-

зование.
Със средствата на откривателското учене, през игри, наблюдения и пряк досег с природата, децата се запознаваха с ролята на Ботаническите градини за
опазване на растенията в нашия
свят, видяха отблизо работата
на учените, влязоха в ролята на
изследователи и екскурзоводи.
Програмата предвиди разнообразни занимания, стимулиращи интереса на
децата към царството на растенията. Творчески задачи, ролеви
игри и научни експерименти позволиха на малките откриватели
да се докоснат до богатото видово разнообразие в Ботаническата градина.

Заниманията са разработени за възрастовата група от 7 до 12 години, а обучението се проведе от сертифицирани
специалисти от Университетските ботанически градини.
Проектът е част от предвидените
съвместни дейности в рамковото споразумение , което най-старото висше училище в България и Община Балчик подписаха в началото на тази година.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТ НА СУ ГОСТУВА НА УНИВЕРСИТЕТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ В
ЩИП
Волейболните отбори (мъже и жени)
В чест на дните на патронния празник постигащ своите успехи университет, с
на Софийския университет „Св. Климент на университета ръководителят на бъл- който ни свързват не само добросъседските отношения, а също успешно
Охридски” гостуваха на Универи ползотворно сътрудничество
ситета „Гоце Делчев” гр. Щип,
в областта на спорта“. Проф.
Република Македония. Те бяха
Янева изрази убеждението си,
там по официална покана на
че двата университета ще рапроф. д-р Емилия Яневик, предботят в бъдеще по съвместни
седател на Университетския
проекти и ще си сътрудничат,
спортен център на Универсиобединени от общата идея да
тета „Гоце Делчев“ и доц. д-р
подготвят младите хора за
Кирил Барбареев, ръководител
живот с високо качество, еруна центъра.
диция и професионализъм.
По време на 3-дневното си
посещение българската делегация бе запозната с кампусите
на Висшето училище по различните факултети, спортните
съоръжения, кинезитерапевтичния център, Ректората. Изиграни бяха две приятелски срещи между представителните
отбори по волейбол на двете висши училища. Мачовете бяха част от патронния
празник на университета „Гоце Делчев“.
4

Сред представителите на
българската група бяха доц. д-р
Георги Игнатов, гл. ас. д-р Евгени Йорданов, гл. ас. Петър Колев,
треньор на мъжкия отбор и ас.
гарската делегацията проф. д-р Анжели- Мина Антонова, треньор на женския отна Янева, директор на Департамента по бор по волейбол, както и състезателите
спорт към СУ „Св. Кл. Охридски”, поднесе от отборите – мъже и жени.
поздравителен адрес на университета в
Представителите на двата универЩип. В него тя заяви: „Радвам се, че имаме възможността да си сътрудничим с ситета обсъдиха бъдещи съвместни проедин толкова млад, но амбициозен и вече яви.
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XI-ТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ЗА УЧЕНИЦИ СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СУ
На 18-19 април 2015 г. се състоя XI-то
национално състезание по компютърни
мрежи за ученици. Събитието се организира съвместно от Министерството на
образованието и науката, Факултета по математика и информатика на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” и Българската асоциация на мрежовите
академии /БАМА/.
В състезанието участваха
над 70 ученици от цялата страна.
Част от тях са курсисти в Сиско
академии, други изучават мрежови технологии в училище, а трети самостоятелно търсят своя
път към ИТ комуникациите.
Състезанието се проведе в
два кръга - теоретичен тест
за всички ученици и практически казус
на Packet Tracer (софтуерен симулатор)
за 15-те финалисти. За подготовката
на теоретичния тест и практическия
казус специалистите от ФМИ на СУ „Св.
Климент Охридски” ползваха материали от световно признатата програма
“Сиско мрежова академия”. Председател
на журито бе проф. Красен Стефанов от
ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”.
Победител в състезанието стана
Емил Дудев, следван от Христо Войнски и
Недко Бошкилов, всички от отбора на Технологично училище електронни системи
към Техническия университет /ТУЕС/.
Състезателите от ТУЕС заеха първите шест места в класирането, както и
общо 10 места в групата на 20-те финалисти. Те бяха водени от Стела Стефа-

нова, директор на ТУЕС и техен инструктор. ТУЕС получи и наградата за най-добре
класирало се училище – безжичен маршрутизатор, предоставен от спонсорите.

пряка реализация на занимаващите се с
компютърни мрежи, приветства финалистите и окуражи класиралите се на
по-задни позиции с думите, че всяка загуба
е ново предизвикателство.
Проф. Нишева, зам.-декан на
ФМИ, пожела на бъдещите ИКТ
специалисти успешна реализация
в България.

Председателят на Българската асоциация на мрежовите академии Теодора Борисова пожела
в следващите състезания сред
финалистите да има повече представители на нежния пол, които
да умножат успеха на победителката от състезанието през 2014
Дванадесетокласниците, чийто ре- г. Денислава Шентова.
зултат от теста и практическия казус
Представители на спонсорите на
на състезанието, приравнен към шестосъстезанието
– Телелинк, Сиенсис, Site
балната система, е отличен от 5.50 до
Ground,
ICN.bg,
Сиско
Системс и Българска
6.00, получават правото да се обучават
стопанска
камара,
споделиха
опита си от
във Факултета по математика и инфорработата
в
тази
престижна
професиоматика на СУ „Св. Климент Охридски“,
като тази оценка им се признава за резул- нална сфера, като пожелаха на бъдещите
тат от кандидатстудентски изпит по си колеги да бъдат още по-добри от тях
и да завоюват трайно място за България
специалността.
сред най-високо развитите в технологичЦеремонията по награждаването се но отношение страни.
проведе в Националния център за подгоБългарските състезатели по компютовка на ученици за олимпиади към МОН.
търни мрежи бележат изключителни усВаня Кастрева, заместник-министър пехи и на международните състезания по
на образованието и науката, благодари мрежи - първо място през 2013 г., първо
както на участниците в състезанието, отборно място през 2011 г., първо и втотака и на техните учители, които им ро място през 2008 г., трето място през
помагат да откриват нови светове. Г-жа
2007 и 2009 г.
Кастрева подчерта възможностите за

ДЕКАНЪТ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРОФ. Д-Р САШО ПЕНОВ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ВТОРИ
МАНДАТ
На общо събрание, проведено на 20 април 2015 г., деканът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ проф. д-р Сашо Пенов
беше избран за втори мандат.
Проф. д-р Сашо Пенов, който беше
единственият предложен за поста от общото събрание, беше преизбран с 88 гласа
„за“, 6 гласа „против“ и две невалидни бюлетини и получи повече гласове, отколкото при избирането му за първи мандат.
Проф. Пенов е завършил Юридическия
факултет на Софийския университет
през 1985 г. Има магистратура по проблемите на международното двойно данъчно
облагане от Института по международно финансово право при Университета
в Хамбург, Германия. Специализирал е в

Международния център за подготовка на
кадри при ОИСР във Виена, Атинския университет, Университета в Хамбург, Университета в Саарбрюкен.
В Юридическия факултет на Софийския университет е последователно
асистент, старши асистент и главен
асистент по финансово право в периода
1987 – 2000 г. Доктор по право от 1996 г.
Дисертацията му е на тема “Избягване на
международното двойно данъчно облагане
на доходите и имуществата чрез международни договори”. От 2000 г. е доцент по
финансово и данъчно право в Юридическия
факултет на Софийския университет. Хабилитационният му труд е на тема “Правен режим на корпоративното подоходно
облагане. Аспекти на хармонизацията с
правото на ЕС”. От 2012 г. е професор по
5
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финансово и данъчно право в Юридическия тел на отдел „Данъчни спогодби“. Член на
Консултативния съвет по законодателфакултет на СУ.
ството при 39-то и 40-то Народно събраВ периода 1989 – 1990 г. е експерт в ние. Член и председател на Правния съвет
Главно управление на данъчната админи- при Президента на Република България и
страция, от 1992 до 1994 г. е ръководи- председател на Комисията за опрощаване

на несъбираеми държавни вземания в периода 2002 – 2008 г.
Проф. д-р Сашо Пенов е автор на 30
статии и студии в областта на данъчното право.

ПАРАД НА ЛАЛЕТАТА В УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА В БАЛЧИК
Ефектни
композиции,
свежи решения и екзотика
в пролетното партерно зацветяване на Ботаническата градина в Балчик.

ги, Кичести, Триумф лалета и
така наречения клас Дарвинов
хибрид.

Със своите пастелни, искрящи нюанси с пълния си
блясък се отличаваха Apricot
Април,
най-цветният
Beauty, Candy Price, Demeter,
месец от годината, донеSweetheart, Lefeber Favorite,
се истинско отваряне към
Golden
Apeldoorn,
Flaming
природата, а гледката на
Purissima, Yellow Purissima,
разцъфтелите лалета, теViking, Vivaldi, Design impression,
менужки, зюмбюли и нарPrinceps, Madame Lefeber. Със
циси, създаващи облика на
своето изящество традипролетното партерно зационно предизвикаха интецветяване през новия сезон
рес и т.н. ресничести лалета.
в Ботаническата градина в
Като сравнително нова група
Балчик, спираше дъха.
тяхна отличителна харакПредставителите
теристика са ресничките по
на семейство Кремови
ръбовете на цвета. Свежи
градина. През месец април се наблюдаваше
(Liliaceae) лалетата се отпопълнения в строя на тазгокрояваха със своята неповторима осанка цъфтежа на видове oт класовете Бота- дишния парад бяха и Тulipa ‘Whittallii’, Tulipa
и традиционно се превърнаха в атракция- нически, Фостериана, Кауфманиана, Грей- ‘Little Beaty’, Tulipa ‘Bakeri Lilac Wonder’и
та на сезона.
Тulipa ‘Acuminata’, последното
известно като „лалето паяк”
Посетителите на Ботакоето можеше да бъде разгленическата градина се насладано в отделно цветно петно
диха на Парада на лалетата
в градина „Разсадника”.
в градина „Разсадника” и
„Градината на Боговете“.
Колоритният ефект на лаЦветните
композиции
летата нямаше да е пълен без
тази година бяха оформени
килима от цъфтящите 39 сорпод влияние на геометричта теменужки, три сорта пания стил, сортовете лалерички, три сорта незабравка,
та бяха ситуирани с кръгли
три сорта плюскавиче, седем
сорта зюмбюли и дванадесет
очертания, които се отсорта нарциси.
крояваха като букети над
цветните килими от темеЦветната феерия от цвенужки.
тове и форми продължава
близо два месеца, а апогеят
Над 120 сорта лалета
обикновено е в края на април и
са засадени от специалиначалото на май.
стите в Ботаническата
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ВТОРА СРЕДНОШКОЛСКА ОЛИМПИАДА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ
ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ
На 25 април в рамките на Деня на отворените врати във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за втори пореден път се проведе средношколска
олимпиада по експериментална физика.
Тя бе под мотото „Ден на фотона“ и бе
посветена на Международната година на
светлината.

олимпиадата, той цитира и мисълта на светлинни явления. За по-големите учасизвестния физик Ричард Файнман, че физи- тници проблемът бе да се определи експеката е удоволствие.
риментално константата на Планк, а за
На олимпиадата бяха поставени екс- по-малките – да се регистрират волт-ампериментални задачи за изследване на перни характеристики на светодиоди.

Организатор на събитието бе Софийският клон на Съюза на физиците в
България (СФБ) със съдействието на Физическия факултет на СУ „Св. Климент
Охридски” и на Районния инспекторат по
образованието – гр. София. Участваха 60
ученици от България и 6 ученици от Република Македония от градовете Скопие,
Струга, Струмица и Валандово.
На откриването на събитието проф.
Мишонов от Физическия факултет и
председател на Софийския клон на СФБ
подчерта, че според олимпийските принципи не е най-важното да победиш, а да
си се състезавал честно. Откривайки

„ПРОКРЕДИТ БАНК“ ДАРИ КНИГИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ
За лятната изпитна сесия
студентите на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” могат да се подготвят с нови книги,
дарени на библиотеката от „ПроКредит Банк”.

и Стопанския факултет за възможността да работят с „ПроКредит Банк”, защото тук учат
най-добрите студенти в България, а сътрудничеството между
бизнеса и образованието е от изключителна важност.

В реновираната от банката
още през септември 2014 г.
зала № 300 доц. д-р Теодор
Седларски, зам.-декан по учебната и международната дейност
в Стопанския факултет, връчи
сертификата за дарение на ръководителя на отдел „Маркетинг” в
„ПроКредит Банк” Олег Кузнецов.

Служителите на банката
представиха пред студентите възможностите за работа и
стаж в „ПроКредит Банк”.
Дарението включва следните книги:

1. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld,
Marc Melitz „International Economics:
Олег Кузнецов представи банTheory and Policy (10th Edition)
ката и обясни на студентите
(Pearson Series in Economics)“
защо са решили да направят това
2. Чарлз Д. Къркпатрик, Джули Р.
дарение: „Смятаме,че едно развиДалкуист „Технически анализ. Пътие задължително върви ръка за
лен справочник за технически анаръка с образованието и затова в
лизатори на финансовите пазари“
своята дейност ние подпомага3. Едуард П. Лейзиър, Майкъл Дж.
ме университетите ”. Той израГибс „Икономика на персонала“
зи радостта си, че Софийският
4. Thomas Piketty „Capital in the
университет е позволил да бъде
Twenty-First Century“
подпомогнат по този начин. Ос5. David E. Henderson „The Concise
новната част от заглавията са
дентите.
Encyclopedia of Economics“
поискани от университета, но са добаве6. Paul Krugman „Development, Geography,
ни и книги, които да развият критичното
Доц. Седларски изрази радостта си
and Economic Theory“
мислене към пазарната икономика на сту- от името на Софийския университет 7. Harvard Business Review за управление на
7
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проекти
8. Оценка на изпълнението на служителите
9. Майкъл Шърмър „Пазарното мислене. Икономика за всеки“
10. Джон Александър „Зомби икономикс“
11. Нуриел Рубини, Стивън Мим
„Кризисна икономика. Основен
курс за бъдещето на финансите“
12. Джоузеф Стиглиц „Цената на
неравенството“
13. Кармен Райнхарт, Кенет Рогоф
„Този път е различно. Осем века финансови безумия“
14. Дан Ариели „Предвидимо ирационални:
Кои са силите, формиращи нашите решения“
15. Тим Харфорд „Икономист под прикритие: Светът, какъвто е - не какъвто го
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представят“
16. Лудвиг фон Мизес „Човешкото
действие: Трактат по икономика“
17. M. Sandel „What Money Can‘t Buy: The
Moral Limits of Markets“
18. St. D. Levitt and St. J. Dubner „Freakonomics“
19. Валентин Фортунов „Световна бизнес

енциклопедия“
20. Джон Лоу „За парите и търговията“
21. Джорж С.Клейсън „Най-богатият човек във Вавилон“
22. Мохамед Ел-Ериан „Сблъсък на
пазари: Инвестиционни стратегии за епохата на глобална икономическа промяна“
23. Даниел Грос „Най-големите
бизнес истории на всички времена“
24. Милети Младенов „Пари. Банки. Кредит“
25. Ренета Димитрова, Иванка Денева и
др. „Въведение във финансите“
26. Надежда Николова „Основи на финансите“
27. Henry Hazlitt „Economics in One Lesson“
28. Thomas Sowell „Basic Economics“
29. David Graeber „Debt the first 5000 years“

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ Е НОСИТЕЛ НА
КУПАТА НА РЕКТОРА
В двора на Ректората на Софийския
университет се състоя церемонията по
награждаване на победителите в Общоуниверситетското първенство за Купата
на ректора. Надпреварата се проведе за
четвърта поредна година. Шампион от
общостудентското първенство за Купата на ректора за 2015 г. е Юридическият
факултет.

че усилията им се възнаграждават и на Националната
универсиада тази година
състезателите на Софийския университет спечелиха
призовото второ място след
Националната спортна академия. Проф. Янева благодари на
всички студенти, преподаватели и треньори за усилията,
На събитието присъстваха проф. дин които полагат и им пожела усИван Илчев, ректор на Софийския универ- пех в следващите състезания.
ситет, проф. Албена Чавдарова, зам.-ректор на СУ, доц. Милена Стефанова,
зам.-ректор на СУ, доц. Юрий Кучев,
зам.-ректор на СУ, Калин Каменов,
зам.-министър на младежта и спорта, декани на факултетите, преподаватели и студенти.
Събитието започна с демонстрация на мажоретния състав на
СУ. Проф. д-р Анжелина Янева изрази
радостта си, че за четвърта поредна година Департаментът по спорт
има възможност да представи успешната си работа. Тя подчерта,

Присъстващите
имаха
възможност да видят кратка
програма, на която бяха представени основните дисциплини, които студентите имат
възможност да практикуват
по време на следването си в
Софийския университет. В
Алма матер студентите могат да се занимават с различни бойни спортове – джудо и
карате. Има знаятия по са8

моотбрана. В часовете по фехтовка през учебната 2014/2015 година
взимат участие повече от 250 новозаписани студенти. Местата в тениса се запълват още в първите дни
на кампанията по записване. Представителните отбори по волейбол
и баскетбол на СУ са с призови места
в националните универсиади. Отборът по футбол също демонстрира
своите умения. През настоящата
учебна година отново е създаден
отбор по хандбал в СУ. Студенти на
Университета защитават достойно призови места в различни лекоатлетически дисциплини. От 2011 г. в СУ
има занятия по зумба. Спортът съчетава
аеробна подготовка, гъвкавост, ритмичност, грация и настроение. Фитнесът
също е популярен сред студентите на СУ.
В Ректората се провеждат занятия по
катерене под ръководството на изграден
шампион в дисциплините ледено катерене, скоростно катерене, шампион по алпинизъм, планински спасител.
Екипът на Департамента по спорт
изрази своята благодарност към ректора
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проф. дин Иван Илчев за изключителната
помощ за развитието на спорта в СУ. Ректорът поздрави всички участници с победите, които постигат, пожела им успех
на предстоящата Универсиадата в Пловдив и изрази надежда скоро да се подобри
спортната база в Университета.
Калин Каменов, зам.-министър на младежта и спорта, също поздрави всички
студенти на СУ за техните спортни успехи и им да успеят да надградят в живота постигнатото в спорта.

КЛАСИРАНЕ:
1.

Юридически факултет

2.

Медицински факултет

3.

Факултет по математика и
информатика

4.

Факултет по начална и
предучилищна педагогика

5.

Философски факултет

6.

Стопански факултет

7.

Исторически факултет

8.

Факултет по класически и нови
филологии

9.

Физически факултет

10. Биологически факултет
11. Факултет по химия и фармация
12. Геолого-географски факултет
13. Факултет по журналистика и
масова комуникация
14. Факултет по педагогика
15. Факултет по славянски филологии
16. Богословски факултет
Волейбол
1-во място

математика и
информатика
Стоян Георгиев –
Юридически факултет
3-то място
Петър Петров
Антон Рашев
Йордан Василев
Джудо
1-во място
Александър Геловски –
Философски
факултет

Богомил Тодоров – Биологически
факултет
2-ро място
Любомир Петров – Философски
факултет
Васил Тошков – Факултет по
математика и информатика
Янислав Василев – Факултет по

2.

Ангел Ангелов – Факултет по
математика и информатика

2-ро място

3.

Делян Николов – Исторически
факултет

Георги Власакиев – Физически
факултет

Крос (жени)

Тихомир Вапцаров –
Исторически факултет

1.

Антоанета Дяксова – Факултет по
математика и информатика

3-то място

2.

Стефан Кьосев – Юридически
факултет

Недка Хаджийска – Факултет по
начална и предучилищна педагогика

3.

Магдалена Воденичарова –
Юридически факултет

Галя Владимирова –
Юридически факултет

Фехтовка (мъже)

Константин Иванов – Юридически
факултет

1.

Любен Славов – Юридически
факултет

3-то място

2.

Александър Кълбов – Факултет по
журналистика и масова комуникация

3.

Георги Иванов – Юридически
факултет

3.

Георги Колев – Медицински
факултет

Петър Калчев – Юридически факултет
Марин Сарафов – Юридически факултет
Каролина Динева – Юридически факултет
Катерене (мъже)
1.

Мартин Иванов – Факултет по
педагогика

2.

Виктор Дечев – Факултет по
славянски филологии

3.

Никола Маринов – Факултет по
математика и информатика

Катерене (жени)
1.

Виктория Черешовска – Факултет
по начална и предучилищна
педагогика

2.

Венета Стоянова – Физически
факултет

3.

Оливера Костова – Факултет по
класически и нови филологии

Аеробика
1.

Мария Балтаджиева
– Факултет по
математика и
информатика

2.

Албена Радева
– Философски
факултет

3.

Пламена Петкова
– Юридически
факултет

Кристиян Кръстев – Биологически
факултет
Калоян Калинков – Факултет по
журналистика и масова комуникация

информатика

Тодор Герев - Философски
факултет

Фехтовка (жени)
1.

Славяна Тодорова – Философски
факултет

2.

Ванина Митова – Юридически
факултет

3.

Диана Златева – Физически
факултет

3.

Деница Йовчева – Юридически
факултет

Баскетбол
Най-добър стрелец от зоната за три
точки:
1.

Марио Александров – Философски
факултет

Крос (мъже)
1.

Атанас Василев
– Факултет по
математика и
9
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2.

Бранислав Алексов – Факултет по
математика и информатика

Най-добър стрелец на наказателни
удари:

2.

Полина Василева – Факултет по
начална и предучилищна педагогика

3.

Полина Василева – Факултет по
начална и предучилищна педагогика

1.

3.

Виктор Богданов – Философски
факултетv

Ева Филипова – Биологически
факултет

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОРГАНИЗИРА КАРИЕРЕН ФОРУМ „ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА НА УСПЕХА“
За трета поредна година Центърът и преподавателите. Доц. Биров благода- ги към това на какво да наблегнат в образа кариерно развитие на Софийския уни- ри на всички фирми, които са решили да зованието си, което е изключително ценверситет „Св. Климент Охридски“ орга- участват и отбеляза, че е прекрасно, че но за тях и бъдещите им работодатели.
низира кариерен форум „Златната
Доц. Биров пожела успех на форума и
ябълка на успеха“. На откриването
припомни, че според Рейтинговата
на събитието присъстваха Надя
система на висшите училища в БълСтоянова, ръководител на Каригария на пазара на труда най-добре
ерния център на СУ, доц. Димитър
се реализират студентите от СоБиров, функционален ректор на СУ,
фийския университет „Св. Климент
Николай Николов, управител на фирОхридски”.
ма „Хорайзънс“, представители на
Николай Николов, управител на
бизнеса и студенти.
фирма „Хорайзънс“, поздрави всички
Събитието се проведе в Аулата
присъстващи и се върна в спомении централното фоайе на Ректорате си във времето, когато в Аулата
та на най-старото висше училище.
на СУ е получил своята диплома за
Студентите имаха възможност да
завършено висше образование. Той
се срещнат с компании, предлагащи
разказа, че тогава, както и през цяработни и стажантски позиции –
лото си обучение, той и колегите му
Българската хранителна банка, EU Careers, във водещия български университет при- не са имали възможност за стажантски
„Телус“, „Ести Лодер“, Алфа банк, ЧЕЗ, състват и водещите фирми в различни програми и за връзка с бизнеса: „Сега, 15
„Лидл“, GFK, „Метро“, C3 Customer
години по-късно, още преди да завърContact, Райфайзен банк, Софика Груп,
шат, студентите са желани, търсеСосиете Женерал, „Sutherland”, „Хюни от вас, представителите на бизлет Пакард“, „Делойт“, EOS Matrix,
неса. Което означава, че много неща
Tek-experts, Mansion, 60 k, ПроКредит
са се променили. Променили са се в
банк, AIG, Българо-американска комиположителен аспект. И за мен това
сия за образователен обмен „Фуле правилният път един студент да
брайт“, „Аво-Бел“, Фибанк, „Сител“.
получи своето кариерно развитие“.
За втора година кариерният фоНиколай Николов благодари
рум „Златната ябълка на успеха“ се
най-искрено на представителипроведе с партнираща организация.
те на бизнес общността, които
За връзка с различни фирми, както и
инвестират време и средства за
за провеждане на обученията съдейразвитието и създаването на стаствие на Центъра за кариерно разжантски програми. Той благодари
витие на Софийския университет
и на студентите, търсещи връзка
оказа агенцията за подбор на персонал
с бизнеса и пожела на всички да намерят
области. Така всички заедно дават една
„Хорайзънс“.
това, за което са дошли на форума.
перспектива на студентите, насочват
Доц. Димитър Биров, функционален ректор на СУ, отбеляза, че за
него е чест и удоволствие да открие този форум за кариерното развитие. Той изрази радостта си да
присъства на срещата между науката и бизнеса именно в Аулата, която е едно сакрално място за Университета. Той отправи благодарност
към Надя Стоянова и целия екип
на Кариерния център на СУ, които
всеки ден полагат усилия да се осъществи толкова необходимата
връзка между бизнеса, студентите

Всеки студент, който искаше да
се запознае с потенциални работодатели, но бе е уверен в уменията
си за подготовка на документи за
работа или явяване на интервю, взе
участие в специално организираните уъркшопи, които се проведоха в
Конферентната зала на Ректората
в деня на изложението. Те бяха на
тема: „Златни правила за изготвяне
на CV и мотивационно писмо. Психология на интервюто за работа“ и
„Как да намерим мечтаната работа
– практически съвети”.

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 Г.
През месец април се проведоха канди- чи първата кандидатстудентска сесия
Втората кандидатстудентска сесия
датстудентските изпити по История на на Софийския университет за учебната започва на 31 май 2015 г., а последният изБългария, Биология, Български език и лите- 2015-2016 г.
пит за кандидат-студенти ще бъде на 28
ратура, География и Химия. С тях приклююни 2015 г.
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУ ЧНИ ФОРУМИ
В СУ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕВЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИВИСТИКА И
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА”
В Конферентната зала на Софийския
университет се проведе двудневна конференция на специалност „Архивистика
и документалистика” на тема „Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор
– реалности и предизвикателства”. По
време на откриването й ректорът на СУ
проф. Иван Илчев и председателят на Държавна агенция
„Архиви” доц. Михаил Груев
преподписаха договора за
съвместно сътрудничество
между двете институции.
Конференцията се организира от специалност
„Архивистика и документалистика” на Историческия
факултет на СУ и Държавна
агенция „Архиви”. На официалното откриване присъстваха
ректорът на Софийския университет чл.-кор. проф. дин
Иван Илчев, деканът на Историческия факултет проф. Пламен Митев,
ръководителят на катедра „Архивистика
и документалистика” проф. д-р Юри Тодоров, проф. д-р Андриана Нейкова, доц. д-р
Михаил Груев, председател на
Държавна агенция „Архиви”.
Конференцията,
която
се провежда всяка година от
2005 г. насам, бе открита
от проф. Андриана Нейкова.
Тя отбеляза, че събитието
позволява да съберат всички,
които не са безразлични към
архивите, архивната работа, архивното образование,
документите и паметта на
обществото и да споделят
това, което ги вълнува в тези
области. Проф. Нейкова изрази надежда
професионалното архивно образование да
се развива и в бъдеще, тъй като без него
не може да има архиви и качествена архив-

на работа, такава, каквато очаква съвре- Според него преподписването на този
менното общество.
договор дава своите резултати, което
се вижда не само в реализацията на стуРекторът на Софийския университет денти и възпитаници в системата на арпроф. Иван Илчев изрази радостта, си хивите, но и в настоящата конференция.
че се е осъществила една стара идея за Доц. Груев изрази благодарността си, че
тясна връзка и успешно сътрудничест- тази година Държавна агенция „Архиви”
во с националната архивна организация в вече е и съорганизатор на конференцията
България, полза от която има СУ, но и самаи изрази надежда това да продължи и в бъдеще. Той подчерта, че занапред разчита да се
увеличи обмена на студенти
и специализанти, откриването на възможности както за
квалификация на студенти,
на които предстои да започнат професионалния си път,
така и за преквалификация
на колеги от системата на
държавните архиви, които
трябва да се запознаят със
съвременните условия на архивната наука. „Договорът е
гаранция за задълбочаването
и продължаването на това уста система на архивите в България, тъй пешно сътрудничество“, каза в заключение
като голяма част от работещите там са доц. Груев.
възпитаници на Университета.
Проф. Пламен Митев също приветства присъстващите и изрази радостта си, че с доклади в
конференцията ще участват
изследователи, експерти и
студенти от Софийския университет, Центъра за славяно-византийски проучвания
„Проф. Иван Дуйчев” към СУ,
Пловдивския университет,
Великотърновския университет, Нов български университет, Централния държавен
архив, Националната библиотека, Военноисторическия
музей, Българска академия на
науките, Държавен архив – Видин и други.
Доц. Михаил Груев отбеляза радостта По думите му, това е поредното доказаси от начина, по който се развиват от- телство, че има нужда от такива инициношенията между двете институции. ативи.

СЕМИНАР „ПРЕВОДЪТ НА АУДИОВИЗУАЛНИ ТЕКСТОВЕ – СПЕЦИФИКА И МЯСТО НА ПАЗАРА“
В Софийския университет се проведе
третият от началото на 2015г. информационно-обучителен семинар за преподаватели в рамките на проекта „Привеждане
на обучението по превод в съответствие
с нуждите на националния пазар на услуги,
базирани върху превод, в контекста на
глобализиращия се многоезичен свят“.

Проектът се реализира от Факултета по класически и нови филологии на СУ
в партньорство с Българска асоциация на
професионалните преводачески агенции
(БАППА) и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Семинарът бе насочен към запознаване на по-широк кръг от преподаватели с
теоретични, професионални и бизнес аспекти на превода на аудиовизуални текстове, който става все по-актуален и заема все по-голяма ниша на пазара на услуги,
базирани върху превод.
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Доцент д-р Палма Златева - англицист, теоретик на превода и преводач на
филми, говори за спецификата на аудиовизуалните текстове, за различните форми
и функции на словесния компонент в тези
текстове, определящи значимостта на
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превода му, както и за
проблемите и видовете
екранна реализация на
този превод. Участието на г-жа Маргарита
Манчева, управител на
фирма
Бродкаст
Г л о у б ъ л
Текст,
д а д е
в ъ з можност
на слушателите да погледнат на пазара на превода на аудиовизуални
текстове през погледа
на мениджъра, а участи-

ето на Боряна Богданова – през погледа на
преводача на свободна практика. Интересните теми предизвикаха оживени дискусии и интересни идеи за по-нататъшно
сътрудничество между академия и бизнес.

В СУ СЕ ПРОВЕДЕ НАУЧЕН ФОРУМ НА ТЕМА: „СПОРТЪТ И ТУРИЗМЪТ В ДОКУМЕНТИТЕ НА ДС”
Университетският комплекс по хума- изследователи, на архивни документи, на обхване дори такива дейности като тунитаристика „Алма матер“ към СУ
ризма и спорта.
„Св. Климент Охридски“, Комисията
Доц. Грозев отбеляза още, че
по досиетата и проект „Студентнаучната проявата цели да даде
ски практики” на Министерството
възможност за плодотворна дискуна образованието и науката оргасия, научни съобщения и дори публинизираха Трети форум на изследокуване на издание с доклади по тези
вателската платформа „Бъдеще
теми.
чрез миналото „ на тема „Спортът
и туризмът в документите на ДС”.
Татяна Кирякова от Комисията
по досиетата изрази радостта
Събитието се проведе в Заседаси, че може да представят своята
телна зала 1 в Ректората на СУ. В
издателска дейност с нещо много
него участваха представители на
по-различно от досегашните докуекипите, подготвили сборниците:
ментални сборници. Тя разказа, че
„Държавна сигурност и спортът.
обработеният документален маЧаст 1. Олимпийското движение“,
„Държавна сигурност и спортът. Част 2. съвременници и така прави възможна една сив е бил много голям, а амбицията на Комисията е била винаги да се отваря
Ведомствен, масов, елитен“ и „Дъркъм обществото и младите хора и
жавна сигурност и туризмът“. В изда се ангажират младежите, които
готвянето са участвали специалипроявяват интерес по отношение
сти от Комисията по досиетата и
на документалното наследство.
студентите от Историческия фаСпоред Татяна Кирякова обрабокултет на СУ, работили върху издатеният документален масив не е
ването на материалите в рамките
бил детайлно изследван до този
на стажа си по проекта „Студентмомент и дава информация за исски практики“ на МОН. На събитиетинските събития, за истинските
то присъстваха изявени български
процеси, които са протичали в обисторици и журналисти, работещи
ществото, пречупени през погледа
по темите на сборниците, както и
на тайните служби. Тя подчерта,
дейци на спорта и туризма.
че това, което отличава настояФорумът бе открит от доц.
щите сборници от досегашните,
Костадин Грозев, научен директор на Уни- дискусия върху разглежданата интересна са съхранените почти 90% литерни дела,
верситетския комплекс по хуманитари- проблематика. Той подчерта, че когато което дава възможност да се създаде една
стика „Алма матер”. Той заяви, че целта говорим за Държавна сигурност, ние гово- по-цялостна представа за разработванана форума е да представи от една страна рим винаги за политиката, сигурността, та тема.
сборниците и от друга - проекта в рамкиразузнаването и контраразузнаването,
Студентката София Трифонова разте на тази изследователска платформа,
но често пропускаме, че тази тематика
каза на присъстващите как е преминала
както и да покаже партньорството на
има и една много човешка страна. Странейната работа по проект „Студентски
различните институции.
на, свързана с отделния човек, с отделни
практики” и с какви впечатления е остаПо думите на доц. Грозев събитието проблеми, които са достатъчно добре нала от Комисията по досиетата.
дава възможност да се покаже класиче- представени в тези документи и дават
Добромир Добрев, който е координаският начин, по който се прави история- добра представа за ДС като институция,
та на съвременността – чрез участие на обхванала цялото общество и успяла да тор на проекта „Студентски практики”,
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изрази надежда, че проектът е изпълнил ляза, че Комисията по досиетата заедно ньорски договор със СУ веднага след старуспешно целите си да доближи висшето с Държавна агенция „Архиви” са едни от
образование до пазара на труда. Той отбе- първите работодатели, подписали парт- тирането на проекта.

СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕЗИКОВЕДСКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИТЕ
СЛОВАКИСТИ И УКРАИНИСТИ“
Събитието беше открито в Конферентната зала от декана на Факултета
по славянски филологии проф. дфн Панайот
Карагьозов. Организатори на събитието
бяха Словакистичният и Украинистичният профил към Факултета по славянски филологии
на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
Проф. Карагьозов отбеляза,
че за него е чест да открие конференцията, която обединява
съдбите на трите народа – българския, словашкия и украинския.

двустранните отношения, то има дълбоки корени и силни традиции и на тази
тема могат да бъдат посветени безброй
лекции и речи.

дещето европейско развитие на трите
общества: „Няма съмнение, че българистиката в Украйна и украинистиката в България са двете страни на един медал, своеобразно огледало на приятелския
характер на нашите отношения,
които имат голямо бъдеще.”
Г-н Балтаджи пожела на гостите успешна работа и ползотворна дискусия.

Посланикът на Словакия в
България г-н Мариан Якубоци се
пошегува, че той днес е в ролята
на българист. Той изказа уваже„Много общи черти имаме –
ние към всички, които толкова
част от тях е това, че дълго врезадълбочено изучават езика и лиме сме съжителствали в условиятературата на неговия народ и
та на многонародностни империи, където
„Надявам се, че възможностите и фор- пожела трудът им да им носи удовлетвоне сме били сред народите хегемони, че въз- мите на сътрудничество между нашите
рение и признание. „За посолството престановяваме нашата държавност сравнидоставянето на подкрепата на
телно късно, че нашето държавно
словакистите в Софийския униразвитие е прекъснато.”, отбеверситет не е само задължение,
ляза проф. Карагьозов и добави,
но и удоволствие. Надяваме се, че
че в ново време обаче и трите
събитията в които се включват
държави се развиват много дии студентите, успяват да ги принамично, за което свидетелства
общят и да направят Словакия
и развитието на филологиите в
по-близка до тях.”, отбеляза поБългария, Словакия и Украйна.
сланикът.
Деканът подчерта, че в деня
Г-н Якубоци отбеляза, че през
на конференцията се срещат
октомври
2015 ще бъдат отбенай-младите
представителязани 200 години от рождениели на най-младите профили на
то на Людовик Щур, който е една
най-старата специалност „Славянска филология”, които за кратък пери- водещи висши училища ще се увеличават от най-значимите личности в Словакия,
од от време са се развили и дори се органи- и разнообразяват и ще виждаме по-често създател на книжовния словашки език,
благодарение на който се формира съврезират международни конференции. Проф.
менния словашки народ. „СтуКарагьозов пожела успешна радентите сигурно съжаляват, че
бота и даде думата на посланика
на Украйна в България г-н Микола
не е запазен неговият правопис,
Балтаджи.
в който пишеш каквото чуваш”,
отново се пошегува посланикът.
Посланикът отбеляза, че му е
Той посъветва студентите да
много приятно да бъде част от
възприемат сложността на слоконференцията между стените
вашкия език като добро упражнена университета и благодари
ние за ума и път към по-широки
за възможността да поздрави
знания: „Защото ако владеете
тристранната инициатива под
български и словашки език, няма
егидата на Факултета по слада ви се опре никой славянски език.
вянски филологии, с който отЗащото всеки език е ключ към нова
давна ползотворно работят.
български студенти в украинските вузо- култура. То е нематериално богатство,
„Това събитие разглеждаме като акт ве.”, каза посланикът и отбеляза,че обме- което никой не може да Ви отнеме.”
на солидарност с Украйна, което е релеф- ните между преподаватели и студенти
Колегиумът по словакистика от Велино отражение на приятелските взаимо- са своеобразен мост на дружбата, който
отношения между държавите ни, а също позволява да се опознаят страните, да се котърновския университет също изпраи подкрепа в това трудно за украинската усъвършенстват езиковите знания и да ти поздравителен адрес по повод конференцията.
държава време.”, добави г-н Балтаджи. Той се намерят нови приятели и колеги.
подчерта, че хуманитарното сътрудниСъбитието продължи с доклади и дисВ заключение посланикът подчерта, че
чество в областта на образованието, наименно младите учени са и ще бъдат она- кусия на младите българисти, словакисти
уката и културата е неразделна част от
зи двигателна сила, която ще определя бъ- и украинисти.
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МЕЖ ДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
РЕКТОРЪТ НА СУ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОСЛАНИКА НА МОНГОЛИЯ У НАС
Ректорът на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” чл.-кор. проф. дин
Иван Илчев и проф. дгн Лхамсурен Дугержав, извънреден и пълномощен посланик
на Монголия у нас, подписаха двустранно
споразумение.
В срок от една година, считано от датата на подписване на споразумението,
СУ поема задължението да осигури издаването от Университетско издателство
на „История на Монголия“ от Баабар, а посолството на Монголия у нас поема задължението да осигури издаването на „История на България“ от авторски колектив,
ръководен от проф. дин Христо Матанов.

РЕКТОРЪТ НА СУ И ПОСЛАНИКЪТ НА ИРАН ОБСЪДИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Ректорът на Софийския университет
„Св. Кл. Охридски“ проф. дин Иван Илчев се
срещна с извънредния и пълномощен посланик на Ислямска Република Иран в София
Абдоллах Норузи. Това е първо посещение
на новоназначения ирански посланик в нашата страна в най-старото висше училище.

на иранската литература и припомни, че
преводът на „Книга на царете“ („Шах-наме“) на персийския класик Абулгасем Фердоуси е удостоен с Голямата годишна
награда „Бронзов лъв – 2012“ за книга на
годината. В най-скоро време предстои на
фарси да излезе и превод на „История славянобългарска“.

Проф. Илчев подчерта, че Софийският университет има сравнително дълга
традиция на сътрудничество с Иран и
ирански университети. За малка държава
като България не е малък броят на студентите, които изучават езика и културата
на Иран в Алма матер. Ректорът изтъкна
активната дейност на преподавателите в катедра „Класически Изток“, които
превеждат на български език шедьоври

Проф. Иван Илчев благодари за възможПосланик Абдоллах Норузи изрази жеността студенти от Софийския университет да провеждат практика в Иран.
лание сътрудничеството със Софийския
университет да бъде засилено. Беше обСУ има много добри взаимоотношесъдена възможността да бъде увеличен
ния с Университета в Техеран и Казвинброят на преподавателите по персийски
ския международен университет. Според
проф. Илчев на тази основа може да бъде език и култура, създаването на езикова лаосъществено бъдещо сътрудничество и боратория, както и повече преподаватев областта на историята, медицината, ли и студенти да посещават Иран всяка
фармацията, биологията, геологията.
година.
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Ректорът запозна посланик Норузи с
програмите в СУ, като обърна внимание
на една от много успешните бакалавърски програми – англоезичната „Европейски
съюз и европейска интеграция“, която
предлага на студентите от страни извън ЕС базисни познания за начина на функционирането му.
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НАУК А И БИЗНЕС
ЛАБОРАТОРИЯ НА ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ БЕ ОБОРУДВАНА С НОВИ
МИКРОСКОПИ
Микроскопската зала на Геолого-географския факултет на
СУ - Аудитория „Страшимир Димитров”, бе оборудвана с нови
микроскопи. Обновяването бе
осъществено благодарение на
финансовата помощ на фирмите TOTAL, OMV и REPSOL.
Дарението, което е в размер
на 220 000 лв., бе използвано за
закупуване на 10 учебни микроскопа LEICA 750Р с възможност
за наблюдение в проходяща и
отразена светлина. Единадесетият микроскоп е оборудван с
Доц. Филип Мачев благодари от имекамера, което позволява да се
демонстрират на студентите в реално то на факултета на дарителите, които
време петрографските особености на съдействат на Университета за осъскали и минерали. Микроскопите са до- временяване на неговата учебна база в
ставени от фирма „Медицинска
Техника Инженеринг”, представител на LEICA за България.
На събитието присъстваха доц. д-р Милена Стефанова,
зам.-ректор на СУ, проф. Марин
Иванов, декан на Геолого-географския факултет на СУ, доц.
Филип Мачев, зам.-декан на факултета, Кзавие Фожрас, управител на „Тотал Е&П България”,
Николай Байнов от фирма „Медицинска Техника Инженеринг”,
Емануил Кожухаров, преподаватели и студенти.

такива трудни времена и за
възможността обучението в
Геолого-географския факултет
да се издигне на нивото на образованието на XXI век.
Доц. Милена Стефанова изрази признателността на ръководството на най-старото
и авторитетно висше училище
в България за помощта, която
дарителите оказват на ГГФ, за
възможността
студентите
да се обучават с модерна апаратура и да получават знание на
високо технологично ниво. Тя
изрази убеждението си, че сътрудничеството ще продължи и в бъдеще. Доц. Стефанова връчи свидетелство
за дарение на управителя на „Тотал Е&П
България” Кзавие Фожрас.
Кзавие Фожрас поздрави
студентите, че са избрали геологията за свое призвание, тъй
като тя е свързана с наблюдение
върху природата, която е навсякъде около нас. За целта обаче
те трябва да имат възможност да я наблюдават отблизо.
Поради тази причина за „Тотал
Е&П България” е щастлива възможност да помагат на студентите в тяхната работа и
за подобряване на условията на
българското образование, подчерта Кзавие Фожрас.

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ - КЛЮЧОВ БЪЛГАРСКИ ПАРТНЬОР НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОСМИЧЕСКА
АГЕНЦИЯ (ESA)
Ерик Морел де Вестгавер,
директор на Европейската космическа агенция (ESA) по промишленост, поръчки и правни
услуги, и Божидар Лукарски, министър на икономиката на България, подписаха Споразумение
за европейска кооперираща държава в София на 8 април 2015 г.
Софийският университет има
решаваща роля за сключеното
споразумение.

и приложения. На нея най-силно се представи Софийският
университет, като неговото
представяне бе решаващо за
приемането на България за европейска кооперираща държава
на ESA.

Българските фирми и предприятия, работещи в областта
на космическите изследвания
и приложения са малки и с ограничени финансови ресурси, а ESA
До подписване на споразуиска гаранции, че ако те създамението се стигна след технидат сателит или друго техническа визита на ESA в България
ческо изделие по нейна поръчка,
ции, фирми и предприятия, работещи в
през октомври 2014 г. за оценка
то и след 5 години ще има кой да
на потенциала на българските организа- областта на космическите изследвания отговаря за неговата поддръжка. Затова
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техническата комисия на ESA препоръчва
на фирмите да създават консорциуми със
Софийския университет, ако искат да
спечелят проекти или поръчки. Така Университетът бе разпознат от ESA като
неин ключов български партньор.
Това забележително постижение на
Университета е в резултат на усилената работа на Университетския център
за космически изследвания и технологии и
на магистърските програми по „Аерокосмическо инженерство“ и по „Космически
изследвания“ на Физическия факултет и
на центъра по Въздушно наблюдение на
Геолого-географския факултет на СУ с
помощта на фирмата О&К. Затова ръководителите на тези звена и програми на
Университета бяха поканени на официалната церемония по подписване на споразумението на България с ESA.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

развитие на българската икономика, наука и бизнес, защото възвращаемостта на
инвестициите в аерокосмическия сектор
е в пъти по-висока, отколкото в другите
икономически отрасли“, заяви Божидар
Лукарски на официалната церемония по
подписване на споразумението. Той поясни, че до този момент България е била
единствената държава от ЕС, която не
е имала възможност да се включи в този
свободен пазар на научни и технологични
продукти и услуги, чийто годишен оборот
достига до 6 млрд. евро.

С подписването на споразумението
пред страната се откриват широки възможности за активизиране на научния и
индустриалния ни потенциал, осигуряване
на достъп до върхови технологии, развитие на бизнеса в аерокосмическия сектор,
достъп на българските научни организа„Подписването на Споразумението ции, малките и средните предприятия до
отваря изключителни възможности за проекти за разработване и внедряване на

високотехнологични продукти и услуги и
насърчаване създаването на нови работни места във високотехнологични сектори на науката, индустрията и услугите.
Г-н Ерик Морел де Вестгавер заяви, че
присъединяването на България е изключително важно за Агенцията. „България
се присъединява към една много успешна
организация, която е насочена към бъдещето. За мен е изключително удоволствие да
подпиша споразумението. То ще даде възможност на България да участва в програмите на агенцията. За ESA този подпис е
много специален,“ добави той. По думите
му страната ни има сериозни традиции
в космическите изследвания и при подготовката на подписването на споразумението е станало ясно, че възможностите
за развитие на космическа индустрия у
нас са високи. България ще развива космическата електроника, оптическите технологии и други.

АЛМА МАТЕР СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТОТАЛ E&П БЪЛГАРИЯ Б.В.
В централата на Тотал E&П България
Б.В. бе подписан рамков договор за сътрудничество между Тотал E&П България Б.В.
и Софийския университет „Св. Климент
Охридски”. Споразумението бе подписано
от ректора на СУ чл.-кор. проф. дин Иван
Илчев и г-н Кзавие Фожрас, управител на
Тотал E&П България Б.В.

място в престижни международни рейтингови класации. Чрез своя Геолого-географски факултет Университетът осигурява всички образователни степени в
различни геоложки дисциплини.

Курсовете ще са върху различни теми –
„Морско сондиране“, „Интерпретация на
геоложки данни“, „Интерпретация на сеизмични данни“ и „Здраве, безопасност и
опазване на околната среда“.

Преди подписването управителят на
Тотал E&П България Б.В. г-н Кзавие Фожрас
заяви, че за Тотал и неговите партньори в
Договорът е със срок на действие 3 блок 1-21 „Хан Аспарух“ ОМВ и Репсол това
години и е продължение на сътрудничест- е начин да покажат ангажираност и аквото на най-старото висше
училище в България с компанията ОМВ, която заедно с
Тотал и Репсол извършват
проучвания за добив на нефт
и газ от акваторията на
Черно море.

Управителят на Тотал E&П България
Б.В. подчерта, че моментът на подписването на договорите е много добре избран,
защото в последните години има растящ
интерес към нефто-газовата индустрия
в България заради сериозната нужда от енергийна
диверсификация и надеждите да се намерят нови
местни енергийни ресурси.
„Подписването на тези споразумения за нас е начин да
се насърчи възможностите
за образование на местните
кадри и за намиране на работа на местните таланти
вече в една нарастваща конкурентна среда“.

Тотал E&П България Б.В.
е водеща енергийна група,
която работи в световен
мащаб с фокус предимно
върху масла и химикали, промишлени и търговски дейности в областта на нефта, газа, електричеството,
енергията от възобновяеми
източници, химията и др. За
развитието на своята дейност фирмата се интересува от сътруд- тивно участие в обучението на български
ничество с професионалисти в областта специалисти и за подпомагане на българските учени и преподаватели. Той изрази
на образованието.
надежда, че за студентите това е начин
Софийският университет е най-авто- да се свържат с водещи международни
ритетното висше училище в България. компании и преподаватели.
Той е най-големият национален център за
висше образование и научни изследвания
Г-н Фожрас отбеляза още, че вече са
както в теоретичните, така и в прилож- подготвени и ще бъдат финансирани чените области. СУ е лидер в страната във тири едноседмични курса, които ще бъвсички професионални направления, в кои- дат предоставени от Асоциацията на
то обучава студенти, и е единственият професорите на Тотал и ще се проведат
български университет, който намира през пролетта и есента на тази година.
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Ректорът на Софийския
университет проф. Иван Илчев отбеляза, че е изключително радостен от повода
на срещата. Той подчерта,
че в последните години СУ участва активно в дебата за ролята на университетите при подготовката на кадри за бизнеса.
По думите му, университетите трябва
да се стремят да създават широко скроени, интелигентни, мислещи млади хора,
които след това сравнително бързо да
могат да се моделират съгласно променящите се нужди на бизнеса и конкурентна
работна среда.
Според проф. Илчев всичко това налага университетите да поддържат тясна
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връзка с бизнеса още в подготовката на
студентите в тяхната бакалавърска и
магистърска степен. Ректорът отбеляза, че е изключително радостно, когато
университетите срещат такава подкрепа от фирми като Тотал E&П България Б.В.
Той припомни други успешни сътрудничества и дарения, които се правят в Софийския университет. Наскоро Тотал E&П
България Б.В. направи дарение в размер на
220 хил. лв. за компютри и микроскопи за
нуждите на Геолого-географския факултет, а със средства на различни банки и
инвеститори са ремонтирани аудитории
в редица факултети на СУ.
Проф. Илчев отбеляза, че към момента
Софийският университет има подобни
споразумения преди всичко с компании,
които работят в областта на ИТ технологиите и фирми, търсещи минерални
богатства в България, но изрази надежда
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тези сътрудничества да дадат добър ди, с цел подпомагане на местното обрапример и на други представители на биз- зование, както и улесняване на достъпа до
неса.
училищно и висше образование. Клаузите
на договора включват още подкрепа за
Целите на рамковото споразумение обучението на студенти под формата
за сътрудничество между СУ и Тотал E&П
на предлагане на общи проекти, стажове,
България Б.В. са разработване и предосспонсорства, практически курсове, както
тавяне на възможности за обучение на
и идентифициране на изявени студенти
български студенти и специалисти в обза целите на набирането на персонал или
ластта на проучването и добива на въглеводороди и популяризиране сред българ- стажове в Тотал E&П България Б.В.
ските студенти и специалисти на нови
По същото време бе подписано и спотехнологии, стандарти и най-добри пракразумение между Тотал E&П България Б.В.
тики на морската нефтена индустрия, а
и Минно-геоложкия университет в София.
също и предоставяне на възможности за
Ректорът на МГУ проф. Тотев също изкапрактика.
за радостта си от подписването на този
Предвижда се сътрудничество в под- договор. Той подчерта, че в МГУ, поради
готовката и провеждането на академич- спецификата на обучението, практиката
ни лекции и курсове, както и програми за за контакт с бизнеса е много добре развинаучни изследвания, свързани с дейности- та с фирми и дружества, работещи в обте по проучване и добив на въглеводоро- ластта на добивната индустрия.

В СУ БЕ ОТБЕЛЯЗАНО УСПЕШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ „ЯПОНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА В БЪЛГАРИЯ“
В Центъра за източни езици и култури шенстването на знанията на студенти- те в специалност „Японистика”, който
към Софийския университет „Св. Климент те в областта на японския език и култу- е добил голяма популярност и извън рамките на Софийския универсиОхридски”, специалност „Япотет. В момента се реализира
нистика”, се проведе официпроект, в който студенти
ална церемония, с която бе
от втори курс в специалност
отбелязано успешното при„Японистика”
запознават
ключване на проект “Япония
деца от детска градина в
за България - популяризиране
кв. „Люлин“ с японския език и
на японски език и култура в
култура. С помощта на дареБългария”. Проектът е осънието са публикувани откъси
ществен благодарение на фиот Исе Моногатари, както и
нансовата подкрепа на Корпояпонски народни приказки, в
рация „Мицубиши”.
превод на студенти от спеНа събитието присъствациалността. Доц. Андреев
ха проф. дин Иван Илчев, рекподчерта, че през третата
тор на Софийския универсигодина на проекта е била обтет, проф. дфн Цветан Теоновена и библиотеката на
фанов, декан на Факултета по
специалност „Японистика”,
класически и нови филологии,
закупена е модерна електронХаруки Хаяши, изпълнителен
на дъска за една от учебните
ра. Открит е нов студентски калиграфвицепрезидент и изпълнителен директор
зали,
а
в
двора
на Центъра за източни езиски клуб, където преподава студент от
за Европа и Африка на Корпорация „Мицуци и култури е оформена малка вишнева
биши”, Такаши Коидзуми, посланик на Япо- специалността, закупен е реквизит за градина.
ния в България, преподаватели и студен- Фестивала на японската култура, органиПроф. Иван Илчев, ректор на Софийзиран от студентите и преподавателити от Центъра за източни
ския университет, отбеляза,
езици и култури на СУ.
че е изключително радостен
Доц. д-р Антон Андреев,
да присъства на церемонияотговорник на специалност
та и от факта, че ползотвор„Японистика”, откри церемоното сътрудничество между
нията. Той отбеляза, че фокуСофийския университет и
сът на даренията на КорпораКорпорация „Мицубиши” вече
ция „Мицубиши” през последима дълга история. Той обърна
ните две години е бил върху
внимание, че към момента СУ
подобряването на условията
има най-добре разработеназа обучение в Центъра за изта програма за преподаване
точни езици и култури, както
на японски език и култура в
и публикуването на нови книрегиона и подчерта, че Униги и учебници.
верситетът ще полага усилия да я направи дори още
В рамките на третата
по-добра. Ректорът изказа
година вниманието е насочеблагодарността си към Корно преди всичко към усъвър17
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порация „Мицубиши” за това, че инвес- порация „Мицубиши” и Софийския универ- група студенти от първи и втори курс в
тира в най-ценното - младите
специалност „Японистибългарски студенти, които със
ка” представиха традисвоята интелигентност, енерционна японска приказка.
гия и креативност са бъдещето
След това присъстна страната.
ващите на празника разХаруки Хаяши, изпълнителен
гледаха клуба по калигравицепрезидент и изпълнителен
фия, където студентите
директор за Европа и Африка на
демонстрираха
своите
Корпорация „Мицубиши”, изрази
умения в областта на
радостта си от факта, че съдревното изкуство. Част
трудничеството между двете
от тържествената цереинституции продължава. Той
мония бе откриването на
отбеляза колко важни са хората,
обновената библиотека на
на които Корпорация „Мицубиспециалност „Японистиши” помага - студентите, на
ка”. Гостите посетиха и
които предстои да се развиват
вишневата градина в двокато специалисти.
ра на Центъра за източни
ситет и подчерта необходимостта от езици и култури.
Посланикът на Япония в България Та- активна студентска мобилност между
каши Коидзуми се върна в спомените си в България и Япония. Посланикът изрази наПо-късно в Заседателна зала 1 на Реккрая на 80-те години на XX век, когато е дежда този процес на сътрудничество да тората на Софийския университет Хаоткрит Центърът за източни езици към продължи занапред.
руки Хаяши изнесе пред студенти и преСУ. Той отбеляза задоволството си от
подаватели на СУ лекция на тема: „ЯпонВ края на тържествената церемония ски бизнес и икономика”.
успешното сътрудничество между Кор-

18

АПРИЛ 2015 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ОТЛИЧИ Я
ЧЛ.-КОР. ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ БЕ УДОСТОЕН С ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ „ДОКТОР ХОНОРИС
КАУЗА“ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ се състоя тържествена церемония по удостояване с почетното звание „Доктор хонорис кауза“
на чл.-кор. проф. Александър Янков. Предложението за удостояването с почетното звание на
най-старото и авторитетно висше училище
в България е
на Юридическия факултет на СУ и е
за приноса на
проф. Янков
в развитието на преподаването,
науката
и
практиката
по международно право
и международно морско
право и по
повод неговата 90-годишнина.

фийския университет” допълни деканът.

гогодишен ръководител.

Бил е посланик на България във ВеликоЧл.-кор. проф. Александър Янков забритания,
а от 1976 до 1980 г. е постоянен
вършва право в Софийския университет
и в периода 1951-1970 г. преподава в представител на България в Организациянай-старото висше училище в България та на обединените нации в Ню Йорк и заместник-министър
на
външните
работи.
От 1981
г. е член-кореспондент
на Българската академия
на науките.
П р е з
1996 г. става
член-съдия на
Международния трибунал по морско
право в Хамбург и заема
този пост
два мандата.

Чл.-кор.
проф. Александър Янков
Церемое бил член на
нията бе открита от декана на Юриди- като асистент, доцент и професор по Комисията по международно право на ООН
ческия факултет проф. д-р Сашо Пенов. международно публично право и междуна- в периода 1977-1996 г., на Международния
Той представи пред аудиторията би- родно морско право в Катедра „Междуна- институт по океаните в Малта, на Изографията на проф.
пълнителния съвет на
Янков и отбеляза, че в
Асоциацията по межсъвременната истодународно право – Лонрия няма друг българдон, на Института по
ски учен юрист, който
международно право
с компетентността,
– Париж, на Съвещаотзивчивостта и оттелния комитет по
говорното отношение
опазване на моретата
към работата си да е
– Лондон. Представлядопринесъл
толкова
вал е България в Межмного за утвърждадународната морска
ване на българската
организация и е бил замеждународноправна
местник-председател
наука, за развитие на
на Комитета на ООН
нейния потенциал и
за мирно използване на
възможности на свеморското дъно в райотовно равнище, с коените отвъд националто университетсканата юрисдикция.
та общност се гордее:
Чл.-кор. проф. Алек„Професор Янков има
сандър Янков е един от
неоценим принос за обуавторите на Конвенчението на студенти
родно право и международни отношения“
и подготовката на академични кадри в на Юридическия факултет, на която е дъл- цията по морско право на ООН. Той е основател и дългогодишен председател на
областта на международното право в Со19
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Националната асоциация
по международното право
на 25 август 1962 г. по време на юбилейната 50-та
Конференция на ILA”, отбеляза проф. Янков.

Българската асоциация по
морско право. През 2012 г.
е избран за президент на
Световната асоциация по
международно право.
Автор е на множество
публикации по международно публично право,
международно морско право.
„Той има качества
на забележително компетентен юрист и учен,
ненадминати дипломатически способности, земна
мъдрост и лична почтеност, човечност на разумното решаване на проблемите и полага неуморни усилия за възтържествуване на ценностите на хуманизма”,
добави в заключение проф. Пенов.
Ректорът на СУ проф. дин Иван Илчев
връчи почетното отличие „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ на чл.-кор. проф. Александър Янков
Темата на академичното слово на чл.кор. проф. Александър Янков беше „Българската асоциация и международното

Съставът на БАМП
още от учредяването на
организацията обхваща
широко правните науки в
областта на публичното
право, международното
частно право, трудовото
право, външната търговия, международните
икономически и финансови
отношения, международния транспорт, техниправо“.
ческото право, морското
право, авторското право, културното
Проф. Янков отбеляза, че Българската право, международните отношения, диасоциация по международно право и науки пломатическата практика и други сфери
е създадена в благоприятни условия, мал- от международен характер.
ко след приемането на България за член на
ООН и припомни първия опит за създаване
Проф. Янков припомни и за юбилейната
на научно сдружение по международно пра- 75-та Конференция на английската Межво в България през 30-те години на мина- дународна правна асоциация през август
лия век от чл.-кор. проф. Венелин Ганев.
2012 г., проведена в София, домакин на която е Българската асоциация по междуна„Българската асоциация по междуна- родно право по повод на 50-та годишнина
родно право бе приета за редовен член на от нейното създаване.

ПРОФ. ДФН МИЛКО ПЕТРОВ ПОЛУЧИ С ПОЧЕТЕН НАГРЪДЕН ЗНАК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ПЪРВА СТЕПЕН
В Заседателна зала 1 на Ректората на
Софийския университет ректорът проф.
дин Иван Илчев удостои проф. дфн Милко Петров с Почетен нагръден знак „Св.
Климент Охридски” - първа степен. Проф.
Петров е отличен с решение на Академическия
съвет на СУ за цялостната си научноизследователска и преподавателска дейност.
Проф. Милко Петров
е доктор на филологическите науки и преподавател по чуждестранна
журналистика и изграждане на имидж във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Работил е
като журналист в печата - в. „АБВ“, в. „Отечествен фронт“, в. „Епоха“.
Специализирал е в САЩ,
Германия и Франция. Преподавал е в редица университети у нас и в чужбина. Преподавател е в катедрата на ЮНЕСКО „Комуникации и връзки с обществеността” в
Софийския университет. Автор е на пет
книги и над триста научни публикации,
разглеждащи въпросите на журналисти20

ческата теория, световната журналис- припомни думите на Стендал, че литератика и персоналния имидж.
турата е огледало, което показва и калния път, и разкошната долина, и залеза, и
Проф. Петров благодари за оказано- мрачното небе – и по никаква причина не
то внимание и отбеляза, че от години бива да чупим огледалото, тъй като то не
се занимава професионално, теоретиче виновно. Проф. Петров отбеляза, че най-важното е да не произвеждаме криви огледала.
Въпреки това студентите трябва да бъдат
подготвени не само за
качествената, но понякога и за обикновената, жълта, сензационна
журналистика. „Важното е да бъдем адекватни
и верни на живота, който отразяваме”, каза
проф. Петров.

но и исторически с различни аспекти на
журналистиката. По думите му, две са
най-важните неща, на които се е опитал
да научи студентите си през изминалите
години. На първо място винаги ги е съветвал никога и по никакъв начин да не бъдат
различни от онова, което се случва. Той

Друг важен принцип,
на който той учи студентите си е принципът „надежда”: „Успеят
ли да убият принципа
„надежда” в един народ,
всъщност той се разпада като общност”,
подчерта проф. Петров и пожела на присъстващите да имат радостния смях на
детето, което всяка сутрин усмихнато
протяга ръце и иска да прегърне света
около него с радостта на познанието и
готовността за съпричастие.
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СТУДЕНТИ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ СЕ ОТЛИЧИХА НА ПРЕСТИЖНИ МЕЖДУНАРОДНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
Възпитаници на Юридическия факултет се наредиха сред най-добрите отбори на престижни международни състезания. Студентите се представиха блестящо на EUROPA Moot
Court
Competition
2015, на най-голямото състезание по
международен търговски арбитраж,
както и на състезанието по международно право Jessup
White & Case LLP.
Отборът
на
Юридическия факултет на Софийския
университет „Св.
Климент Охридски”
завоюва третото
място на финала на
EUROPA Moot Court
Competition
2015.
Състезанието
за
втора поредна година се организира
под егидата на Съда
на Европейския съюз
и е под патронажа на председателя на
Съда Василиос Скурис и първия генерален
адвокат на Съда Мелхиор Ватле. Във финалите, които се проведоха в гр. Кавала,
участваха осем университета от Европа,
сред които Университетът на Лисабон,
Университетът Paris Dauphine, Университетът на Лиеж, Instituto de Empresa
University, Segovia & Madrid, Университетът на Атина.
Отборът на Софийския
университет в състав Симеон Вачев, Теодора Лалова, Агапия Кирилова и Страшимир
Кучев с академичен наставник
д-р Иван Стойнев успешно
разреши зададения от Мелхиор Ватле казус в областта
на държавните помощи и
международния
търговски
арбитраж и след прекрасно
пледиране на английски език
успя да се класира за малкият
финал, където безапелационно
и с голяма разлика спечелиха
третото място срещу силно
представилият се отбор на
Университета на Солун.

се проведе двадесет и второто издание
на Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot, в което взеха участие
близо 300 отбора от цял свят. Сред отли-

ва и Олег Темников успяха да завоюват
първия успех за Софийския университет,
който участва в престижния международен форум от четири години насам. След
шестмесечната
подготовка за състезанието, отборът на СУ се изправи
срещу отборите на
Cambridge, New York
University, University
of New Delhi и Charles
University, като се
представи достойно и за пореден път
утвърди името на
Алма матер в международните състезания по право.

Студенти от
Юридическия факултет на СУ наредиха
и сред най-добрите
отбори в света на
най-престижното състезание по
международно право в света Jessup
чените 23 отбора се нареждат именити White & Case LLP. Финалите се проведоха
университети от Цюрих, Фрайбург, Фри- във Вашингтон от 5 до 11 април 2015 г.
бург, Виена, Хайделберг, Хамбург, Хелзинки
Никога досега български отбор не бе
и др. Отборът на Юридическия факултет
преминавал във фазата на директните
на Софийския университет „Св. Климент
елиминации (Advanced Rounds) и не е заОхридски“ се нареди сред 23-те отбора,
емал място сред първите 32 отбора в
отличени за най-добри писмени защити
света. Тази година отборът в състав
за ответник, в най-голямото състезание
Златина Гаджева, Камелия Андонова, Мипо международен търговски арбитраж.
рела Христова, Цветелина
ван Бентъм и Евгений Минчев
и треньорите Димитър Гочев
и Юлия Гевренова се нареди на
22-ро място в общото класиране. Отборът също така завоюва победа в първия си мач
от директните елиминации
срещу Индонезия, достигайки
осминафиналите.

В индивидуалната надпревара за най-добър оратор
Симеон Вачев зае четвърто
място, а място в десетката
Мартин Захариев, Станиела Тодорова,
намери още един студент от ЮридичеСтефан Пламенов и Цветелина Димитроския факултет.
ва, под ръководството на Анастас Пунев,
Тази година традиционно във Виена Дафина Атанасова, Милеслава Богдано-

Друго изключително отличие за отбора на ЮФ е първото място в света по писмени
защити на ищеца. Отделно
от това той се нарежда на
16-то място по комбиниран
резултат от писмените защити за ищец и ответник.
Двама от състезателите
са в Топ 100 на индивидуалната класация за оратори - Цветелина ван Бентъм е на 26-то
място, а Евгений Минчев заема
59-то. Тази класация обхваща представянето на всички участници от 116-те
официални отбора, които обикновено се
състоят от четирима играчи.
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Състезанието, кръстено на знамени- фактите на казуса, бяха свързани с между- народно ниво. В България в състезанието
тия съдия към Международния съд Филип народно договорно право.
участват юридическите факултети на
Джесъп, възниква през 1960
СУ, УНСС, НБУ, АУБГ и ПУ.
година в Харвард. През гоОтборът, който спечедините придобива глобална
ли националните кръгопопулярност – към момента
ве, печели правото да
в „Джесъп“ се състезават
представлява своя униотбори от близо 540 юридиверситет и България на
чески факултета от почти
финалите във Вашинг90 държави.
тон, където тази година се изправиха помежду
Най-голямото състезаси 127 отбора – най-доние по право за студенти и
брите в своите държапредставлява симулация на
ви (сред които Oxford,
процес пред Международния
LSE, Harvard, Sydney,
съд. През септември/окBoston,
Pennsylvania,
томври месец излиза казус,
Humboldt, Stanford).
засягащ теми от „сивата
зона“ на международното
България участва в
право, по които участни„Джесъп“ от 1984 гоците спорят от позицидина. За тези 32 годиите на ищец и ответник.
ни сегашната 2015 г. е
Участието на отборите се състои от най-успешната както за Софийския униТазгодишният казус, вдъхновен от събитията в Крим, постави акцент върху въ- два етапа - писмени защити и устни пле- верситет, така и за България изобщо.
просите на легалността на сецесията и доарии. Писмените защити се предават
Участието на отбора на Юридическия
допустимостта на чуждестранна намеса до средата на януари, а устните пледовъв вътрешните работи на суверенните арии, които са същината на състезание- факултет е подпомогнато от фондация
държави. Другите две теми, залегнали във то, се провеждат на национално и между- „Америка за България“ и Студентския съвет към СУ.

БЪЛГАРСКА ПОБЕДА НА ГЕОГРАФСКИЯ ФЕСТИВАЛ В РУСИЯ
Групата от Геолого-географския факул- няване на презентациите от 6-членното жури от преподаватели в Санкт-Петертет на Софийския университет
бургския университет.
„Св. Климент Охридски” спечели
Българската презентация бе
първо място на състезанието за
озаглавена
„50 нюанса от Бългагеографска презентация по врерия” и включваше 50 географски
ме на XI Большой географический
факта за историята, географифестиваль (9-12 април 2015 г.) в
ята, стопанството, култураСанкт Петербург, Русия.
та, фолклора, спорта и бита на
Ежегодният географски фесбългарите. Осемте участници в
тивал в Санкт-Петербургския
българския отбор успяха да впедържавен университет се оргачатлят журито с оригиналния си
низира всяка пролет и е отвоподход – съчетание на авторски
рен за рускоговорящи студенти,
видеоклип, вербална презентадокторанти и млади учени (до 35
ция, народни песни и самоковско
г.). Фестивалната програма тази
хоро, чрез които да запознаят
година бе посветена на 70-та гожурито и публиката с родната
дишнина от победата над ГермаБългария.
ния и края на Втората световна
Малко след края на състезавойна, както и на 170-годишнинателната програма журито обяви
та от основаването на Руското
победителя – отбора на Софийгеографско дружество.
ския университет „Св. Климент
Българският отбор взе учасОхридски”, представил България.
тие и победи в съревнованието
Подгласници останаха отбори„Геопрезентация за региони и
те, презентиращи Волгоградска
страни” под надслов „Светът в
област, Крим и Кемеровска образнообразието”, което тази голаст.
дина включваше участници от 12
Българският отбор бе в съсуниверситета. Според регламентав
Димитър Желев, Бяла Мота на състезанието всеки отбор
мерова, Атанас Китев (НИГГГ на
трябваше да направи географБАН), Илия Тамбураджиев, Десисска презентация за своя регион/
лава Христова, Лидия Семерджистрана в рамките на 10 минути.
ева, Бойка Василева и Габриел ГуГеографско съдържание, авторски
тев. Ръководител на българската
труд, оригиналност, логичност
група на фестивала бе проф. д-р
на изложението, реакция на пубРумен Пенин, преподавател в Геликата бяха критериите за оце22
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рий Исаченко от Санкт-Петербургския държавен университет,
организираха
вечер на руско-българската
дружба; екскурзия за българските участници в руската
тайга край селището Комарово на брега на Финския
залив на Балтийско море;
среща-разговор с доайена
на руската география проф.
Анатолий Григориевич Исаченко; посещение на музея на
Арктика и Антарктида.

Програмата на фестивала бе изключително разнообразна – тържествено
откриване и пленарна сесия;
среща с географ-ветеран от
Втората световна война;
прожекция на филма „Ролята
на географите във Втората
световна война”; географска
конференция за студенти,
докторанти и млади учени
(в 10 тематични секции),
в която българските предБългарската група успя
ставители изнесоха два нада се докосне и до други емучни доклада – “Ландшафти
блематични места на Санкт
на българските острови –
Петербург и се завърна в
Черно море и река Дунав” и
България с почетната купа
“Защитени територии по
и специалния диплом на фесгеографи; екскурзия в Санкт Петербург и
Българското
черноморско
тивала за достойното предкрайбрежие”; състезание за географска много други.
ставяне и завоюваното първо място.
презентация; състезание брейн-ринг; геДомакините, в лицето на доц. Григоографска олимпиада; турнир по футбол за

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ ТЕАТЪР-ЛАБОРАТОРИЯ „АЛМА АЛТЕР“ ПЕЧЕЛИ
НАГРАДА ОТ ФЕСТИВАЛА „ЛЕВИЯТ БРЯГ“ В МОСКВА
Със специалната награда на журито
се завърна трупата на Университетския
театър-лаборатория „Алма Алтер“ след
участието си в международния театрален фестивал „Левият бряг“, Москва.

ното жури от руската столица удостои
трупата на театър-лаборатория „Алма
Алтер“ със специалната награда. Трупата
получи отличието за представлението
“Нептиците” по текстове на Константин Павлов, с режисьор Николай Георгиев.
Фестивалът в Москва „Левият бряг“ е В спектакъла със сатирически подтекст и
със състезателен характер и международ- двусмислие участват Весела Радева, Криси

Милева, Георги Еленков, Крум Бегов, Амина
Бадер, Никол Бенчева, Пламен Момчилов,
Дилян Дайновски и Сони Богосян.
През миналата година представлението „Хамлет или три момчета и едно
момиче“ спечели наградата за физикъл театър на фестивала в Москва.
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ЧЕСТВАНИ Я
„ФИЛОЛОГИЯ - КЛАСИЧЕСКА И НОВА“ – 50 ГОДИНИ САМОСТОЯТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ
И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
Факултетът по класически и
нови филологии на СУ “Св. Климент
Охридски” проведе юбилейна научна конференция под наслов “Филология - класическа и нова”, посветена на 50-годишнината от
преименуването на Факултета.
Целта на научната конференция
е да се продължи традицията за
отбелязване на важните дати от
историята на Факултета.
Стремежът на конференцията бе да се отдаде почит на делото на преподавателите, създали и допринесли за издигането
на най-голямото филологическо
звено в български университет,
като това се обвърже с представяне на
съвременните тенденции в областта на
филологията. Научният форум предложи
възможност за представяне на изследвания в следните тематични
направления: лингвистика; литературознание; език, история, култура; лингводидактика.

Балан, по всеобща литературна и културна история - от проф. Иван Шишманов, по
френски език - от франкофона Иван Данев,
по старогръцки език и литература - от
извънредния преподавател Никола Михай-

Тържественото откриване на
събитието бе в Аулата на Ректората. Присъстваха чл.-кор. проф.
дбн Румен Панков, зам.-ректор на
СУ, проф. д-р Димитър Веселинов,
зам.-декан на Факултета по класически и нови филологии, представители на деканските ръководства на различни факултети
на СУ, Латифа Ахарбаш, посланик
на Кралство Мароко в България,
Антон Пъкурецу, посланик на Румъния в България, много студенти и пре- ловски и по немски език - от Иван Георгов.
подаватели, свързали живота си с истоПpeз 1950 г. от Историко-филологичерията на Факултета по класически и нови
ския факултет се отделя самостоятелен
филологии.
нов факултет под името Филологически
Празникът откри зам.-деканът на ФКНФ проф. д-р Димитър
Веселинов, който направи ретроспективен анализ на историята на
филологическото образование в
Софийския университет.
На 1 септември 1888 г. Министерството на Просвещението
публикува обявление № 5627 за
откриване на Историко-филологическото отделение на Висшия
педагогически курс. Откриването
на Висшия педагогически курс става на 1 октомври 1888 г. Началото
на курса по езикознание се поставя от проф. Александър Теодоров
24

факултет. Идеята за създаване на самостоятелен
Факултет по класически и
нови филологии се ражда в
началото на 1965 година.
Обособяването на Факултета като самостоятелна
университетска структура става с разпореждане на
Министерския съвет и заповед на Министерството
на народната просвета. Определя се номенклатурата
на специалностите, които
обхващат следните шест
филологии: “Френска филология”, “Испанска филология”,
“Немска филология”, “Английска филология”, “Класическа филология” и
“Ориенталистика”. Името си Факултетът по западни филологии запазва до 1978
г., когато с решение на Академическия съвет от 31 май 1978 г. е преименуван във Факултет по
класически и нови филологии.
„Днес Факултетът по
класически и нови филологии
при Софийския университет
“Св. Климент Охридски” със
своите дванадесет катедри,
двадесет специалности в
образователно-квалификационната степен “бакалавър”, над тридесет програми
в образователно-квалификационната степен “магистър”, както и с почти четиридесет изучавани чужди
езика заедно с Факултета по славянски филологии са едни от най-бързо развиващите
се научно-изследователски филологически
центрове в България“, подчерта проф.
Веселинов и добави, че това е един силен
факултет с много перспективни учени, доказали и
доказващи постоянно своя
потенциал на национално и
международно равнище.
Проф. Веселинов подчерта, че стимулирането
на изследователската и
публикационна дейност на
студентите, докторантите, нехабилитираните и
хабилитираните преподаватели е част от стратегията за поддържане на водещата роля на Факултета
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в областта на филологическото познание.
Настоящата юбилейна конференция е поредното доказателство за творческия
дух във факултета. Тематиката на докладите е представителна за изследователските търсения в отделните
национални филологически центрове и показва стремеж към
системност, задълбоченост и
търсене на теоретикопрактическа приложимост в разработването на конкретни въпроси, каза в заключение проф.
Веселинов.

делянето през 1965 г. предоставя широко поле за разгръщане и задълбочаване на
научно-изследователските и преподавателски компетентности на колегията на
факултета.

Заместник-ректорът
на
Софийския университет чл.кор. проф. дбн Румен Панков
прочете поздравителен адрес
от името на ректора на СУ
проф. дин Иван Илчев, в който
се изтъква, че за пет десетилетия един от най-големите
факултети в Софийския университет се
„Факултетът, драги колеги, не е някаке доказал като интеркултурен център, ва неодушевена роботизирана машинария.
в който се строят здрави мостове и Той - това сме всички ние, всеки от нас, със
приятелски отношения с държави, дос- своята висока квалификация, култура, ерутатъчно отдалечени от нас в
географско отношение.
„Половин век не е голям период от време. Но това е период на неуморен труд на преподавателите и студентите на
факултета. Труд, допринасящ
не само за науката, но и за обществото, труд, който е над
времевите и пространствени
измерения. Изследванията в
областта на епиграфиката и
тракологията разкриват миналото на българските земи.
Проучванията, посветени на
съпоставянето на българския
език и българската литература с езиците
и литературите на други страни помагат
да разберем къде се намираме в настоящето. Създаването на двуезични речници и
изследванията върху чужди езици и литератури ни помагат
да премахнем географските
граници. Това са години, в които
любопитството ви не е спирало никога, защото откривайки
една истина, вие веднага се
втурвате да търсите следващата“, се казва още в поздравителния адрес.
Доц. д-р Донка Мангачева прочете приветствие от
проф. дфн Цветан Теофанов,
декан на Факултета по класически и нови филологии. В поздравителния адрес се отбелязва, че обособяването на ФКНФ
в самостоятелен факултет е по-скоро
символичен акт, защото продължава да
се развива под крилото на Алма матер в
рамките на направление филология заедно
с Факултета по славянски филологии. От-
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критерий за образование по най-високи
стандарти. Езиците, които студентите научават и усъвършенстват, им
откриват привлекателни перспективи
за професионално израстване. „Чрез обучение във Вашия факултет
тези млади хора се докосват
до цивилизации, ценности и
култури, които отварят за
тях нови хоризонти, които
улесняват приобщаването им
към днешния глобален свят, дават им свобода на комуникация
и възможност да са пълноценни
участници в световните политически и културни процеси”,
подчертава г-жа Тодорова.
В писмото си тя благодари за отличната подготовка
на младежите, които завършват ФКНФ, за широката обща
култура, която получават и за
високия професионализъм на преподавателския състав. Г-жа Тодорова изтъква
възможностите за професионална реализация, които стоят пред абсолвентите
на факултета – в областта на
многостранната дипломация,
двустранните
отношения,
културната дипломация, в консулските отношения. В края на
приветствието си г-жа Тодорова пожелава на всички преподаватели във ФКНФ здраве,
вдъхновение и удовлетворение
от благородния труд.

По повод празника на Факултета по класически и нови
филологии бяха поднесени поздрави от Латифа Ахарбаш,
посланик на Кралство Мароко
в България и Антон Пъкурецу,
диция, амбиция, всичко онова, което ни обе- посланик на Румъния у нас.
динява и превръща в интелектуален елит”,
Специално приветствие към колегите
се казва в поздравителния адрес на проф.
си поднесе и проф. Александър Шурбанов.
Теофанов.
Преподавателите и студентите от ФКНФ бяха поздравени от колегите си от Историческия факултет, Факултета
по славянски филологии, Факултета по педагогика, Богословския факултет, Факултета
по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Приветствия бяха
поднесени и от Филологическия
факултет на Югозападния факултет „Неофит Рилски“, от
Съюза на българските преводачи, от Студентския съвет
на ФКНФ. Ръководството на
ФКНФ получи поздравителни
адреси и от други български
Доц. д-р Борис Вунчев прочете приветствие от г-жа Катя Тодорова, за- университети и институции.
местник-министър на Външните работи
Научният форум продължи работа в
на Република България. В приветствието
следните тематични направления: Езикосе казва, че дипломата от Факултета
знание, литературознание, Език, история
по класически и нови филологии на СУ е
и култура и Лингводидактика.
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ГОСТИ НА СУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ХЪРВАТСКИЯ САБОР ЙОСИП ЛЕКО ПОСЕТИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Проф. дбн Румен Панков: „Науката и об- ви може да е много по-голяма именно чрез
По-късно представителите на хърразованието са международни, няма зна- университетите, каза Йосип Леко. По ду- ватската парламентарна делегация се
чение колко са големи страните”.
срещнаха със студенти в Конферентната зала на СофийВ Заседателна зала 1 на Софийския университет. От името
ския университет зам.-ректорът
на деканското ръководство
по научната дейност проф. дбн Рузаместник-деканът на Фамен Панков се срещна с хърватска
култета по славянски филопарламентарна делегация, ръковологии доц. д-р Бойко Пенчев
дена от председателя на Хърватпоздрави гостите с „Добре
ския Сабор Йосип Леко. В делегациядошли!“. Той ги увери, че във
та от Хърватия участваха Лйерка
Факултета по славянски фиАлайбег, посланик на Хърватия в
лологии те са сред приятели.
България, Силвано Хреля, Илия ФиТова приятелство има своялипович, Джурджица Пралас, Илия
та дълголетна история, а неЯндрич, Здеслав Перкович, Алма
говата основа са културните
Любич. От страна на Софийския
връзки между двата народа,
университет присъстваха доц. д-р
започващи още от времето
Бойко Пенчев, зам.-декан на Факулна светите братя Кирил и
тета по славянски филологии, доц. д-р Ина мите му шансът на България и Хърватия е Методий.
Христова и доц. д-р Валентин Гешев.
именно образованието и добави, че този
„XX век бе труден и драматичен и за
потенциал трябва да се използва. ПораПо време на срещата проф. Панков зацяла
Европа, и за нашия регион. XXI век също
ди тази причина председателят на Хърпозна делегацията с историята на
започва с предизвикателства.
Софийския университет, който е
Вярвам, че можем да ги пренай-престижното и авторитетно
одолеем с добронамереност,
висше училище в България и е лидер
отвореност и честност“,
в страната във всички професиоказа доц. Пенчев. Той добави,
нални направления, в които обучава
че обикновено на преден план
студенти. СУ е единственият бълсе извежда икономическото
гарски университет, който намира
и политическото сътруднимясто в престижни международни
чество между страните, но
рейтингови класации.
не по-малко важно е културното сътрудничество: „Всички
Проф. Панков изрази радоствие, които преподавате, изута си, че български студенти, изучавате хърватски език, както
чаващи хърватски език в СУ, ще
и вашите колеги в хърватскиимат възможност да се срещнат
те университети, които пък
с делегацията. Той отбеляза още,
учат български език и култура,
че Софийският университет има
сте
мостовете,
по които ще тече това
дългосрочно сътрудничество с универси- ватския Сабор изтъкна необходимостта
духовно сътрудничество. Защото езикът е
от
по-тясно
сътрудничество
и
активна
тета в Загреб, но потенциалът, с който
прозорец към душата на един народ. И точразполага СУ го кара да вярва, че връзките студентска и преподавателска мобилно това е най-здравата основа на продукмежду двете страни в областта на нау- ност между Хърватия и България.
тивните добросъседски отношения“.
ката и образованието ще се задълбочат.
“За развитието на една държава не е
„Науката и образованието са международЗам.-деканът завърши словото си с
важно колко земя има или колко стомана
ни, няма значение колко са големи странипроизвежда, а какви са и колко са новите цитат от големия хърватски писател
те”, подчерта проф. Панков.
идеи, които могат да се осъществят”, Мирослав Кърлежа: „Духовното единство
на Балканите е необходимо за спасениеЙосип Леко благодари за топлото по- каза в заключение Йосип Леко.
то на душите ни“. Вярвам, че
срещане на делегацията и отбелявсички тук в тази зала малко
за, че за него е чест да се срещне с
или много разбират тази миръководството и студентите на
сия и допринасят за нейното
Софийския университет. Той подизпълнение“.
черта, че изключително много цени
приноса на университетите в
След срещата си със стусъвременните общества, защото
дентите Йосип Леко и колегиименно на тях лежи отговорностте му посетиха кабинета по
та за бъдещето на държавите.
хърватски език в Софийския
Позицията на по-малките държауниверситет.
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К УЛТ УРА
ИЗЛОЖБА „МИСИЯТА“ В ГАЛЕРИЯ „АЛМА МАТЕР“ - ДЕЧКО УЗУНОВ – АКВАРЕЛ И ФОТОИЗЛОЖБА
В галерия „Алма матер“ в Ректората на СУ бе открита юбилейната изложба „Мисията“, посветена на един от големите български живописци – Дечко Узунов.
Посетителите на галерията
имаха възможност да разгледат
както документална фотоизложба за живота и дейността на художника, така и самостоятелна
експозиция от негови акварелни
творби от периода между 60-те и
80-те години на ХХ век. В представената колекция бяха застъпени
едни от любимите теми на изключителния художник – пейзажи,
голо тяло и глави на моми.

цялостното творчество на художника.
Общинският културен институт
Дечко Узунов - професор, академик,
Галерия-музей „Дечко Узунов”, със съдействието на Културния център на СУ „Св. ректор на Художествената академия,

международни отличия и награди. По своя
мащаб творчеството му надхвърля националните ни граници, като през 1999 г.
ЮНЕСКО обявява Дечко Узунов за Световна личност на годината (по повод 100-годишнината от рождението на художника), с което достойно отбелязва мястото на българския творец и заслугите му.
„Ако за Пикасо казват, че си е присвоил цялото минало столетие, за нас това
се отнася за Дечко Узунов... Допринесъл
най-много за европеизацията на българското изкуство, запазвайки почитта и обичта към своята страна и традиции...“
проф. Аксиния Джурова
„Една от чертите на нашето изкуство,
както и музиката, е международният му
характер. Чрез него народите по-лесно постигат културно и духовно сближение.“

Климент Охридски” и Галерия „Алма матер”, организираха изложбата по повод
на три важни годишнини от биографията
на художника – 50 години от избирането
на Дечко Узунов за председател на Съюза
на българските художници, 70 години от
избирането му за ректор на Художествената академия и 116 години от неговото
рождение.
Изложбата бе открита от директора на Културния център проф. Александър
Кьосев, а експозицията бе представена
от директора на Галерия-музей „Дечко
Узунов“ г-жа Боряна Павлова. Специален
гост на събитието бе изкуствоведът
проф. Аксиния Джурова, която коментира
представените творби в контекста на

директор на Националната художествена галерия,
председател
на
Съюза на българските художници,
почетен член на
чуждестранни
академии,
почетен председател
на AIAP /Международната асоциация за пластични изкуства към
ЮНЕСКО/, носител
на множество високи национални и

Дечко Узунов, 1936 г.
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КОНК УРСИ
СТАРТИРА КОНКУРСЪТ ЗА НАГРАДАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД УЧЕН НА СУ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА 2015 Г.
За осма поредна година ще се проведе Наградата има и следните материални дата един факултет може да прави предконкурсът за Наградата на Столична об- носители:
ложение само за една кандидатура.
щина за най-добър млад учен на Софийския
- Свидетелство за присъждането й;
3) Предложенията за получаване на Науниверситет „Св. Климент Охридски“.
градата се депозират при Ректора на СУ
- Плакет с изображение на логото на „Св. Климент Охридски” в срок до края на
Предложенията за носител на Наградата на Столичната община за най-добър Софийския университет “Св. Климент м. юли на календарната година.
млад учен на Софийския университет „Св. Охридски” и Герба на Столична община
7. Колегия за определяне на спечелиКлимент Охридски” за 2015 година се пра- и текст: “Най-добър млад учен на СУ”Св.
лия Наградата. Кворум. Гласуване. Неравят до края на месец юли 2015 г. съгласно Климент Охридски” за 2015 година”.
венство на гласовете. Мнозинства
чл. 6, ал.3 от Статута на наградата.
- Средствата за изработване на сви1) Колегията за определяне на спечеКандидатурите се предлагат с ре- детелството и плакета са от бюджета
шение на факултетния съвет. Предло- на Софийския университет “Св. Климент лилия Наградата (Колегията) се състои
от равен брой декани на природонаучни и
жението се придружава от препоръка за Охридски”.
на хуманитарни факултети. Представедейността и заслугите на кандидата;
3) Наградата се дава ежегодно през м. ните в Колегията факултети се опреденаучна биография и списък с публикации. За
ноември.
лят от Академическия съвет на СУ „Св.
периода на присъждане на наградата един
Климент Охридски” по предложение на
факултет може да прави предложение
4. Цел на Наградата
Ректора най-късно половин година преди
само за една кандидатура.
Целта на Наградата е да потвърди деня на връчването на Наградата. МанПредложенията се подават при глав- признанието от страна на Столична датът на така определената Колегия е
ния секретар г-жа Детелина Илиева, тел. община към младото поколение учени на еднократен. При определяне на следваща9308 336, 987 39 12, каб. № 6, Ректорат.
Софийския университет “Св. Климент Ох- та Колегия се съблюдават принципите на
ротация и последователност на предстаридски” от всички научни области.
През 2008 г. във връзка с честването
вянето на факултетите, като при това
на 120-годишнината на Университета
5. Критерии за присъждане на Награ- се взема предвид и броят на учените, раза първи път бе обявен конкурс и връчена дата
ботещи в отделните факултети. В КолеНаградата за най-добър млад учен на Согията с право на глас участва и кметът
фийския университет „Св. Климент Ох1) Награденият е учен, придобил авто- на Столична община (или оторизиран от
ридски”.
ритет в своята област на изследване и с него представител).
цялостната си дейност да е допринесъл
С решение на Столичния общински съ- за увеличаване престижа на българската
2) Заседание на Колегията се свиква
вет от 11 февруари 2010 г., протокол № наука и за издигане нивото на научните от Ректора, който го ръководи и има съ58 средствата за наградата се предоста- изследвания в България.
ответстващо на научната му специалвят от Столична община.
ност право на глас (ал. 4).
2) Към деня на постъпване на предлоСтатут на Наградата на столич- жението за награждаване:
3) Ако съответната кандидатура е
ната община за най-добър млад учен на
хуманитарна, при гласуването всеки деСофийския университет “Св. Климент
- Номинираният за награда млад учен кан на хуманитарен факултет има два
Охридски”
да не е навършил 35 (тридесет и пет) го- гласа, а деканите на природонаучните
дишна възраст;
факултети – по един глас. Ако кандида1. Наименование на наградата
турата е природонаучна, важи обратно- Номинираният за награда млад учен то. Кметът на Столичната община (или
Наименованието на наградата е На- да е в трудово правоотношение със Сограда на Столичната община за най-добър фийския университет “Св. Климент Ох- оторизиран от него представител) има
всякога два гласа.
млад учен на Софийския университет „Св. ридски”.
Климент Охридски“ („Наградата“).
4) Гласуването е тайно. С оглед за6. Присъждане на Наградата
пазването
на тайната на вота и нера2. Източник на средствата за награвенството на гласовете гласуването се
дата
1) Кандидатури се предлагат с решеизвършва в отделни урни за хуманитарние на съответния факултетски съвет.
ните и за природонаучните факултети.
Средствата за Наградата се осигуря- Предложението се придружава от:
Кметът на Столичната община ( или
ват от бюджета на Столична община
- препоръка за дейността и заслугите оторизиран от него представител) гла3. Вид, период и време на присъждане на кандидата;
сува в урната, в която се подават двойнина Наградата
те гласове.
- научна биография ;
1) Размерът на Наградата е 2 500 лева,
5) Кворумът за заседание на Колегията
предоставени от Столична община.
е три четвърти от представените в нея
- списък с публикации.
факултети. Деканът на всеки факултет
2) Наред с паричното си изражение,
2) За периода на присъждане на Награ- може да участва в заседанието и гласува28
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нето лично или чрез писмено упълномощен
представител. Представителят трябва
да е от същия факултет, от който е и
упълномощилият го декан.
6) За спечелил се смята кандидатът,
получил повече от половината подадени
гласове, при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 3). Ако такова обикновено мнозинство не се постигне при
първото гласуване, се провежда второ
гласуване. При второто гласуване се със-

тезават само двете кандидатури, получили най-много гласове при предходното
гласуване. За спечелил се обявява кандидатът, събрал повече гласове (относително мнозинство), при съблюдаване на
неравенството на гласовете (ал. 3). Ако
при второто гласуване се стигне до равен
брой гласове при съблюдаване на неравенството на гласовете (ал. 3), решението
за даването на Наградата се взема по
съгласие между Ректора и Кмета на Столичната община (или оторизиран от него

представител).
8. Връчване на Наградата
Връчването на Наградата се извършва
от Кмета на Столична община или оторизиран от него представител на академична церемония.
Статутът на наградата е приет с решение на Столичния общински съвет от
11.02.2010 г., протокол №58.

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ НА ФАКУЛТЕТА ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА НА СУ
„МЕСЕЦ АПРИЛ – МЕСЕЦ НА ДЕТСКАТА КНИГА“
На 28 април 2015 г. в библиотеката
по Начална и предучилищна педагогика
ръководството на факултета - проф. д-р
Димитър Гюров - декан, проф. д-р Стефан
Алтъков и доц. д-р Николай Цанев - зам.-декани, връчиха официално наградите на лауреатите в конкурса „Месец април – месец
на детската книга“ във ФНПП.

Направление
1: Участникът по
свой избор посочва любим цитат
от детска книга
на български или
чужд автор, въз
основа на който в рамките на
две-три печатни
Конкурсът беше проведен от ръкостраници да наводството на Факултета по начална и пише есе по дадепредучилищна педагогика съвместно с ния цитат.
библиотеката по Начална и предучилищна
Направление
педагогика. Право на участие имаха всички
студенти от факултета, образовател- 2: Участникът по
но-квалификационна степен „бакалавър“ свой избор посоч– редовно и задочно обучение, в едно от ва любим цитат
от детска книга на български или чужд
посочените направления:
автор, въз основа
на който представя своя картина /
размери, материали
и техники по избор/
по дадения цитат.

Валентинова – 3 курс, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. На трето място е Теодора Данаилова
Дочева – 2 курс, специалност „Педагогика
на масовата и художествената комуникация“.
В направление „Изобразително изкуство“ тримата финалисти са от специалност „Изобразително изкуство“.
Първото място спечели Елена Любенова
Петрова – 2 курс, второ място - Наташа
Любомирова Балабанова от 2 курс и третото място е за Цветелина Любенова Деничина от 3 курс.

В
направление
„Есе“ първо място
спечели Емилио Стилиянов Патарински –
2 курс, специалност
„Педагогика на масовата и художествеРаботите на всички наградени в конната комуникация“.
Второто място е за курса ще бъдат публикувани на сайта на
Габриела Пламенова ФНПП.
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АБСОЛВЕНТИ
АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2014 Г. НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИ ЗА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На тържествена церемония в Аула- даватели. „Преди всичко искам да ви поз- бъдат горди, че са възпитаници на Алма
та на Софийския университет „Климент дравя - за успешното завършване на този матер, защото образованието им не отОхридски“ бакалаврите и магистрите етап от образование ви, за дипломите, стъпва на европейските и световните
от випуск 2014 г.
стандарти и те
получиха своите
ще бъдат конкудипломи. По врерентоспособни,
ме на празника с
дипломите им са
почетен знак „Св.
конвертируеми
Климент Охриди дават възможски” със синя ленност за профета бяха удостоесионална
реалини доц. д-р Марин
зация. „Радвайте
Симеоновски, доц.
се, че сте имали
дбн Кирил Ралчев и
възможност
да
проф. д-р Алексанзавършите обрадър Панайотов.
зованието си в
най-добрия факулЦеремонията
тет в България,
бе открита от
в който се обучадекана на Биологиват специалисти
ческия факултет
във вашата обпроф. д-р Мариела
ласт. Това беше
Оджакова. Тя заяпотвърдено и от
ви, че завършванационалните
нето на висшето
рейтинги на прообразование, пофесионалните налучаването на обправления на бълразователно-квагарските висши
лификационните
училища“.
степени „бакалавър“ или „магистър“ е които получавате. Зад тях стоят вашиедно от най-важните събития в живота. те знания и умения, вашият труд“, каза
В края на приветствието си деканът
Проф. Оджакова увери препълнената зала, проф. Оджакова.
на Биологическия факултет пожела на абче този ден е важен в живота на абсолсолвентите да бъдат здрави, да запазят
Тя призова най-младите си колеги да своето емоционално богатство, да не
вентите, но е важен и за техните препо-
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остаряват духовно, да
имат вяра в себе си, да
имат лично щастие и
съдържателен живот.
Заместник-ректорът на Софийския университет доц. Евгения
Бенова поздрави абсолвентите с успешното
завършване на още
една степен от тяхното обучение и ги насърчи да не спират до
тук, а да продължат да
се учат през целия си
живот. Тя подчерта, че
е сигурна, че този ден
ще бъде изключителен
за тях и всички техни
близки, които са ги подкрепяли през изминалите нелеки години на
обучение. Доц. Бенова
припомни, че Софийският университет
е най-старото и престижно висше училище в България, в което най-трудно се
влиза и най-трудно се завършва: „Вие сте
избрали едно много трудно обучение и сте
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ва обяви випуск 2014
за закрит.

го завършили успешно. Това е изключителен
повод за гордост”. Тя им пожела здраве, успех, лично щастие, да се сбъдват най-големите им желания и никога да не забравят
своята Алма матер. След това доц. Бено-

Отличникът на
випуска Елена Иванова, бакалавър в
специалност „Биотехнологии”, поздрави своите колеги
и преподаватели по
случай успешното
завършване. Тя ги
призова да не забравят, че да си учен е
начин на мислене и
означава да експериментираш смело.
„Скъпи колеги, продължавайте да правите това, което
обичате, независимо
какво е то, с любов,
с душа и с мисъл.
Следвайте своята
вътрешна интуиция, тъй като най-хубавите неща се случват, когато ги искаме
най-силно”. Елена Иванова благодари и на
всички преподаватели за тяхната самоотверженост и подкрепа през годините.
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АБСОЛВЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ДИПЛОМИ
в университета. „Днес
виждам тук едни много
уверени млади хора, въоръжени не само със знания,
но и със социални умения
и компетенции, готови да
щурмуват живота такъв,
какъвто е.”, добави проф.
Чавдарова. Тя ги поздрави за успеха и им пожела
да бъдат здрави, дръзновени, да мечтаят и да
намерят желаната професионална реализация.
Зам.-ректорът отправи
благодарност към родителите и преподавателите и обяви випуск 2014
за закрит.

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ 250 бакалаври и магистри от випуск 2014 г. получиха своите
дипломи. Пълните отличници са 13.
Деканът на Факултета по славянски филологии
проф. дфн Панайот Карагьозов откри церемонията и
отбеляза, че абсолвентите
днес ще станат пълноправни специалисти филолози:
„От днес вие сте наши колеги не само по смисъла на
академичното обръщение
„колега”, но и по силата на
професионалната квалификация.”

Отличникът на випуска Адриана Дачева
поздрави своите колеги и преподаватели
Деканът добави още, че в днешния ден ректорското ръководство и припомни на
по случай успешното зате ще получат дипломите
вършване. „Студентскиси и подчерта, че докуменят ни живот като бакати и банкноти ментета
лаври официално завърше имало и ще има, но това
ва сега. Оттук нататък
което не може да се фалшипред много от нас предфицира, са знанията и уместои важен избор: дали да
нията, които абсолвентипродължим обучението си
те са придобили по време на
и пътя си в науката или
следването си в Софийския
да продължим реализацияуниверситет.
та си другаде. Важното
е да изберем това, което
Проф. Карагьозов увери
наистина има смисъл за
студентите и близките
нас и ни носи вътрешно
им, че са получили възможно
удовлетворение.”, призонай-добрата филологическа
ва ги отличничката. Адподготовка не само в Бълриана отбеляза още, че
гария, но и в света заради
университетът им е дал
фундаменталното филолознания, приятели, знания
гическо образование, което
за самите тях, а преподаФакултетът по славянски
вателите са ги научили на
филологии предлага.
отношение към живота:
Деканът припомни на студенти- студентите за първите им плахи стъпки отношение на човек, който знае, че всяка
трудност е не трагедия,
те, че завършват не само
а предизвикателство, че
най-стария университет,
с труд, желание и търпено и най-стария факултет
ние всичко може да се пов Софийския университет,
стигне, че знанието дава
който заедно с Факултета
търпение и свобода.
по класически и нови филологии заема първо място в
„Важно е да запомним
националната рейтингова
едно:
това, което правим
система в направление „Фиима
значение
за останалология”.
лите, то е това, което
променя света. ПромянаПроф. Карагьозов пожела
та зависи от всички нас.”,
на абсолвентите на добър
добави абсолвентката.
път в живота и да намерят и получат работата,
Тя благодари на всички
за която са мечтали, за да
преподаватели, защото
я вършат с удоволствие и
са я научили на нещо варадост.
жно или са провокирали
Заместник-ректорът
желание и амбиция да се
на Софийския университет
стреми към повече, на
проф. дпн Албена Чавдаровсички колеги и родители.
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ДИПЛОМИРАХА СЕ БАКАЛАВРИТЕ И МАГИСТРИТЕ ОТ ВИПУСК 2014 НА ФАКУЛТЕТА ПО
КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
В Аулата на Софийския
университет „Св. Климент
Охридски“ се проведе тържествена церемония по случай завършването на випуск
2014 г. на Факултета по класически и нови филологии.
Своите дипломи получиха
262 абсолвенти от бакалавърските и магистърските
програми.

думите на Марк Аврелий:
„Всеки губи само живота, който живее, и живее само живота, който
губи”, и пожела на абсолвентите да живеят живот който не е напразен,
да не забравят да се забавляват и да имат много
успехи.

Заместник-ректорът
на Софийския универПроф. дфн Теофанов, деситет доц. д-р Милена
кан на Факултета по клаСтефанова поздрави присически и нови филологии,
състващите от името
откри церемонията по
на ректорското ръковръчването на дипломите
водство. Тя предизвика
за завършено висше обраабсолвентите да кажат
зование на випуск 2014 г.
„Благодаря!“ на своите
на ФКНФ. Той поздрави абпреподаватели на един
да са им дали много повече от това, което
солвентите с успешното
от
езиците,
които
владеят. „Това е бодипломиране: „Зная колко усилия и изписе съдържа в академичната им справка.
гатството
на всеки един
тания ви е струвало, за да
от вас, това е богатствосе стигне до триумфа на
то на факултета, това е
днешния празник!”.
едно от богатствата на
Софийския университет”,
Проф. Теофанов подчеротбеляза още зам.-ректа, че дипломите на Факулторът. Тя призова абсолтета по класически и нови
вентите да обещаят, че
филологии продължават
където и по света да се
да гарантират не само
намират, с чест и гордост
високо равнище на владеще се наричат възпитаниене на съответния език,
ци на Софийския универсино и отлично комплексно
тет „Св. Климент Охридпознаване на изучаваните
ски”.
страни и региони, а възпитаниците на факултета
„Убедена съм, че всеки
получават с дипломата
от вас ще помни до края на
си и сериозен атестат за
дните си годините, преказапочване на работа. Той
рани в университета. Неизрази надежда абсолвенговите врати са отворетите да са оценили усини за всеки от вас, винаги,
лията на своите преподакогато пожелае да се върне
ватели да им дадат добра
в
Университета”,
добави доц. Стефанова
В заключение проф. Теофанов припомни
професионална квалификация на филолози,
и обяви випуск 2014 г. за запреводачи, учители и спекрит.
циалисти.
Владислав Виденовски,
Деканът определи стустудент в специалност
дентите на ФКНФ като
„Румънска
филология”,
високо интелигентни, ерупоздрави абсолвентите
дирани, със свежо мислене,
от името на Факултетс ясна визия за бъдещето,
ния студентски съвет на
с чувство за баланс между
ФКНФ.
личен интерес и социална
отговорност - истинско
Отличникът на випуска
ново поколение, а не репроМария Йотова от специалдукция на закостенялата
ност „Японистика” позрутина, хора, които знадрави абсолвентите. Тя
ят, че покритието на диприпомни на колегите си
пломата със знания и умепървите няколко седмици
ния тепърва предстои да
от тяхното следване, когато се налагало да отгосе доказва и отстоява. Той
варят на въпроса защо са
изрази надежда Алма маизбрали да учат конкреттер и Факултетът по кланата специалност:„Понясически и нови филологии
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кога се налагаше да го отговорим на японски – много е трудно да отговориш на
въпрос, чиито отговор не знаеш, на език,
който не говориш. Много от отговорите бяха една смесица от решителност и
спонтанност, далеч от прагматично обмислен план. Имаше някакво хоби, някакъв
интерес и от тази опорна точка трябва-
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ше да надграждаме.” Мария Йотова благодари на преподавателите, защото чрез
любовта им към дисциплината са създали
интерес и са разширили погледа �. Тя изказа благодарност към ръководството
на Софийския университет за усилията
да има преподаватели японци, както и самите студенти да прекарат една или две

години в Япония.
„За всички нас в този факултет докосването до една нова култура и естетика
не е нещо, което се учи и забравя. И ако наистина образованието е онова, което остане, когато наученото се забрави, тогава мисля, че всички ние ще получим много”,
каза още Мария Йотова.
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