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HOВИНИ
СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОТБЕЛЯЗА 24 МАЙ С АКАДЕМИЧНО ТЪРЖЕСТВО
С академично тържество Софийски- научна институция в България.
вторият след нас университет е на 2037.
ят университет „Св. Климент Охридски”
Ректорът обърна внимание и на мясВ Рейтинга за академично качество, в
отбеляза Деня на българската просвекоето влизат изследванията с
та и култура и на славянската
международен импакт и междунаписменост. На тържеството
родното научно сътрудничество
присъстваха министърът на обна 2000 най-добри университета
разованието и науката проф. Тов света, нашият университет е
дор Танев, заместник-министъна 670 място, а вторият българрът на образованието и науката
ски е на 1033; в авторитетния
проф. Николай Денков, доц. РумяQS рейтинг СУ е на 650-700 място
на Коларова, секретар на презии е единственият български унидента по връзки с гражданското
верситет в класацията; в рейобщество, представители на
тинга WEB of Universities, в който
ръководството на БАН, ректори
се сравняват повече от 20000
на висши училища, посланикът на
университета, Алма матер е на
Украйна Микола Балтажи, пред874 място или сред 4% най-добри
ставители на дипломатически
висши училища в света място, а
мисии, представители на акадеследващият наш университет
мичната общност и гости.
на 2027; в последния рейтинг на
Ректорът чл.-кор. проф. дин Иван Ил- тото на Софийския университет в меж- най-добрите университета в света СУ е
чев прикани присъстващите да отдадат дународните рейтинги. Според рейтинга на 753 място, а вторият български унипочит с едноминутно мълчание
верситет е на 1867.
на паметта на ректора на СоПроф. Иван Илчев не скри
фийския университет акад. Никорадостта
си от факта, че Сола Попов. „Тази нощ почина човек,
фийският университет „Св.
който беше пример за изследоваКлимент Охридски“ спечели нателски качества и за гражданска
градата за 2014 г. на платфорсмелост – както преди 1944 г.,
мата StudyPortals за удовлетвотака и преди 1989 г., така и след
реност на чуждестранните сту1989 г.”, каза проф. Илчев.
денти. Те са оценили академичния
Той откри академичното
си опит в най-старото българско
тържество в Аулата на най-стависше училище с между 9 и 9.5 от
рото висше училище в България
10 възможни точки.
с приветствено слово: “Днес
Ректорът припомни в словоискам само да благодаря на тези,
то си успехите, наградите, накоито през изтеклата година
учните постижения и отличия,
направиха всичко възможно, за да
спечелени от преподаватели и
въздигнат нашата Алма матер, а с нея и SCIMAGO, който оценява изследователстуденти
на Софийския университет
нашето общество. На тези, които след- ската дейност - Алма матер е на второ
през изминалата година. Проф. Илчев
ват девиза на възпитаниците на Роберт
обърна внимание и на сериозната
колеж в Цариград: „ще посветят
финансова помощ от различни
себе си на въздигане на отечестфондации и фирми, с чиято подвото“.
крепа са обновени и оборудвани
Проф. Илчев благодари на
аудитории в различни факултевсички колеги, които със своите
ти на СУ. Ректорът отбеляза и
усилия са допринесли Софийският
успешните проекти, реализирауниверситет да подобри позицини от преподавателски екипи на
ята си в националните рейтинги
Университета.
и сега да е на първо място в 22 от
Проф. Илчев подчерта със
22 направления сред държавните
съжаление, че със същото дъруниверситети в България. Унижавно финансиране, каквото
верситетът е лидер в качествополучават другите държавни
то на научните си изследвания.
университети, Софийският униТой е с най-висок индекс на цитиверситет постига своите висоруемост на научните публикации
ки резултати; че без стотинка
у нас. Според Томсън Ройтерс, измясто след БАН, а следващият универси- допълнително финансиране СУ поддържа
следванията на учените от Университетет е далеч назад – СУ има индекс 1.25, национална библиотека на европейско
та са цитирани с 30 % по-често от изследвторият университет – 0.55. СУ е на 1229 ниво; че с един лев на квадратен метър заванията на поставената на второ място
място от 5100 анализирани институции,
2
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строена площ Университетът поддържа
17 паметника на културата, сред които
и някои от емблематичните сгради на
столицата. Проф. Илчев отправи иронична благодарност към управляващите „…
За увереността им, че ще продължаваме с това финансиране
и с най-ниските такси у нас да
предоставяме на млади българи,
които не са имали щастието да
се родят със златна лъжица в устата, едно добро образование;
за очакването им, че ние безропотно ще продължаваме да гледаме как нарушават Закона за
висше образование в частта му
за финансиране на научните изследвания и ще им благодарим, че
вместо 10%, предвидени в закона,
получаваме малко повече от 2; за
експедитивността им, с която
само след десет години убеждаване и настоявания успяха да приемат стратегия за висшето образование, която, ако
бъде уважена от бюджета за следващата
година, ще подобри малко положението на
качественото висше образование у нас”.
В края на словото си проф.
Илчев отбеляза, че надежда все
пак има. И тя се крие във факта,
че тази година хиляди българи
избраха за „мъж на годината“ не
някоя от втръсналите ни медийни звезди, а възпитаника на Физическия факултет на Софийски
университет учителя Теодосий
Теодосиев.
Ректорът честити празника на славянската писменост
на всички преподаватели – от
детските градини до университетите, на всички колеги от
научните институти на БАН и Селскостопанската академия и на всички, които
радеят за българското образование не с
много думи, а със значими дела.
Академично слово на тема: „Стволови клетки - какво да очакваме от
неочакваните им способности“
произнесе чл.-кор. проф. дбн Румен Панков.

започва със зачеването, преминава през
раждане, детство, юношество, зрелост,
старост и завършва със смърт. „Както
казва древногръцкият философ Епикур:
„Възможно е да се подсигурим срещу вся-
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от една-единствена клетка – оплодената яйцеклетка (зиготата). От нейната
вътрешна клетъчна маса се развива целият бъдещ човешки организъм. „Ако тези
клетки бъдат пренесени в лабораторни
условия, могат да се получат линиите от ембрионални стволови
клетки – възможност, която беше
успешно осъществена и предизвика невероятен обществен интерес”, отбеляза проф. Панков.

В академичното си слово
проф. Панков представи трите
най-важни свойства на стволовите клетки: те могат да бъдат отглеждани в лабораторни
условия в недифeренцирано състояние, т.е. преди да са усвоили
каквато и да е функция, запазват способността си да се специализират и затова е напълно
какви заплахи, но когато става дума за възможно още в лабораторните условия
смъртта, ние живеем в град без защитни да бъдат специализирани. Стволовите
клетки са практически безсмъртни, бластени”, добави проф. Панков.
годарение на производството на активна
Той обясни, че в основата на промени- теломераза, която непрекъснато удължава теломерите на хромозомите
им и затова не са подвластни на
остаряване и отмиране.
„Ако помислим върху тези
свойства, става ясно, че стволовите клетки са прекрасен резервен материал за човешкото тяло
и изключително подходящи за
репаративната медицина.”, отбеляза проф. Панков. Той добави,
че причината за огромния интерес към стволовите клетки не
само от учените, но и от цялото
общество е фактът, че беше
открит материалът, от който
е направено човешкото тяло и
те в организма през жизнения му цикъл той може да бъде обработван и манипулистоят промените в клетките, които го ран в лабораторни условия.
изграждат. Човешкото тяло е образуваВ словото си проф. Панков разясни прено от повече от 37 трилиона клетки, раздимствата и недостатъците на трите
делени в около 220 клетъчни вида, органивида на стволови клетки – ембрионалнизирани в тъкани, органи и системи. Всички
те; възрастните (соматичните) и индуцираните стволови
клетки.

Проф. Панков отбеляза, че е
избрал тази тема, тъй като е
убеден, че биологията на стволовите клетки ще промени живота ни в следващите години
така, както вече е променила
и революционизирала представите ни за някои основни биологични явления: „Днес ще ви
представя как тези удивителни
клетки могат да променят схващанията ни за някои“неизбежни
предопределености” в човешкия живот”,
тези различни по своята специализация
отбеляза зам.-ректорът.
клетки работят заедно и синхронно, за да
Основната от тези предопределе- осигурят съществуването на целия орности е човешкият жизнен цикъл, който ганизъм. Тези клетки водят началото си

Проф. Панков представи и
трите основни и най-важни възможности, които по неговите
думи без съмнение ще променят
живота ни и то в обозримо бъдеще.
Първата от тях е откриването, изолирането и пренасянето в лабораториите на раковите стволови клетки от различни видове. Друга област, която
със сигурност ще бъде повлияна
съществено от възможността
за практическото използване на стволовите клетки, е фармакологията, тъй
като лекарствата ще бъдат тествани
върху човешките ембрионални стволо3
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ви и индуцираните стволови клетки. На
същата технология се възлагат и големи
надежди при разработването на индивидуализирани лекарства и ускоряване на навлизането в широката практика
на персонализираната медицина.
Стволовите клетки спомагат за развитието на клетъчните терапии, на които се възлагат надеждите за лечение на
нелечими в момента заболявания
като болестта на Алцхаймер,
болестта на Паркинсон, диабет
тип І, парализа в резултат от
увреждане на гръбначния стълб,
инфаркт, инсулт и още много
други. „Благодарение на тези терапии е напълно възможно следващите поколения да мислят за
тези заболявания така, както ние
днес мислим без притеснение за едрата
шарка и полиомиелита”, подчерта проф.
Панков.
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тори от последните години показва, че за
щастие за много млади хора литературата продължава да бъде много важно средство за разбиране на света и за израз на

По традиция в деня на светите братя Кирил и Методий за
осма поредна година бе връчена
стипендия на Фондация „Блага
Димитрова“ за студент от Факултета по славянски филологии
на Софийския университет. Тази
година стипендия получават двама студенти. Тихомир Юруков,
председател на Фондация „Блага
Димитрова”, поздрави всички
присъстващи с празника и връчи
стипендия на студентите от
Факултета по славянски филологии Кристиян Янев, четвърти
курс, специалност „Славянска филичността. Според нея по някакъв начин лология” и Борислава Иванова, четвърти
това доказват и двете наградени произ- курс, специалност „Балканистика”.
ведения, защото те по различни начини
Генералният директор на Българскоразсъждават върху самата литература,
то
национално радио Радослав Янкулов
върху авторството, върху писането,
върху възможностите и бъдещето на ли- отбеляза, че отдавна е трябвало да се
връчи стипендия на името на
проф. Веселин Димитров. „Макар
и да не е между нас, всеки изминал
ден някакси го приближава до нас
и ние все по-често търсим неговите съвети, неговата помощ
и неговите думи“. Директорът
на БНР заяви, че стипендията се
присъжда за първи път от Българското национално радио и
Факултета по журналистика и
масова комуникация на СУ.

В заключение заместник-ректорът
отбеляза, че осъществяването на подобна възможност без съмнение ще
доведе до съществено удължаване на човешкия живот и то
значително превишаващо прогнозата на Обединените нации
за средна продължителност на
живота от 101 години през 2300
година: „Въпреки че това е все още
далечна възможност, успехите на
стволово-клетъчната биология
ни дават основание още днес да
перифразираме мисълта на Епикур и да кажем, че въпреки че не
можем да предотвратим смъртта, познанията за стволовите
клетки ни дават възможност да
„издигнем укрепления”, които могат да я забавят значително”, каза проф. тературата.
Панков.
Наградата за поезия в конкурса получи
По време на академичното търже- Зара Кънчева за стихотворението си „За
ство бяха наградени победителите в писането“. Тя е от Факултета по славянДеветия национален литературен конкурс за стихотворение и
разказ на Фондация “Св. Климент
Охридски” за студенти с българско гражданство, обучаващи се у
нас и в чужбина. Тази година в конкурса участват над 160 произведения в двата жанра, в които се
присъжда наградата. Конкурсът
е учреден по инициатива на проф.
Боян Биолчев и със средства, дарени от него.
Конкурсното жури в състав
доц. д-р Ани Бурова, д-р Мария
Калинова Байтошева и д-р Камелия Спасова от Факултета по
славянски филологии на Алма матер. Доц.
Бурова отбеляза, че високият интерес
към този конкурс и изобщо към конкурсите за дебютна литература и за млади ав4

раф)”. Той е от Философския факултет на
СУ, специалност „Философия”. Наградените студенти прочетоха произведенията
си пред аудиторията.

ски филологии на СУ, специалност „Българска филология”. Наградата за проза бе
присъдена на Борис Новаков за разказа му
„R236G (или историята на първия мимеог-

Радослав Янкулов връчи наградата на студентката от Факултета по журналистика и масова
комуникация Еленица Маринова,
трети курс, специалност „Журналистика”, профил „Радио”. Наградената студентка получава безплатна учебна такса
за една година и тримесечен платен стаж
в системата на БНР. Тя е избрана на базата на творческите й постижения в областта на радиожурналистиката и на базата на годишния й успех в следването.
Тържеството завърши с музикална програма на хоровите
състави към Националната гимназия за дрПо традиция по-рано
през деня Академическият съвет
на Софийския университет „Св.
Климент Охридски” участва в
официалната церемония за отбелязване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май при
паметника на светите братя
Кирил и Методий пред Националната библиотека. евни езици и култури „Константин Кирил Философ”, лицей към Софийския
университет.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗШИРЕНАТА ДИГИТАЛНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА БИБЛИОТЕКА
„ЗОГРАФ”
На 19 май 2015 г. в библиотека „Фило- следователи и библиотекари в създаване- ват ръкописи от седем нови колекции и
логии“ в Ректората бе официално пред- то на дигитални колекции, които предос- така нашата дигитална библиотека приставена разширената Дигидобива нови измерения и предостална
научноизследователска
тавя за ползване над 450 ръкобиблиотека „Зограф”. Сбирката
писа. Към Зографската сбирка се
съдържа над 450 дигитални копия
прибави и сбирката на славянски
на славянски ръкописи, съхраняваръкописи на Ватиканската апосни в престижни колекции в стратолическа библиотека, сбирката
ната и чужбина.
на манастира Драгомирна, ръкописната сбирка на Пловдивската
Основа на тази инициатива е
народна библиотека, на Кюстеннаучноизследователската рабодилския исторически музей, чрез
та на преподавателите от КаПарламента получихме дигиталтедра „Кирилометодиевистика”
но копие на Реймското евангевъв Факултета по славянски филие“, добави още директорът на
лологии и на сътрудничеството
Университетската библиотека.
на Университетската библиотека с различни български кулДоц. Ангелова подчерта, че
турни институции.
в основата на разширяването
на библиотеката стоят изслетавят условия за бърз достъп до нашето
Началото на дигиталната библиотедователските усилия основно на екипа
културно- историческо наследство“.
ка беше поставено през 2014 г. със „Зоот Катедра „Кирилометодиевистика“,
графската електронна изследователска
Доц. Ангелова припомни, че само преди библиотекарите на Университетската
библиотека”, съдържаща дигитални ко- една година в същата зала, благодарение на библиотека, колегите от Института за
пия на 286 славянски ръкописи от библи- подписания договор между Софийския уни- литература на БАН и от Югозападния униотеката на Зографската Света
верситет „Неофит Рилски”.
обител „Св. Георги Победоносец”.
Към тях сега са присъединени диДдигиталната библиотека
гитални копия от ръкописните
вече има сравнително богата коколекции на Ватиканската апослекция, която дава възможност
толическа библиотека, Библиона изследователи да работят
теката в град Реймс (Франция),
на едно място с много и различни
Центъра за славяно-византийски
ръкописи. В нея са включени и копроучвания „Акад. Ив. Дуйчев”,
лекциите на Софийския универНародната библиотека „Иван Васитет - колекциите от ръкописи
зов” – Пловдив, Историческия муна Центъра за славяно-византийзей „Акад. Йордан Иванов” - Кюсски проучвания „Акад. Ив. Дуйтендил и библиотека „Теология“.
чев”, колекцията на Централната университетска библиотека,
Събитието бе част от прокакто и за първи път показваниграмата на традиционните
те в оригинал и в дигитален вид
Майски дни на културата на СУ.
ръкописи от личната сбирка на
То бе открито от доц. д-р Анна АнгелоНегово
Светейшество
патриарх Кирил
верситет и Зографската света обител,
ва, директор на Университетската биббеше положено началото на електронна- Български, които се съхраняват в библилиотека „Св. Климент Охридски“, която
та научноизследователска библиотека отека „Теология“ на Богословския факулпоздрави присъстващите в библиотека
„Зограф“, която предоставя достъп на из- тет на СУ.
„Филологии“ и изрази задоволството си,
следователи и студенти до 286 славянски
че разширяването на дигиталната научРекторът на Софийския университет
ръкописи от библиотеката на Зографския
ноизследователска библиотека
проф. дин Иван Илчев поздрави
„Зограф“ се отбелязва в навечеколегите от Университетска
рието на най-светлия български
библиотека за усилията, които
празник 24 май и в годината, в
полагат, както и останалите
която културната ни общесткултурни институции, които
веност отбелязва 1200 г. от
обединяват усилията си в тази
рождението на първоучителя св.
сфера. Той изрази радостта си
Методий.
от разширяването на богатството на дигиталната сбирка
„Българската ръкописна книга
на Университетската библиоима трудна и нерадостна съдба.
тека, чието начало е положено с
Преодоляла границите на кулуникалния за нашите условия дотурното пространство „славия
говор със Зографския манастир и с
ортодокса“, тя е разпръсната
любезното съгласие на колегите,
по целия свят и днес се среща в
които работят с ръкописите в
най-престижните библиотеки,
манастира. Ректорът със съжаинститути и лични колекции по
ление отбеляза, че постигнатосвета. Именно това в последните години
то в библиотеките на СУ в последните
предизвиква и обединява усилията на из- манастир. „Днес към тях се присъединя- години е благодарение на безкористните
5
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Резултатът от начинанието е първа- архивни сбирки.
усилия на хората, които работят в тях.
Университетска библиотека има съмни- та легално функционираща сбирка от зоДоц. Тодорова от Пловдивския унителната привилегия да е най-голямата графски архиви извън Света гора. Зографверситет
„Паисий Хилендарски” разказа
библиотека в България, която не използва ският дигитален архив намира своето
накратко за сбирката на Националната
никаква държавна субсидия.
библиотека „Иван Вазов“. Готови
са каталожните описания и дигиРъководителят на Катедра
талните копия на 58 ръкописни
„Кирилометодиевистика“ проф.
фрагмента на хартия и пергаАна-Мария Тотоманова заяви,
мент от периода XII–XVII в. Сред
че в дигиталната сбирка е вплешедьоврите от 12 век са два
тен духът на Катедрата по
световноизвестни - Слепченски
кирилометодиевистика, която
апостол от втората половина
благодарение на серия от научнона 12 век, Кюстендилски палимпизследователски, докторантски
сест (от края на ХII век), ръкопии други вътрешноуниверситетсите от 13 век са девет в тази
ски проекти е успяла да се сдобие
колекция, от 14 век са 13, от 15
с необходимата съвременна техвек – 13 текста, от 16 век – 14
ника за дигитализация на среднофрагмента, от 17 век – 7.
вековни извори, да обучи част от
състава да си служи с тази техДиректорът на Центъра за
ника и да дигитализира няколко
славяно-византийски
проучвания
много важни сбирки, които вече
място в Универистетската библиотека „Акад. Ив. Дуйчев” доц. Вася Велинова размогат да бъдат ползвани.
на СУ. Отец Кузма отбеляза, че в момен- каза за работата на Центъра, свързана с
Тя обърна внимание, че ръкописите от та се подготвят и новооткрити над 200 реставрирането на ръкописите от личВатикана, които са свързани с историята зографски ръкописи, които в началото на ната библиотека на патриарх Кирил.
на България, са били дигитализирани от следващата академична учебна година ще
Доц. Велинова припомни, че в Центъсамата Ватиканска библиотека
ра следват завета на акад. Иван
по съвместен договор със СофийДуйчев не само да популяризират
ския университет и библиотекултурното наследство, но оската. Проф. Тотоманова изрази
новната задача е неговото опазрадостта си, че Катедрата по
ване и събиране. Тя поднесе на
кирилометодиевистика е първодекана на Богословския факултет
прохождаща в това отношение
на СУ доц. Омарчевски реставрив Университета и че е все още
раните ръкописи от личния аруникална за България и за света.
хив на патриарх Кирил, които
По думите на проф. Тотоманова
са извънредно ценни за науката.
едни от най-ценните ръкописи
„Това е един линей и един октоих
от Ватиканската Апостоличесъответно от 15 и 16 век, един
ска библиотека са Манасиевата
сборник с апокрифи и няколко
хроника, Асеманиевото евангефрагмента, включително и един
лие и Ватикански палипмсест,
османски документ. Всичко това
което е най-ранният български
беше укрепено, почистено и ресръкопис.
таврирано в лабораторията на
станат част от дигиталната библиоОтец Кузма, представител на Зограф- тека. Той добави, че се водят преговори с центъра. Днес с огромно удоволствие ще
връча символично двете папки на декана
ския манастир, поднесе приветствие
други светогорски манастири за дигита- на факултета, като с това искам да заявя
от братството на Зографската света
лизиране на славянските ръкописи, нами- амбицията на центъра за един по-мащаобител и изказа тяхната благодарност
ращи се в техните сбирки.
бен проект - лабораторията да
към ръководството на Софийския
се превърне в една общоуниверуниверситет и Университетскаситетска лаборатория с подта библиотека за организиранекрепата и на Университетска
то на събитието. Той припомни,
библиотека и изразявам тук
че през 2009 г. се заражда идеята
надеждата на всички колеги на
да бъдат направени копия на изследващия 24 май да се съберем
вестни зографски ръкописи с цел
по един такъв прекрасен повод“
тяхното съхраняване и опазване.
– добави още доц. Велинова.
В процеса на работата се стига до решението повече хора да
Деканът на Богословския
имат възможност да стигнат до
факултет доц. д-р Александър
тези документи и дигиталните
Омарчевски бе дълбоко развълнукопия да намерят своето място
ван и благодари на ръководствов България. Гл. ас. Димитър Пеев
то на Центъра за славяно-визани гл. ас. Петко Петков от Катетийски проучвания „Проф. Иван
драта по кирилометодиевистика
Дуйчев“ за свършената работа
ръководят този процес, а по-къспо реставрацията на тяхната
но към тях се присъединява и доц. Андрей
В заключение отец Кузма изказа искре- сбирка. Той отбеляза, че чувства тези
Бояджиев. Така с техните усилия много
ната си благодарност към доц. Анна Анге- ръкописи особено близки и ценни и поради
скоро голяма част от манастирските архиви са дигитализирани и подготвени за лова и проф. Илчев за съдействието и ор- тази причина е изключително щастлив да
ганизацията на обединението на всички ги види реставрирани, съживени и изпълползване.
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нени с нов живот.

тека „Св. Климент Охридски“. Тя изрази
радостта си от това дарение и подчерГ-жа К. Байчинска, съпруга на доскорош- та, че мястото на сбирката на съпруга й
ния директор на Фондация НАБИС доц. д-р е именно сред големите ръкописи в дигиДинчо Кръстев, изпълни волята му и дари талната библиотека.
личната му сбирка от 80 книги на повече
от шест езика за Атон и Зографския маВ края на събитието директорът на
настир на Университетската библио- Университетската библиотека доц. Ан-
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гелова заяви, че искрено се надява в навечерието на всеки следващ 24 май да честваме присъединяването към дигиталната
колекция на нови институции, нови ръкописи и Зографската стая да се уголемява
все повече и повече, за да може да се измери със световните образци.

ДЕКАНЪТ НА МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР СПАСОВ И ДЕКАНЪТ НА
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА БЯХА ПРЕИЗБРАНИ ЗА ВТОРИ МАНДАТ
гия във водещи клинични центрове в САЩ,
Англия, Германия, Франция, Словения и
Италия. Притежава магистърска степен
по здравен мениджмънт и е член на Българския лекарски съюз.
Проф. Спасов е извършил над 130
трансплантации на сърце, черен дроб и
бъбреци.
Той извършва за пръв път в България
успешна операция на биещо сърце (аортокоронарен байпас). Негова заслуга е и първата в България видеоасистирана митрална клапна реконструкция и подмяна
през 10 см. отвор на гръдния кош. За пръв
път в България проф. Спасов извършва и
ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР СПАСОВ
трансмиокардна лазерна реваскулариза- ФМИ бяха три: проф. дмн Гено Николов,
проф. д-р Владимир Димитров и доц. д-р
На общо събрание, проведено на 29 ап- ция.
Евгения Великова.
рил 2015 г., деканът на Медицинския фаПървата
трансплантация
на
черен
култет на Софийския университет „Св.
Проведоха се две гласувания и доц. ВеКлимент Охридски“ проф. д-р Любомир дроб в България е извършена от проф. Спаликова
беше преизбрана със 76 гласа „за“.
сов. Пациентът е дете на шестмесечна
Спасов беше избран за втори мандат.
възраст. За първи път в България извършЦялата академична кариера на доц. ЕвПроф. д-р Любомир Спасов, който беше ва и трансплантация на черен дроб от
гения Великова до момента е тясно свърединственият, предложен за поста от жив донор и split liver трансплантация на
зана с Факултета по математика и инобщото събрание, беше преизбран с 103 черен дроб (един черен дроб от трупен
форматика (тогава Факултет по матегласа „за“ и 6 гласа „против“.
донор се разделя на две части и се извърш- матика и механика) на Софийския универва трансплантация на двама пациенти).
Проф. Спасов е основател и създател на За пръв път извършва трансплантация ситет „Св. Климент Охридски“. През 1987
завършва Факултета с отличие, от 1988
Медицинския факултет. Декан на Меди- от трупен донор.
г. до 1991 г. е докторант към катедра „Алцинския факултет е от 2009 г.
През 2005 г. проф. д-р Спасов е обявен гебра“, през 1992 г. защитава кандидатПроф. д-р Любомир Спасов започва про- за Лекар на годината и Почетен гражда- ска дисертация на тема: „Върху радиуса на
фесионалния си път през 1989 г. в Клини- нин на София. През 2006 г. проф. Спасов е покритие на класове линейни кодове“. От
ката по сърдечна хирургия на Медицинска отличен с ордена „Звезда на италианска- 1991 г. е последователно асистент, старакадемия. От 1990 г. проф. Спасов работи та солидарност“. През 2007 г. той получа- ши асистент и главен асистент, а през
2006 г. е избрана за доцент по научна спекато хирург, завеждащ Операционен блок ва наградата „Достоен българин“.
циалност „Алгебра и теория на числата“.
в Университетска болница „Лозенец“, а
от 1998 г. до сега е директор на УБ „ЛозеСъс заповед на Министъра на здравеОт 2012 г. до момента е ръководител
нец“.
опазването от 2014 г. е определен за нана
катедра
„Алгебра“.
ционален консултант по трансплантолоПроф. Спасов завършва с отличие ви- гия.
От 2008 г. е заместник-декан по учебсшето си образование в Медицинска академия – София. През 1998 г. придобива спеПроф. д-р Любомир Спасов владее френ- ната дейност за ОКС „Бакалавър“, а от
средата на 2013 г. заема длъжността дециалност по обща хирургия, а от 2000 г. е ски, английски и испански език.
кан на Факултета по математика и инспециалист по кардиохирургия. През 2007
форматика.
г. придобива образователната и научна
степен доктор по медицина, а през 2008
Доц. Евгения Великова води лекции по
ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ ВЕЛИКОВА
г. се хабилитира и заема академичната
„Алгебра I“, „Алгебра II“, „Теорията на кодлъжност доцент. През 2012 г. е избран за
На общо събрание, проведено на 14 май дирането“ и „Крайни полета и пермутапрофесор. През 2013 г. придобива диплома
2015 г., деканът на Факултета по мате- ционни групи“. Ръководител е на магисот Европейския борд по хирургия за квалиматика и информатика на Софийския уни- търска програма „Дискретни и алгебрични
фикация в трансплантационната хирурверситет „Св. Климент Охридски“ доц. структури“.
гия.
д-р Евгения Великова беше преизбрана за
Научните интереси на доц. Великова
Проф. Спасов има специализации по втори мандат.
са в областта на алгебричната и комбинакардиохирургия и органна трансплантолоКандидатурите за поста декан на торна теория на кодирането.
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УСПЕШНО ЗАЩИТИЛИТЕ ДОКТОРАНТИ НА СУ ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ДИПЛОМИ
На тържествена церемония в
Аулата се проведе първото официално връчване на дипломите на
успешно защитилите докторанти
от всички факултети на Софийския
университет. 78 докторанти получиха дипломите си от ректора
на Алма матер проф. дин Иван Илчев. На събитието присъстваха заместник-ректорите на Софийския
университет, декани, преподаватели и гости.

Илчев.

„Пожелавам ви с вашата работа още през близките години
да издигнете нивото на науката в България много по-високо,
отколкото успяхме ние”, добави ректорът и отбеляза, че
въпреки трудните условия,
особено през последните десетилетия, в България преподавателите и изследователите
са успели да запазят Софийския
Проф. дин Иван Илчев отбеляза в
университет като водещ в
началото на церемонията, че ако се
страната, но на младото повърнем към традициите на българколение се пада задачата да
ското възрожденско общество, то
нареди Университета сред воПо думите на проф. Илчев днешната
всички защитили докторанти в залата церемония е поредно доказателство, че дещите поне в нашия регион.
Софийският
униРекторът се върна в спомените си във
верситет е освремето, когато без никакъв церемониал
новният
център
е получил от чиновничка листче с надпис
за изграждане на „кандидат на науките”. „Струва ми се, че
докторанти в Репу- когато човек е работил сериозно в продълблика България. Док- жение на много години, когато е имал своиторантите, разра- те мечти и очаквания, заслужава да получи
ботили и защитили своята диплома по един по-тържествен
своите докторски начин и да влезе отново в Аулата на Содисертации в Алма фийския университет”, каза в заключение
матер, след това проф. Илчев.

вече са издържали своя калфински изпит.
По думите на проф. Илчев чирашкият период продължава около 6-7 години, което
приблизително отговаря на тяхната
бакалавърска и магистърска степен, след
това в рамките на около 3 години, но понякога и по-дълго, чираците получават
своето калфинско свидетелство. Ректорът пожела на всички след няколко години
да получат и своето майсторско свидетелство.
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стават основният
резерв за преподаватели и изследователи не само в
Софийския университет, но и в другите висши училища в страната и в
институтите на
БАН, каза още проф.
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В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СЕ ПРОВЕДОХА ТРАДИЦИОННИТЕ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ
апостолска и мисионерска дейност, тъй като е изпратила
най-много колеги да работят
в престижни университети и
научни средища по света.

В Заседателна зала 2 в
Ректората на Софийския университет се проведоха традиционните Кирило-Методиевски четения. Те са организираха за 31-ви път от катедра
„Кирилометодиевистика“ към
Факултета по славянски филологии на СУ. Съорганизатор на
събитието бе Кирило-Методиевският научен център при
БАН.

ето и благодари на всички, допринесли за
организирането на конференцията, както
и на всички участници, бивши колеги от
катедрата, дошли специално за събитието от чужбина.

„През тази година четенията са посветени на годишнината от смъртта на св.
Методий. Това е един голям
период от време. Но аз съм
по-радостен от факта, че на
тази конференция присъстват
представители на поне четири поколения: тук са доайените
на старобългаристиката, тук
са действащи преподаватели, докторанти и студенти.
Радвам се че на тази конференция присъстват и видни медиевисти от цялата
страна. Желая успешна и плодотворна
дейност на поредните Кирило-Методиевски четения“, каза още проф. Карагьозов.

Деканът на Факултета по славянски
филологии проф. дфн Панайот Карагьозов
приветства участниците в четенията
и честити празника на колегите си. Той
заяви, че за него е чест да открие конференцията и отбеляза, че катедрата
„Кирилометодиевистика“ е най-младата
катедра във факултета, която бързо се
е утвърдила със своята уникалност и елиПроф. дфн Анна-Мария Тотоманова, ръ- тарност. Проф. Карагьозов отбеляза още,
ководител на катедрата, откри събити- че катедрата извършва една своеобразна

По време на конференцията бяха изнесени редица научни доклади, се проведоха
специални заседания в чест на проф. Донка
Петканова и проф. Климентина Иванова.
В рамките на събитието бе представено
и фототипното издание на ръкопис от
Народната библиотека – „16 слова на Св.
Григорий Бoгослов“. Изданието е реализирано в рамките на проекта „История и историзъм в православния славянски свят.
Изследване на идеите за история“.

През 2015 г. се навършват
1130 години от успението на
св. Методий и тази година е
обявена от ЮНЕСКО за Година
на св. Методий. По този повод
ежегодните Кирило-Методиевски четения са включени в Националния календар на честванията, които се
провеждат под патронажа на вицепрезидента на Републиката г-жа Маргарита
Попова.

Тази година четенията бяха с международно участие и отбелязаха и 35-годишнината от създаването на катедрата
„Кирилометодиевистика“ към Факултета по славянски филологии на СУ. Събитието бе част от програмата на традиционните Майски дни на културата на
Софийския университет за 2015 г.
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СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩИНА БУРГАС И
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС
Ректорът на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” чл.-кор. проф. дин
Иван Илчев, кметът на Община Бургас Димитър Николов и областният управител
на Област Бургас Вълчо Чолаков подписаха
договор за сътрудничество. В споразумението е предвидено съдействие за повишаване и подобряване на образованието
и образователните възможности на
служителите и студенти, както и за извършване на съпътстващи услуги в тази
връзка. Договорът се сключва за срок от
три години.
Ръководствата на трите институции се споразумяха да организират
съвместни научни прояви и взаимно информиране за международни научни мероприятия; да разработват съвместни
национални и международни научни проекти и да осъществяват обмен на научна
информация, свързана с изпълнението на
научноизследователски програми от трите институции.
Договорът предвижда още осъществяване на съвместен обмен на гост-лектори, преподаватели и специалисти; осъществяване на научно и методическо ръководство при обучението на студенти,
докторанти и специализанти за нуждите

на договарящите страни, както и научно
ръководство и рецензиране на дипломни
работи и експертни оценки на научноизследователски проекти, разработени от
представители на договарящите страни.
Договорът предвижда Софийският
университет да предоставя възможности за допълнителна квалификация, преквалификация и обучение на педагогически
специалисти в община Бургас и област
Бургас, както и краткосрочни и дългосрочни следдипломни квалификации за учители
и социални работници от общината. Договорът предвижда също организиране на
актуални тематични програми „Близо до
дома“, специализации, програми за подготовка на професионално-квалификационни степени и осъществяване на процедурите за тяхното придобиване на място,
като се издават дипломи на успешно защитилите съответната степен.
Предстои организиране и провеждане
от страна на СУ на курсове по мениджмънт на образованието в предучилищните заведения, на социално-педагогическите дейности, консултиране и съветване
при работа със семейства, при интеграция на деца и лица с различни социални

проблеми, подготовка за социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители.
Софийският университет се задължава да разработи още концепции за реализиране на мултилатерални проекти, за
работа в мултикултурна среда, по анимация и културноинформационни проекти,
курсове по педагогически и технически аспект на работата с технически средства
и съвременен образователен софтуер за
деца и ученици, за работа с електронни
учебници, курсове по чуждоезиково обучение; курсове за компютърна грамотност.
Съгласно споразумението Университетът ще предоставя възможности за
допълнителна квалификация за непедагогически специалисти на територията на
Общината и Областта. В областта на регионалното развитие и благоустройство
на Бургас и общината СУ ще съдейства
при прилагане на геофизични методи при
проучване на терени за прокарване на
магистрали и изграждане, ремонт и мониторинг на други строителни обекти, проучване на свлачища и стабилност на терени, прилагане на геофизични методи за
търсене на неизвестни подземни археологични обекти и паметници на културата.

ТРЕТИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ОЧАРОВАНИЕТО НА РАСТЕНИЯТА СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
В Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе Третият международен
Ден на очарованието на растенията.
Събитието се състоя под егидата на Европейската организация за растителна
наука (EPSO). Организатори бяха Биологическият факултет на СУ и Агробиоинститутът.
Събитието бе открито в централното фоайе на Биологическия факултет от
проф. Росица Бъчварова, директор на Агробиоинститута, която благодари на организаторите и изрази надеждата си, че посетителите и гостите ще научат нови

и интересни детайли, свързани с растителния свят.
Денят на очарованието на
растенията се провежда за
трети пореден път, но България се включва в него за
първи път, заедно с общо 63
страни от цял свят.
На събитието присъстваха деканът на Биологическия факултет проф. д-р Мариела Оджакова, представители на Агробиоинститута,
преподаватели, студенти и
ученици.
Целта на Деня на очарованието на растенията бе
да се привлекат хора, очаровани от растенията и ентусиазирани от важността на растителната наука
за селското стопанство,
за устойчивото производство на храни, за градинарството, горското стопанство и за нехранителни
продукти, като хартията,
дървесината, химикалите,
енергетиката и фармация-
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та. Ключовото послание бе ролята на растенията в опазването на околната среда.
В рамките на събитието богатството на растителния свят бе представено
с презентации, посветени на различни
теми: „Роля на растенията за водния
свят“, „От клетка до цяло растение“, „Солево-толерантни растения. Oт полето
в лабораторията и обратно“, „Авокадо в
саксия“, „Вълшебствата на българските
билки“, „Растенията–хищници“ и други.
Част от програмата бе състезание
по фотография, конкурс за рисунка или постер, както и томбола с въпроси, свързани със света на растенията.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
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ГЕРГЬОВДЕН В „ЕКОПАРК ВАРНА“
Настъпването на лятото символично се свързва с празника Гергьовден. Една
предхристиянска традиция, пренесена
през вековете, която за повечето хора
означава събиране на семейството и общността „на зелено”. И тази година Университетската ботаническа градина - Екопарк Варна предложи именно това тучно
свежо пространство.

говори в близка компания,
семейни пикници и игри.
Активните забавления
включваха езда, футбол за
малки и големи, федербал,
скачане на въже и наслада
от тичането по поляните. Денят беше слънчев
Варненци и гости на града посетиха и настроението приповЕкопарка, където се насладиха на откри- дигнато, а празникът –
то на разходки с файтони, приятни раз- запомнящ се за всички.

ПРАЗНИЦИ НА СВЕТОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ
За четвърта поредна година студенти от IV курс на специалност „Туризъм”
и техните преподаватели от катедра
„География на туризма” на Геолого-географския факултет на Софийския университет организираха Празници на избрани
световни туристически дестинации.
Първата дестинация, която представиха
в театър „Алма Алтер“, бе Великобритания, а седмица по-късно бе представена и
Република Армения. Спектаклите се проведоха в театър „Алма Алтер“ в СУ.

След интересния спектакъл Сара Райли, временно изпълняващ длъжността посланик на Великобритания у нас, отбеляза,
че много е харесала представлението и
колко умело студентите са преплели история, философия, география, литература, музика и пожела на всички организатори на събитието успех с бъдещите им
планове и цели.

което са отделили, за да посетят събитието. Той отправи специална благодарност към консула на Република Армения у
нас и на представителите на арменската
общност. Проф. Маринов подчерта, че
доц. Николова и гл. ас. Казаков провеждат
една форма на обучение, която е по-трудна за подготовка и прилагане, но е много
по-атрактивна и дава по-добри резултаДоц. Филип Мачев поздрави всички, че ти.
за толкова кратко време са успели да преСъбитието започна с минута мълчанесат зрителите на хиляди километри
Събитията имат за цел да предста- от България и да ги запознаят с култура- ние в памет на арменците, жертви на
вят природата, културата, традициите та и традициите на един народ и държава масовото изтребление в Османската империя през 1915 г.
и тяхната атрактивност в световния туризъм с помощта на изкуствоЧрез атрактивни диалози,
то. Надеждата на студентите и
песни и танци студентите предтехните преподаватели е по този наставиха пред публиката някои от
чин да създадат основа за бъдещи съвнай-популярните легенди за възникместни срещи, контакти и проекти на
младите хора в областта на бизнеса,
ването на арменския народ, както
културата и туризма, които да бъдат
и особеностите на арменския език,
в интерес на сътрудничеството межкултура и традиции. Не бяха проду страните. Организатори са доц. д-р
пуснати най-известните забелеВера Николова и гл. ас. д-р Атанас Казажителности на страната, както
ков от ГГФ.
и нейните световноизвестни личности. С много чувство за хумор и
Своеобразното
пътешествие
артистизъм студентите демондо Великобритания бе представено по с вековна история. Поздрави всички и им
оригинален начин – чрез културата на пожела да продължават в същия дух и за- стрираха ритуала на арменската сватба
и свързаните с нея обичаи и традиции.
страната, историята, нейните тради- напред.
ции и забележителности, нейните свеСлед вълнуващото представление
Преди представянето на Републитовноизвестни личности. Пред пълната
театрална зала бе представен образа на ка Армения доц. Николова благодари от консулът на Армения у нас благодари на орШекспир и бяха изиграни сцени от „Ромео сърце на своите студенти за положе- ганизаторите за хубавото представяне
и Жулиета“ и „Укротяването на опърни- ните усилия, както и на представите- на родината му. Той отбеляза, че е очаролите на танцов състав „Наири”, които ван от видяното, от представянето на
чавата“.
са помогнали на студентите да усвоят Армения и е изключително впечатлен от
На сцената на една маса седнаха Бър- тънкостите на традиционните армен- познанията на студентите за историянард Шоу, Дарвин, Джеймс Уат, Джеймс ски танци. Организаторите отправиха
та и културата на страната. Консулът
Кук и Томас Кук, които в разговора си пред- своята благодарност към цялата арменблагодари на всички, които са се постаставиха областите, в които работят. ска общност в България, към всички колеги,
рали да направят това представление
Зрителите научиха още за историята и близки и приятели за тяхната съпричасттолкова интересно и красиво. Той подчеризкуството да се сервира английски чай, ност и съдействие.
та, че Армения е изключително красива
присъстваха на случайна среща с английПроф. Васил Маринов, ръководител на страна и интересна дестинация и покани
ската кралица. Бяха представени ирландски и шотландски танци, както и други катедра „География на туризма” на ГГФ, всички да я посетят. Той подари на проф.
обичаи и забележителности от различни- приветства гостите с добре дошли и Васил Маринов книги и карти, свързани с
те области на страната.
благодари за техния интерес и времето, историята и културата на Армения.
11

МАЙ 2015 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КОНФЕРЕНЦИИ И НАУ ЧНИ ФОРУМИ
В АЛМА МАТЕР СЕ ПРОВЕДЕ XII-А КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
ДОКТОРАНТИ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
чески и нови филологии проф.
д-р Димитър Веселинов, който благодари на всички, че
участват в конференцията с
много интересни материали.
Той припомни на присъстващите за изминалите конференции, за които има рецензии и публикации в научни
издания и добави, че това е
индикация за сериозността на
труда, който
всички полагат.

ботните секции да се ориентираме какви
изследователски посоки в момента се развиват в нашия факултет. Да се запознаят
колеги от различни катедри, от различни
специалности, да обменят опит и разбира се, целта на тази конференция е да ни
подпомогне всички нас за изясняване на големите потоци на развитие на филологическата наука. Ние сме естествен национален център на филологическата наука, на

В Заседателна зала 1 на Ректората бе
открита XII-та конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти
от Факултета по класически и нови филологии. Тя се проведе в няколко тематични
секции: „Езикознание“; „Литературознание“; „Език и култура“; „Методика“ и секция „Студенти“.

Проф. Веселинов изрази задоволството си, че за
трети пореден път в отделна секция в конференцията с интересни материали
участват и студенти. По
думите му така се създава
една традиция за особен дуКонференцията бе открита от за- ховен възход във факултета,
местник-декана на Факултета по класи- наследен от неговите първостроители.

преводаческата наука, на литературознанието, на културознанието, и разбира се,
на методиката на чуждоезиковото обучение. Център, който е водещ в България, с
много силни представители.“, добави още
проф. Веселинов.

Заместник-деканът на
ФКНФ отбеляза, че тази година са се провели две важни
събития. – Юбилейната конференция на факултета и
тази конференция, която е
Той отбеляза, че 44-те доклада, които
изключително важна за целия са заявени да бъдат изнесени на конференфакултет.
ция, говорят за силата и за потенциала на
факултета като цяло, но и за младите ко„Тази конференция дава
леги. В края на приветственото си слово
възможност да се запознаем
проф. Веселинов пожела успешна работа
помежду си. По време на рана конференцията.

СЕМИНАР ПОД НАДСЛОВ „ПРЕВОДЪТ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННАТА ЕЗИКОВА ИНДУСТРИЯ“
Това бе осмият и последен 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 бе реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ от Факултета по класически
и нови филологии на СУ в партньорство с
Българска асоциация на професионалните
преводачески агенции (БАППА).
Семинарът бе организиран около три
основни теми - бизнес организация на
12

предлагането на преводачески услуги; от Светла Маринова, представител на
правно регулиране
на преводаческата
дейност;
участие
на бизнеса в подготовката на преводачи. Информация по
темите поднесоха
Елица Хорозова от
агенция
„Софита“
- София, Зана Больковац от агенция
„Циклопея“ - Загреб,
и Дилек Язиджи от
агенция „Дилтра“ Истанбул. Дискусиите бяха модерирани
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на ELIA за активизиране на отношенията между членуващите в асоциацията
агенции и академични центрове, които
подготвят преводачи. Материален израз на тази инициатива е проектът ELIA
Exchange (elia-exchange.org) за предоставяне на стажантски програми, в които
могат да кандидатстват студенти от
всички включили се в проекта академични
звена, независимо от това в коя европейска страна се намира централата на агенцията и в коя – университетът. Бе взето
решение да се предприемат стъпки за
включване в проекта на Софийския университет чрез Факултета по класически
Участието
на и нови филологии.
представители
на
Екипът на проекта изказва специална
агенции, базирани в България, Хърватска и
благодарност
на Congress Engeneering Ltd.
Турция, даде възможност на участниците
в семинара да направят сравнение между за безвъзмездно предоставената турсъстоянието на нещата в три балкански гайд система за симултанен превод, и на
държави. Членството и на трите аген- студентките в магистърска програма
ции – „Софита“, „Дилтра“ и „Циклопея“ – „Превод с английски и френски“ Румяна
в Eвропейската асоциация на езиковата Михайлова и Марина Арнаудова, които се
индустрия (European Language Industry справиха чудесно с превода.
в тази индустрия
намират професионална реализация все
по-голямо разнообразие от специалисти,
както преводачи и
редактори, така и
управляващи преводачески проекти, информатици, специализиращи в сферата
на автоматизирания
и машинния превод и
др.

ръководството на БАППА.

Очертаха се следните основни тенденции: големите преводачески агенции,
както интернационални, така и национални, се превръщат всe повече в доставчици на езикови услуги (language service
providers), от които традиционните
преводачески услуги са само част; технологиите все повече определят характера
както на предоставяните услуги, така и Association – ELIA) постави информацията
на бизнес организацията на компаниите в европейска перспектива. Преподавав сферата на новата езикова индустрия; телите бяха запознати с инициативата

Повече за семинара и проекта на
http://translation.fcml.uni-sofia.bg/.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ ЗА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ СЕ СЪСТОЯ В СУ
В Софийския университет
Климент Охридски“ се проведе
научен форум на тема: „Иновации
за ефективно сътрудничество в
предучилищното образование“.
Събитието бе организирано от
Факултета по начална и предучилищна педагогика при Софийския университет и Българския
национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП.
2015 година, когато се навършват 30 години от присъединяването на България към
Световната организация за предучилищно образование – ОМЕП,
е обявена за Европейска година
на развитието.

„Св. надежда участниците в него да споделят може детската градина да съществува
като една чудесна институция и
да изпълни своята мисия за възпитание и подготовка на нашите деца за встъпване в училище.

Янка
Участниците във форума бяха поздра- много идеи, практики и иновации, за да ката на
вени от проф. д-р Албена Чавдарова, зам.-ректор на Софийския
университет, която изрази радостта си, че за поредна година
е сред тях и поднесе своите пожелания на форума. Поздрави ги,
че за всичките 30 години са положили огромни усилия, за да може
детската градина да съществува и възпитава и образова бъдещото поколение на България.
Децата са пример за това, какви
огромни усилия полагат всички,
за да имат те едно щастливо
детство. Проф. Чавдарова пожела на форума успех и изрази

Доц. д-р Николай Цанев,
зам.-декан по учебната дейност
във Факултета по начална и предучилищна педагогика, поздрави
участниците във форума от
името на деканското ръководство на ФНПП по повод юбилея
и изказа своята голяма признателност и уважение към всички,
които правят по-интересен живота на децата, които са нашето красиво бъдеще.
Такева, председател на Синдибългарските учители, се обърна
към председателя на БНК – ОМЕП
проф. д-р Русинова и й благодари
за това, че се в включила в тази
много авторитетна организация, която създава възможности на обмяна на опит между
колеги от различни страни за
повишаване на качеството на
подготовката и възпитанието
на децата, посещаващи предучилищния сектор и за създаване
на самочувствие и увереност в
тях, за да могат да се справят
с всички ситуации, които им
поднася животът. По думите
на Янка Такева, ОМЕП е сред ор13
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ганизациите, спомогнали предучилищния сектор да заеме своето
най-престижно място в Европейската комисия по образование.
Г-жа Такева отбеляза, че българската секция в ОМЕП е една от
най-успешните секции и заяви,
че всички трябва да имат самочувствие, защото няма по-добре
подготвени учители от българските учители. 96% от учителите в предучилищния сектор в
България са с висше образование, а
12% от учителите имат квалификационна степен. Според изследване, правено между 137 страни,
българските учители са на 4-то място в
света по образователен ценз, квалификационно равнище и иновативни подходи за
работа с деца. „Това е, защото сме единни,
защото сме заедно и защото си помагаме
и този форум показва точно това“, заяви
още Янка Такева.
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ректорите в средното образование в Република България
също поднесоха своите приветствия.
Проф.Елена Русинова, председател на ОМЕП в България,
подчерта, че съвременното
образование няма граници в
международното пространство. „Тук са валидни критериите за качеството, креативността и иновациите , които
дават нови цели на съвременния свят и ново себеусещане
за значимост“. В словото си
тя изтъкна важността и знаПо време на официалното откриване
на форума бяха прочетени поздравителни чението на грижата за децата, тяхното
адреси от зам.-министъра на образова- възпитание и благополучие.
нието и науката Ваня Кастрева и от ЕвгеДеца от 38 ОДЗ „Дора Габе”, Народно
ния Вълкова, началник на РИО - София-град.
читалище – Бели брези, 15 ОДЗ, 115 ОДЗ, 83
Диана Русинова, директор на ОДЗ 171 и ОДЗ поздравиха със свои изпълнения учасСтефанка Балева от Сдружението на ди- тниците в Националния форум.
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НАУК А И БИЗНЕС
СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ И МРЕЖАТА „ENTERPRISE EUROPE” КЪМ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКОПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СКЛЮЧИХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Най-старото висше училище в България и най-голямата бизнес консултантска мрежа в света, подпомагаща малкия
и среден бизнес, сключиха Споразумение
за сътрудничество на церемония, която
се състоя на 26 май 2015 г. в Българската
търговско-промишлена палата.
Споразумението предвижда осъществяване на съвместни дейности в подкрепа
на бизнеса и предприемачеството в България, обмяна на информация, знания, опит
и добри практики, съвместно организиране и участие в обучения, семинари, конференции, обмен на експертиза и лектори,
както и участие в проекти.
На церемонията присъства заместник-ректорът на СУ доц. Милена Стефанова, която подчерта, че Софийският
университет е не само най-старото и
авторитетно висше училище в България,
а и водещ в страната по научно-развойна
дейност и приложимост на качествените научни резултати.
Мрежата „Enterprise Europe” е инициатива на Европейската комисия за оказване на помощ на малки и средни предприятия, за да развият пълния си потенциал и
иновационен капацитет.
Чрез изградения преди седем години

Център за трансфер на технологии Софийският университет притежава опит
и потенциал да предложи модели за стартиращи фирми, съвместни научно-развойни инициативи, както и за привличане на
проектно и дялово финансиране в ранния
стадий на развитие на фирмите и заедно
с Българската търговско-промишлена палата да насърчи иновациите. От интерес
за Софийския университет е възможността за трансфериране и комерсиализиране
на разработки на изследователи от Университета както в страната, така и в
чужбина, изтъкна доц. Милена Стефанова.

форми за посредничество и връзка между
научния потенциал на Софийския университет и членовете на БТПП в отделните
сектори на икономическия живот в страната.

По думите й, европейските малки и
средни предприятия се нуждаят от достъп до глобалната икономика и да бъдат
гъвкави и иновативни, но това е немислимо без партньорство с науката. По тази
причина за Българската търговско-промишлена палата и Мрежата „Enterprise
Europe” Софийският университет е партньор, готов да вложи ресурса на своите
Заместник-ректорът изрази надежда, научно-приложни разработки в подкрепа
че споразумението ще даде възможност на бизнеса чрез трансфер.
за обратна връзка за измерване влияниеДоц. Стефанова изрази и надежда унито на политиките на ЕС върху предприятията и науката и проучване мнението верситетските изследователи да се възна бизнеса във връзка с въвеждането на ползват от възможностите, които Бълнови технологии и процеси, опиращи се на гарската търговско-промишлена палата
научно-приложни разработки и трансфе- предоставя, и да участват в съвместни
международни партньорства и трансграрирано университетско знание.
нично сътрудничество.
Научноизследователският сектор на
С подписването на споразумението
Софийския университет е редовен участник в обучения, проекти, работни групи и Софийският университет изразява и
други инициативи на Българската търгов- своята готовност за съвместно участие
ско-промишлена палата. Доц. Стефанова в проекти, финансирани от европейските
потвърди желанието на СУ сътрудни- структурни фондове в България и проекчеството и контактът да се формализи- ти, директно подкрепяни от програмите
ра и да бъдат търсени все по-конкретни на ЕС и по-специално на „Хоризонт 2020“.
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ОТЛИЧИ Я
ПРОФ. ХАРАЛД ХЕПНЕР БЕ УДОСТОЕН С ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“ НА
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Проф. Харалд Хепнер включва в своиВ Аулата на Софийския университет ключително много за активизиране на
„Св. Климент Охридски” се състоя тър- българо-австрийските връзки през 90-те те изследователски проекти учени от
Софийския университет и
жествена церемония по удостояването на проф. Харалд
участва в проектни инициаХепнер от Университета
тиви на най-старото висше
Карл Франц (Грац, Австрия) с
училище у нас. Съвместните
почетното звание „Доктор
публикации, резултат от
хонорис кауза“.
тези проекти, са близо 15.
Предложението за удостояването с почетното
звание на най-старото и авторитетно висше училище в
България бе на Историческия
факултет на СУ и е за цялостната дейност на проф. Харалд
Хепнер като изследовател и
за заслугите му за развитието на българската историческа наука през последните
двадесет и пет години.
Церемонията се проведе преди тържественото връчване на дипломите на
магистрите и бакалаврите от випуск
2014 на Историческия факултет. На събитието присъстваха посланикът на Австрия Роланд Хаузер, зам.-ректорът по научноизследователска и проектна
дейност чл.-кор. проф. дбн
Румен Панков, зам.-ректорът
по учебната дейност доц. д-р
Милена Стефанова, деканът
на Историческия факултет
на СУ проф. д-р Пламен Митев,
преподаватели, студенти и
гости.
Тържествената церемония бе открита от декана
на Историческия факултет
проф. д-р Пламен Митев, който представи накратко биографията на почетния гост. Проф. Хепнер е роден през 1950 г. в Грац, Австрия.
Завършва история и руска филология в
университета в Грац. Цялата му научна и
академична кариера преминава в този университет. Той е един от най-изявените
австрийски и европейски изследователи
на миналото на Балканите и Югоизточна Европа в периода XVI-XIX в. Автор е на
над 200 публикации, участва в множество
научни комисии и дружества. През последните години е ръководил австрийската
секция за изследване на XVIII век.

Най-новият
почетен
доктор хонорис кауза на СУ е
създател на магистърската
програма „История на Югоизточна Европа“, в която
участват осем висши училища от Централна и Източна
Европа, сред които и Софийският университет.

години на миналия век. Под негово ръководство са издадени няколко тематични
сборника, в които участват не само български и австрийски историци, но и други
европейски изследователи, които дават

Темата на академичното
слово на проф. Хепнер бе „Балканите в навечерието на модернизацията“.

един нов поглед на историята на Балканите през XVIII-XIX век.

Проф. Хепнер активно подкрепя българските учени, изследващи българо-австрийските и балкано-австрийските
отношения, воден от убеждението си,
че представителите на т.нар. „малки национални исторически школи“ могат да
създават изследвания на много високо равнище. Благодарение на неговата подкрепа
повече от 40 изследователи, докторанти
и магистри са имали възможността да
работят в Университета в Грац и в друПроф. Хепнер е един от онези ав- ги академични и държавни институции в
стрийски учени, които са направили из- Австрия.
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След удостояването си с
почетното звание „Доктор
хонорис кауза“ на Софийския университет
от заместник-ректора на Софийския университет чл.-кор. проф. дбн Румен Панков,
проф. Хепнер поздрави аудиторията и
благодари за оказаната чест.

„Ако погледнем съвременното развитие на Европа, ще
забележим редица проблеми с
различен произход. Според мен
някои от тези проблеми имат
своите корени отвъд последните няколко десетилетия.
Без съмнение ние живеем в епохата на радикални промени, но
същевременно ние може да не
сме в състояние да си обясним
какво точно представлява
тази трансформация и колко дълго тя би
продължила. При това положение едва ли
ще можем да предскажем бъдещето си и
всъщност ще ни остане само надеждата
да оцелеем при сравнително приемливи
обстоятелства“, заяви в началото на словото си проф. Хепнер.
Той изрази убеждението си, че хората,
които са живеели през ХVIII в. и в началото на XIX в., са възприемали своя жизнен
хоризонт по сходен начин: те са виждали фундаменталните промени, но без да
могат да прогнозират резултатите от
тях. Проф. Хепнер направи кратък анализ
на перспективите, свързани с посочения
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период на преход, в и около Балканите.
Той повдигна въпроса как съвременниците на онази епоха са можели да разберат, че около тях всичко фундаментално
се променя? Накратко той разгледа новите предизвикателства, които се очертавали пред населението на Балканите:
до какво са довели военните конфликти,
въздействието на Просвещението, промените, настъпили след развиването на
индустрията, идеята за светското образование.
Проф. Хепнер заяви, че процесът на модернизация на Балканите протича твърде

МАЙ 2015 г.

бързо и не с еднакво темпо в различните полагали, имало е нужда и от далеч по-мному географски ширини.
гоброен образован елит, отколкото реално
е съществувал“.
„По-голямата част от т. нар. „Балканско общество“ от онази епоха не е било в
В края на словото си проф. Хепнер обсъстояние да изгради своя визия за пред- общи, че подобно на хората, живеели през
стоящите предизвикателства, затова XVIII и началото на XIX в., и ние днес не сме в
то не е можело да предвиди собственасъстояние да предскажем своето бъдеще.
та си съдба. Тази съдба не е била свързано
„Разбира се, изходните позиции са несравединствено с получаването на национална държава, но тя предполага консумация ними, но проблемите сякаш са едни и същи.
и на „тежкото“ меню на западния начин Единствената разлика е в това, че ние прина живот, който пристига сравнително тежаваме спомена от предходната ситубързо на Балканите. Този преход към мо- ация, но дали той ще ни е полезен, когато
дернизация се е нуждаел от повече време с насочим погледа си към десетилетия пред
сравнение с онова, с което в региона са раз- нас, това тепърва трябва да установим”.
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ПРОФ. Д-Р ОЛГА МЛАДЕНОВА ПОЛУЧИ С ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“ НА
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” се състоя тържествена церемония по удостояването
на проф. д-р Олга Младенова, преподавател в Университета в Калгари, Канада, с
почетното звание „Доктор хонорис кауза“. Предложението за удостояването с
почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България бе
на Факултета по славянски филологии на
СУ и е за научния принос на проф. Олга Младенова в областта на славистиката и по
повод нейна годишнина.
Церемонията
бе открита от декана на Факултета
по славянски филологии проф. дфн Панайот Карагьозов,
който отбеляза, че
отличието
„Доктор хонорис кауза“
е най-високото академично
отличие
на Алма матер и е
връчено за първи
път на Екзарх Йосиф
през 1902 г. Пръв носител в областта
на филологиите е
поетът Иван Вазов,
който получава отличието през 1920
година. Проф. Карагьозов отбеляза, че
към този почетен научен клуб се присъединява и проф. Олга Младенова като 359тия носител на отличието „Доктор хонорис кауза” на Софийския университет.

верситета в Калгари, от 2014 г. е ръково- през 1983-1984 г.
дител на Департамента по лингвистика,
Проф. д-р Олга Младенова е инициатор
езици и култури.
и ръководител на редица проекти, посвеСпециализирала е в областите сла- тени на изучаването на българския език,
вянски и балкански езици и култури, тек- историята и контактите му с други
стология, историческа лингвистика, ет- езици. В тези проекти тя включва както
нолингвистика, семантика, прагматика и български учени, така и студенти и докетнология. През 2013 г. печели награда за торанти от Факултета по славянски финай-добър изследовател на Факултета по лологии и Факултета по класически и нови
изкуствата в Университета в Калгари. филологии в Софийския университет.
Печели Хумболтова стипендия на УниверЧлен е на редакционните колегии на
ситета „Хумболт“ в Берлин през 2010 г.
списание Linguistique
balkanique
(осем
броя в периода 20032007 r.), Balkanistica
(т. 23, 2010), Избрани произведения на
Максим Сл. Младенов (1930-1992) под
название Диалектология, Балканистика, Етнолингвистика. София, Университетско издателство на СУ „Св. Кл.
Охридски“, 2008.

и на Берлинския свободен университет
през 1992-1993 г., както и множество
грантове за изследователи в Канада.
Проф. Младенова е била гост-изследовател в Съветската академия на науките

Проф. д-р Олга
Младенова е сред
българските учени
в чужбина, които са
посветили цялата
си научна дейност
на българския език и
са публикували множество изследвания на
високо научно равнище. Тя е член на Северноамериканската асоциация за проучване
на Югоизточна Европа и председател на
организацията през последните шест години. Член е на три
комисии на Международния комитет
на славистите и
на Изпълнителния
комитет на Канадската асоциация на
славистите.

„Проф. д-р Олга
Младенова е световен учен и според
своите научни постижения, и според
нейното придвижване в света”, отбеляза деканът. Проф.
д-р Олга Максимова
След удостоявае завършила специнето си с почетноалност „Класическа
то звание „Доктор
филология“ в Букухонорис кауза” на
рещкия универсиСофийския универтет.
Защитава
ситет от ректодокторска дисертара проф. дин Иван
ция в Института за
Илчев, проф. Олга
български език при
Младенова поздрави
БАН, където работи
аудиторията и блакато изследовател
годари за оказаната
и научен сътрудник.
чест.
По-късно е научен
сътрудник в ИнстиТемата на акадетута за руски език на Руската академия на
мичното � слово бе „От XXI назад към XVII
науките. От 1994 г. е преподавател в Уни- през 1986 г. и във Виенския университет век през морето български дамаскини”.
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В него тя разказа за увлечението си обстоятелства; кой ги е преписвал, как цели ръкописи. Този процес nродължава и до
по новобългарските ръкописни сборници преписвачът е разбирал своята задача днес“.
от XVII и XVIII век, изПроф.
Младенова
вестни под името даподчерта, че не е редно
маскини. „Започна се със
да търсим прословуслучайното наблюдение
тото културно „изооколо Коледа 2000 годиставане“ на българина, че като носител на
те, когато не съвсем
българския език аз разсправедливо, макар и
познавам системата
по разбираеми причини,
на членуване, предстазапочваме да сверявавена в изданието на
ме българския часовник
новобългарския
Тихопо западноевропейскинравав дамаскин на Евте върховни културни
гения Ивановна Дьомидостижения. Тя обърна
на, като много подобна
внимание на въпроса
на моята собствена, но
какво би било, ако утре
има и разлики. Натъкзапочнем да се мерим
нах се на случаи, когато
по културните достиаз бих членувала дадена
жения на древната киноминална фраза, а в
тайска цивилизация?
текста на дамаскина
„Тогава „изоставанетя не е членувана“.
то“ ни няма вече да е
Проф. Младенова запозна аудитория- и защо е решил да вложи толкова труд въпрос на векове, а на хилядолетия”, каза
та с интереса и проучванията й да разбе- в нея. „Въпроси имах колкото поискаш, а проф. Младенова и зададе риторичния
ре какво точно и как се е променило в бъл- отговори - не. Нали дамаскинарите не под- въпрос - не е ли крайно време да приемем
гарското членуване за четирите века, из- писваха творбите си, не пишеха дневници смяната на културни координати за редотекли откакто е бил създаден текстът и автобиографии, техните съвременници вен факт, и то не само в българската исна дамаскина. Тя разказа как е възникнала не споделяха сnомените си за тях“, добави тория, и спокойно да се обърнем към решаидеята за книгата й за историята на ка- проф. Младенова.
ване на проблемите на днешния ден без да
тегорията определеност в българския
търсим оправдание и привидно обяснение
език, която моделира системите на члеРазказвайки за изследванията си върху за тях в нашето фатално и непреодолимо
нуване през XVII и, съответно, XX-XXI век текстовете на дамаскините, проф. Олга изоставане от Западна Европа, в което
в рамките на по-широката граматическа Младенова се спря на различните дамаски- виним нашите деди?
категория „определеност“ и която про- нарски книжовни центрове до най-късния
В словото си проф. Младенова отбеследява процесите, чрез които по-ран- дамаскинарски център от края на XVII и
ляза важната роля, която са изиграли ноната система се трансформира в по-къс- началото на XVIII век.
вобългарските дамаскини като езикови
ната, а после обрисува хипотетичното
Тя запозна слушателите си със свои- паметници и смисъла тези текстове да
изходно състояние на категорията „опбъдат изследвани и
ределеност“. Книгаизучавани. „Заслужата е публикувана на
ва ли си целият този
английски език през
труд? Аз съм убедена,
2007 г.
че си заслужава. Нали
Проф. Младенова
книжовният език, на
очерта творческия
който говорим днес и
си и научен път, изна който е написана
следвайки словата
нашата тъй различна дамаскините. Тя
на от тогавашната
отбеляза, че това,
съвременна литеракоето я е привлякло
тура, води началото
най-напред е било
си от усилията на
тяхното съдържаскромните ни прадение, а по-късно е зади от XVII и XVIII век,
почнала да търси
които са пропуснали,
отговор на въпроси
увлечени в забързаноот друг тип филото си трудово всекилогически и културдневие, да ни остано-исторически: кой
вят даже имената
е създал тези текси?“.
стове, какви са били
В края на акадекритериите му при избора на тема, от те търсения, за задълбочената работа
мичното
си
слово
проф.
Олга Младенова
кои древни текстове се е вдъхновявал, върху текстовете на дамаскините. „Теккакъв точно е бил творческият му под- стологията и nалеографията, нови за мене покани най-младото поколение интелекход към задачата и какви са били негови- научни дисциплини, навлязоха в моя живот. туалци да се включи във всестранното
те цели; кой е чел тези слова и при какви Настанало беше време да колекционирам изучаване на старата ни книжнина, която
крие още много неразкрити тайни.
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АКАД. МИХАИЛ ВИДЕНОВ И ПРОФ. ЛИЛИЯ РАЙЧЕВА БЯХА ОТЛИЧЕНИ С НАГРАДИ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
В обновената 272-ра зала на Софийския университет се проведе церемония
по връчване на почетни отличия на двама
преподаватели на СУ – акад. проф. дфн Михаил Виденов и проф.
Лилия Райчева.
Акад. проф. дфн
Михаил Виденов бе
удостоен с Почетен
знак на Софийския
университет
„Св.
Климент Охридски“
със синя лента. Отличието се връчва за
високи
резултати
в
научноизследователската дейност
и по повод неговата
75-годишнина. Предложението бе на
Катедрата по български език към Факултета по славянски
филологии на СУ.
Акад. проф. дфн
Виденов е основател
на българската социолингвистична школа. Той е възпитал и
обучил поколение от учени, работещи в
една интердисциплинарна област, която
е особено актуална и днес и е в същината на съвременните
хуманитарни занимания. Делото на акад.
Виденов се характеризира с последователно проучване на
българския език, но
не от позициите на
кабинетния учен, който подрежда фишове,
а с въвеждането на
смели методологически обновления и с
точно обработване
на данни за реалното
езиково битие.
Акад. Виденов осъществява истински
обрат в българското
езикознание, като по
свои собствени прозрения и с помощта
на ерудицията си,
придобита в Прага,
прави пробив в закостенялото мислене на
родните ни лингвистични среди от 70-те
и 80-те години на 20 век. В Прага Михаил
Виденов защитава докторат и има възможност да общува с класиците от Пражкия лингвистичен кръжок проф. Хавранек и
проф. Матезиус. Още по време на лекторския си престой там акад. Виденов напис20

ва нестандартните за времето си, а и до
Общият брой на публикациите на
днес, студии „Към българската паралинг- акад. Виденов надхвърля 400, от които 26
вистика” и „Из актуалната проблематика отделни книги.
на съвременния български език. Във връзка
Книгата „Социолингвистиката в България”,
специален
брой от световноизвестна международна поредица по
социология на езика
– осъществена под
неговото редакторство и издадена на
английски език, е един
от най-цитираните
социолингвистични
сборници и превръща
постиженията
на
нашата езиковедска
наука във водеща не
само за нашия регион.
Акад. Виденов благодари за отличието
и отбеляза, че е получавал и други награди
в Софийския университет, най-голямата сред които е признанието на неговите студенти, които
с чешката теория на книжовните езици”.
няколко години са го поставяли на първо
Следва неговата теоретична книга „Сомясто в анкета за най-добре поднасяна
циолингвистика. Основни тезиси”, както
научна материя.
и монографията „Норма и реч”.
Акад. Виденов заяви, че се смята за
рожба на Университета, защото 45 години е преподавал в
него, а преди това е
учил и 5 години като
студент. Той си припомни за лекциите
по съвременен български език, които е
чел именно в 272-ра
аудитория, за работата си като учен и
преподавател. В заключение той отбеляза: „Имам искрени и
верни последователи,
които правят това,
с което продължавам
да се занимавам, и се
надявам, че един ден
ще ме надминат.“
Истинско образцово социолингвистично изследване, което е първото от
подобен характер не само в България, а и
в цяла Източна Европа е книгата „Социолингвистично проучване на град Велико
Търново”, с второ издание под заглавие
„Великотърновският език”, написана в съавторство с проф. Б. Байчев.

Акад. Виденов пожела на присъстващите в залата да получат такава награда, защото тя е много скъпа на университетския човек.
На същата церемония проф. д-р Лилия
Райчева бе удостоена с Почетен нагръден
знак „Св. Климент Охридски” – първа степен.
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Предложението за награждаването й
бе на Факултетния съвет на Факултета
по журналистика и масова комуникация
във връзка с цялостната й научноизследователска и преподавателска дейност.
Проф. Лилия Райчева е преподавател в
Катедра „Радио и телевизия” на Факултета по журналистика и масова комуникация
на Софийския университет. Била е хоноруван преподавател в УНСС, Бургаския свободен университет, Варненския свободен
университет и Икономическия университет във Варна. Била е гостуващ преподавател в редица университети в САЩ.
Автор на книги, проекти и публикации по
проблемите на телевизията в България и
чужбина.
В периода 2005-2008 г. е представител на България и член на Постоянния комитет по трансгранична телевизия към
Съвета на Европа, Страсбург, Франция.
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си мечти – да учи телевизия в Софийския
университет. Тя отбеляза, че по-късно в
работата си е срещала колеги, които не
са били възпитаници на СУ и е виждала
тяхната боязън към „образователната
Проф. Райчева благодари за високото марка” Софийски университет.
отличие и не скри вълнението си. Тя отбеляза, че е радостна от факта, че полуВ словото си проф. Райчева припомни
чава наградата именно в залата, където документалните и публицистични препреди години е била кандидат-студентка давания, които е правила през годините,
и разказа, че като малка е мечтала да мине както и телевизионното състезание
през централния вход на Университета „Минута е много”, излъчвано в периода
и подобно на своите родители да бъде 1980-2011 г.
студентка тук. Втората й мечта е била
Тя подчерта, че се радва, че получава
да разбере как се прави телевизия. „Съдпочетното
отличие именно в 272-ра зала
бата си прави странни шеги”, каза проф.
Райчева и отбеляза, че когато след години и подчерта, че разглежда това като един
е била приета в СУ, тъкмо е била открит нов знак. По думите й, като че ли зле е изнов профил „Телевизия” в тогавашния Фа- тълкувала сбъдването на мечтата си –
„Учи се цял живот. И телевизия също се учи
култет по журналистика.
цял живот. Дано имам енергия да продължа
Така преди да навърши 20 години е и да давам на моите студенти”.
била убедена, че е осъществила и двете
От 2001 до 2008 г. е член на Съвета за
електронни медии. Работила е като сценарист, режисьор и телевизионен продуцент.

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ОТБОР НА СУ СПЕЧЕЛИ РЕПУБЛИКАНСКАТА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО
ПРОГРАМИРАНЕ
Един от четирите отбора на Факултета по математика и информатика към
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в състав Владислав Харалампиев,
Ясен Трифонов и Георги Шопов с ръководител Георги Георгиев спечели убедително
XXVII-та Републиканска студентска олимпиада по програмиране, която се проведе
от 8 до 10 май 2015 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.
Олимпиадата се проведе под патронажа на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“
проф. д.н. Иван Мирчев. Тази година в състезанието взеха участие отборите на
Софийския университет, Американския
университет, Бургаския свободен университет, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Икономическия
университет–Варна, Нов български университет, Русенския университет „Ангел
Кънчев”, Техническия университет-Варна,
Техническия университет-Габрово, Шуменския университет „Епископ Констан-

тин Преславски“ и Югозападния универси- случай в официалното класиране участва
тет „Неофит Рилски”.
най-добре представилият се отбор на съответния университет.
Целта на Републиканската студентска олимпиада по програмиране е да осигуВсички участници използват еднакви
ри възможност на най-добрите студенти компютри, свързани в мрежа. Всеки отбор
от български университети, поддържащи разполага с един персонален компютър
програми по информатика, да контакту- (или работна станция в мрежата), а офиват помежду си и в състезателни условия циални езици за програмиране на състезада проверят качеството си на подготов- нието са Java и С/С++.
ка, а също и възможностите си да се спраСъстезанието се провежда в един
вят с не прости програмистки задачи.
ден и е с продължителност от пет часа.
Олимпиадата се провежда един път По време на състезанието участниците
годишно. Състезатели могат да бъдат могат да използват всякакви ръкописни
само редовни студенти в бакалавърски и печатни материали – книги, справочниили магистърски програми, които не са ци, листинги и други, но използването на
завършили семестриално към датата на магнитни и оптически носители на данни,
провеждане на турнира. Всеки участващ както и собствени компютри и мобилна
университет се представя от един от- свързочна техника е забранено.
бор в състав ръководител и трима състеПовече информация за събитието мозатели. При възможност от страна на домакина се допуска участието на повече от жете да намерите на сайта на тазгодишедин отбор от един университет. В този ното състезание на адрес: http://bcpc.eu/
XXVII/
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ОТБОРЪТ НА СУ ЗАВОЮВА ВТОРО МЯСТО В СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ПРАВО НА ЕС “CENTRAL AND
EASTERN EUROPEAN MOOT COURT”
За поредна година отборът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се представи отлично на международното състезание по право на Европейския съюз “Central and Eastern European
Moot Court”.

ално запитване към Съда на ЕС. Право да
участват имат отбори от Централна и
Източна Европа. Тази година 18 университета се включиха в надпреварата. Пледирайки едни срещу други от името на
ищеца или ответника, участниците се
съревновават по своите правни аргуменСъстезанието, което се организира за ти и ораторски умения.
21-ва година от Британския правен център под егидата на Съда на ЕС и Центъра
След две победи на Софийския униза европейски правни науки към Универси- верситет в състезанието, съответно
тета в Кеймбридж, пресъздава преюдици- през 2008 г. и 2013 г., и множество други

успешни участия, тази година отборът
в състав Донка Стойчева, Деян Петров,
Биляна Манова и Михаел Михов отново
игра финал и се класира на второ място,
отстъпвайки само на представителите
на Любляна, Словения.
Българският тим се нареди на второ
място и в класирането по писмени защити.
Биляна Манова спечели индивидуална
награда за най-добър оратор.

„АЛМА АЛТЕР“ С ДВЕ НАГРАДИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ВЪВ ФЕС, МАРОКО
Награди за най-добра режисура и за
най-добра актриса взе трупата на театър-лаборатория „Алма Алтер“ на Софийския университет на 10-тото издание на
Международния театрален фестивал във
Фес, Мароко, който се проведе между 6 и
10 май 2015 г. Трупата се представи със
спектакъла „Орфей или върни се в своя ад,
човече“.
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Спектакълът беше номиниран в 5 ка- ад, човече“ е един от най-награждаваните
тегории: за най-добър актьор и актриса спектакли на „Алма Алтер“.
в категория за професионален театър; за
Това е третата международна награнай-добър режисьор; за „Гранд При“ на фесда
на
„Алма Алтер“ за фестивалния сезон
тивала и за експериментален театър.
през 2015 година. Преди по-малко от меС наградата за най-добра актриса сец трупата спечели специалната награбеше отличена Петя Йосифова, а най-до- да на журито на международния театрабър режисьор стана Николай Георгиев. лен фестивал „Левият бряг“ в Москва със
Спектакълът „Орфей или върни се в своя спектакъла „Нептиците“.
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МОМИЧЕТАТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СУ ПО БАСКЕТБОЛ СПЕЧЕЛИХА НАЦИОНАЛНИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКИ ШАМПИОНАТ
Представителният отбор на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ в
състав Мирена Денчева (Факултет по
начална и предучилищна педагогика), Полина Василева (Факултет по начална и
предучилищна педагогика), Ренета Тодорова (Философски факултет) и Ивана Петрова (Философски факултет) с треньор
доц. д-р Ирен Пелтекова завоюва първото
място в Четвъртия национален университетски шампионат по баскетбол 3х3.

град, домакин беше Югозападният универ- С отличната си игра момичетата се класитет „Неофит Рилски“.
сираха за финала, където отново срещнаха отбора на НСА и постигнаха победа.
Представителният отбор на Софийския университет беше в една група
Със спечелването на шампионата отс отборите на Националната спортна борът на Софийския университет получи
академия, Университета за национално право да участва в Европейското универи световно стопанство, Шуменския уни- ситетско първенство, което ще се проверситет и Медицинския университет веде в гр. Крагуевац (Сърбия) от 23 до 26
– София.
юли 2015 г

Отборът на СУ победи съперничките
Отборът на СУ завоюва още една победа
– Мирена Денчева спечели конкурса за
си
от
НСА,
Шуменския
университет
и
МеСъстезанието се проведе в Благоевдицинския университет и загуби от УНСС. стрелба от зоната на трите точки.
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КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“ НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ СТУДЕНТИ НА ГОДИНАТА
На тържествена церемония в Конферентната
зала Катедра „Стопанско
управление“ на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Кл.
Охридски“ награди студенти от бакалавърската
програма по стопанско
управление, отличени за
високи академични постижения.
Проф. д.с.н. Цветан
Давидков откри церемонията и отбеляза, че
днешното награждаване
е по повод Деня на българската просвета и култура
и на славянската писменост и на него присъстват най-добрите
студенти от специалност „Стопанско
управление“, които досега са постигнали
най-високи академични успехи. „Вие сте
лицето на Стопанския
факултет”, обърна се към
наградените
студенти
проф. Давидков и добави:
„Ние с вас сме една общност. Общност от хора,
които ценят знанието,
които работят в името
на познанието. От друга
страна, като хора, които
се учат на управление, все
повече намираме аргументи в това, че хората са
най-ценни“. Той подчерта,
че днешното общество
живее във време, което
някои назовават икономика на знанието и обществено производство, което
се основава върху нея. „Знанието създава стойност, а доброто знание създава значителна стойност”, каза
проф. Давидков.
Според него именно
негативните явления в
днешно време – „агресивно
невежество с претенции
да раздава ум”, явлението
– „не съм го чел, но мисля”,
правят още по-ценно създаването на съмишленици,
които гледат в една посока и вярват, че с помощта
на знанието могат да се
постигнат добри неща.
„Университетът
може да ви помогне, за да
постигнете своите светли цели”, каза в заключение
проф. Давидков.
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„Върху вас сега пада отговорност като избрани
за лица на тази програма
да бъдете и посланици на
Стопанския факултет и
да носите отговорност за
публичния образ и идеята
за качество на факултета”, отбеляза доц. Седларски.
Стопанският факултет е водеща институция в страната и региона
на Балканите за обучение
и изследвания в областта
на икономическите и управленските науки.
Заместник-деканът на Стопанския
факултет доц. д-р Теодор Седларски отправи приветствие от името на деканското ръководство и изрази радостта си,
че тази традиция е започнала и студенти

Според Рейтинга на
университетското икономическо образование в България, изготвен от Българската асоциация за управление и развитие
на човешките ресурси (БАУРЧР), завършилите Софийския университет са най-предпочитаните кадри от страна на
работодателите. В други
класации през последните години Стопанският
факултет на Софийския
университет неизменно е
на първо или второ място
сред най-добрите икономически академични институции в България.

В официалната рейтингова система за висшите училища в България
за 2010 и 2012 г. Стопанският факултет заема
първите места в направленията „Администрация
и управление“. В класацията за 2014 г.
от различните езикови програми на фаСтопанският факултет е първи в направкултета ще бъдат отличени.
ленията „Икономика“ и „Администрация
и управление“ сред българските държавни университети.
Проф. д-р Анастасия
Бънкова, доайен и създател на специалността
„Стопанско управление“,
поздрави студентите и
от името на колегите си
им благодари, че са избрани
за техни учители. „Ние се
гордеем с вас и ви обичаме
и се надявам, че не сме ви
разочаровали.“ , отбеляза
проф. Бънкова.
Тя пожела на студентите да се възползват от
най-хубавите години от
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курс на специалност разказа, че още като студенти с колегите
„Стопанско управле- � са имали усещането, че учат в изключиние”.
телно специален факултет. Милка Семова
разказа за житейския си път, тръгнал в
От името на от- сферата на социалните дейности и как е
личените студенти започнала работата с Алумни клуба, койМария Златева бла- то е първият по рода си в България. Тя
годари на всички пре- разкри, че в него членуват вече 1012 възподаватели от Сто- питаници на факултета, призова всички
панския факултет, възпитаници на Стопанския факултет да
Катедра „Стопанско влязат в алумни мрежата и пожела успех
управление“, за моти- на по-младите си колеги.

живота си – студентските години. „Тези
години са хубави, но и много важни, защото вашето бъдеще зависи от изборите,
които правите днес. И това са избори за
професията и кариерата, за семейство и
приятели, онези допълнителни занимания,
които ще ви носят радост и удовлетворение“, каза проф. Бънкова. Тя пожела на
всички да бъдат здрави, щастливи, любопитни и целеустремени.

вацията и търпението. Тя пожела на колегите си много успехи
на
предстоящите
изпити.

Милка Семова от
Сдружението на завършилите Стопанския факултет заяви,
че за нея е истински
След това бяха обявени отличените
празник да е част от
студенти от втори, трети и четвърти
тържеството.
Тя

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ОТБОРИ НА XIII ОЛИМПИАДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО
ПРИРОДНИ НАУКИ
И двата български отбора-участници в олимпиадата на Европейския съюз по
природни науки за ученици
до 16 години спечелиха сребърни медали.Олимпиадата
се състоя от 26 април до 3
май в гр. Клагенфурт – Австрия . В нея взеха участие
150 ученици от 25 страни.
Българските сребърни медалисти в
отбор А са: Кристина Костадинова (10
клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София), Виктория Христова (10 клас, НПМГ
„Акад. Любомир Чакалов“, София), Дими-

тър Ружев (10 клас, СМГ
“Паисий Хилендарски“, София) и в отбор В: Димитър
Каразапрянов (10 клас, ПМГ
„Добри Чинтулов”, Сливен),
Ивана Андреева (11 клас,
Американски колеж, София),
Александър Иванов (10 клас,
СМГ “Паисий Хилендарски“,
София.)

Снежана Томова (биология) – Биологически
факултет и доц. д-р Мая Гайдарова (физика) – Физически факултет.

Ръководители и наставници на състезателите са преподавателите от СУ
„Св. Климент Охридски” проф. д-р Адриана
Тафрова (химия, координатор за България)
– Факултет по химия и фармация, доц. д-р

Заслуга за подготовката на учениците
имат техните учители и преподаватели
от трите природни факултета на Софийския университет – Факултета по химия
и фармация, Физическия и Биологическия
факултет.

България участва за осми път в този
вид олимпиада, която се отличава от други подобни състезания с това, че състезателите работят екипно по комплексни
експериментални задачи от областта на
химията, физиката и биологията.

РЕКТОРЪТ НА СУ ПОЛУЧИ ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ОТ ДИРЕКТОРА НА БРИТАНСКИЯ СЪВЕТ В
БЪЛГАРИЯ
Специалното издание на FameLab тази
Любов Костова, директор на Британския съвет у нас, изпрати благодарствено година събра на сцената десет бивши нописмо до ректора на Софийския универси- сители на второ и трето място на конкурса от всичките издания до момента
тет проф. дин Иван Илчев.
от 2007 г. насам. Наградата на победитеС писмото г-жа Костова официално ля е пътуване до най-големия фестивал
уведомява проф. Илчев, че ас. Димитър на науката в Обединеното кралство в гр.
Желев е победител в България на тазго- Челтнъм, където по традиция се събират
дишното специално издание на престиж- някои от водещите учени в света.
ния международен конкурс Лаборатория
В писмото си до проф. Илчев г-жа Косза слава – FameLab. Димитър Желев е това изказва и личното си възхищение
асистент в катедра „Ландшафтознание от участието на Димитър Желев в V
и опазване на природната среда” в Геоло- Софийски фестивал на науката, който се
проведе от 14 до 17 май 2015 г. в Театър
го-географския факултет на СУ.

„София” и парка „Заимов”. Фестивалът
е основан от Британския съвет, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство със
Столична община и др.
„Искам да изкажа личното си възхищение от комуникативните умения на
Димитър, на неговите познания и на желанието му да увлича хора – и млади, и зрели – по географията! Неговата страст по
науката е заразна и аз съм убедена, че той
е гордост за Софийския университет”,
отбелязва още г-жа Любов Костова в писмото.
25
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ЧЕСТВАНИ Я
УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА В БАЛЧИК ОТБЕЛЯЗВА 60-ТА ГОДИШНИНА
През 2015 година Университетската ботаническа градина в Балчик отбелязва 60-та
годишнина от създаването
си. Днес градината се гордее с
най-голямата колекция от кактуси и сукуленти на Балканския
полуостров и в Източна Европа. Представителите на тези
семейства наброяват над 3500
вида и впечатляват любителите на бодливите екзоти с разнообразие на форми и размери.
Нежните им цветове могат да
радват посетителите целогодишно в експозиционната оранжерия.
Ботаническата градина е известна още с емблематичното
килимно зацветяване в Божествената градина, традиционния
Парад на лалетата през месеците април и май, с прохладата
на кътовете край водните огледала, с експлозията от цвят
и аромат в Розариума, с градина
„Разсадника“, изградена по правилата на достъпна обществена среда, която събира на малка
площ акценти от отделните
градини, в нея има и тематичен
кът за незрящи, в който видовете са описани с брайлово писмо.

обмена на семена Index Seminum
с Ботанически градини от целия
свят.
Университетската ботаническа градина – Балчик е носител на орден “Св. Св. Кирил и
Методий” II степен. Градината
е паметник на културата, защитена местност по Закона на
защитените територии и спасителен център по Вашингтонската конвенция CITES.

консорциум на Ботаническите градини,

Образователната мрежа за екологично
Университетските ботанически градини са член на Световния съвет на Бо- образование в Ботаническите градини
таническите градини (BGCI), Европейския (EBGEN) и участват със своите колекции в
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Екипът на Университетските ботанически градини извърши задълбочено историческо
проучване на автентичността
на градината в Балчик и в поредица от материали ще запознава аудиторията с историята на
това място – от специфичното географско местополжение,
релеф и растителност, през
стратегическото изграждане
на лятна резиденция на румънската кралица по време, когато
Южна Добруджа се е намирала
в пределите на Румъния, а град
Балчик е бил най-южната точка
на кралството, до ползването
на обекта като почивна станция на научните и културни дейци и последвалото създаване на Ботаническа градина. Читателите ще могат да се
запознаят и с интересни архивни фотоси
и документални материали.
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НА 11 МАЙ ФАКУЛТЕТЪТ ПО ПЕДАГОГИКА ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК
нас – затова, че
трябва да преодолеем всичко
и да вървим напред.
Отецът
честити празника и благослови
гостите.

тях.”

Деканът отбеляза, че смисълът на съществуването на факултета е в това
да го има нашето „утре”, защото преди
да стане какъвто и да било по професия,
човек първо е бил ученик и се е докоснал до
училището, учителите, възпитателите
и те са отворили душата му към света и
Р е к т о р ъ т доброто в този свят.
на
Софийския
Доц. Господинов похвали Факултета
университет
чл.-кор.
проф. по педагогика, който през изминалата
дин Иван Илчев година е затворил цикъла на всички акреВ Заседателна зала 1 на Ректората бе
отбелязан патронният празник на Факултета по педагогика – денят на Светите
братя Кирил и Методий. Тържеството
започна с празничен водосвет. Събитието се проведе в рамките на Майските дни
на културата на Софийския университет
за 2015 г.
Деканът на факултета доц. д-р Бончо
Господинов не скри удовлетворението си
от факта, че събитието вече се е превърнало в традиция.
Отец Веселин Арнаудов изрази надеж-

честити празника и отбеляза, че
Факултетът по
педагогика стои
в основата и е
неразделна част
от университета и припомни, че
той започва като
Висш педагогически курс: „Вашата
задача да бъдете
бъдещи възпитатели на българския

народ е от изключително значение”,
добави още ректорът и пожела
успех на всички.

дитации, а всички зали на факултета са
ремонтирани. Той изрази надеждата си,
че в обозримо бъдеще ще бъде намерено
подходящо помещение за библиотеката
на факултета. Деканът пожела на всички
Деканът
на здраве, лични и професионални успехи и
факултета доц. щастлив празник.
д-р Бончо ГосподиТържеството приключи с поднасяне
нов отбеляза, че
цветя
на паметника на светите братя
възпитаването
на ценности е бла- Кирил и Методий пред Националната бибгородният кръст лиотека.
на Факултета по
По-рано през деня празникът бе отбепедагогика, тяхналязан с традиционен студентски семинар
да, че Бог ще отвори сърцата на хората та мисия, радост, щастие и тревоги: „В в чест на Кирилометодиевите дни с учаси те ще бъдат весели, радостни и щаст- днешно време ценностите се позагубиха. тие на студенти от трите специалноливи, заради дадените дарове на всеки от Ние трябва да ги преоткрием, а докато сти на факултета.
ги преоткрием, трябва да възпитаваме в
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ГОСТИ НА СУ
ПРОФ. ДЖУЗЕПЕ КОНСОЛО ИЗНЕСЕ ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Той цитира Уинстън Чърчил, според
В зала „Америка за България“ в Ректо- правим. Но защо съществува задължение
рата на Софийския университет проф. да се спазва конституцията?”, попита когото демокрацията е най-лошата форма на управление, с изключение на всички
Джузепе Консоло от Университета „Гуи- гостите проф. Консоло.
до Карли“ изнесе публична лекция
останали форми, измислени няна тема „Произход на правото и
кога.
презумпцията за невинност спо„Демократичността в една
ред чл. 27 от италианската констрана се измерва с бързината,
ституция – делото „Антонов“
с която се трансформира волята
и атентатът срещу папата в
на гражданите в закон. Колкото
светлината на Конституцията
по-демократична е една страна,
на Италия“.
толкова по-бързо се превръща в
На събитието присъстваха
закон гражданската воля. Ако вопосланикът на Италия Марко
лята на гражданите не се превърКонтичели, заместник-ректоне в закон, демокрацията умира и
рът на Софийския университет
се превръща в диктаторски репроф. дфн Анастас Герджиков,
жим.”, добави още проф. Джузепе
деканът на Юридическия факулКонсоло.
тет проф. д-р Сашо Пенов, преЛекторът отбеляза, че има
подаватели, юристи, студенти
и гости.
Според теориите на някои юристи, близки отношения със своите приятели
които той не споделя, Конституцията българите и случилото се на 13 май 1981
Проф. Джузепе Консоло поздрави при- трябва да се спазва, защото без нея пра- година – атентатът срещу папа Йоан-Пасъстващите в залата, като се обърна вото се превръща в субективно право. вел II, без съмнение е извършен от Мехмет
към всички на български език със „Скъпи Правото, което имат всички граждани, Али Агджа. Проф. Консоло разказа как Агджа
приятели“. Той благодари на академична- според някои юристи трябва да действа успява да избяга от затвора, преоблечен
та общност в Софийския университет и в областта на кодифицираната норма, като турски офицер, отдавайки почести
по-специално на ректора проф. дин Иван която ни задължава да я спазваме.
на пазачите в затвора. Две години след
Илчев, на декана на Юридическия факулатентата са арестувани за съучастие
тет проф. дюн Сашо Пенов, на Мартин
Според проф. Консоло обаче различни- Сергей Иванов Антонов и Тодор Айвазов.
Беловски, на всички приятели, които са те видове субективно право и по- специ- „В момента, в който арестуваха Сергей
участвали в събитията, свързани с дата- ално политическите права, не са правото Антонов в България, той пътуваше към
та 13 май 1981 година, или както го нарече да се движиш в юридическата норма, ся- Италия, и според мен тези трима българи
проф. Консоло - „процеса на века”.
каш тя е извън гражданите и трябва да бяха най-малко въвлечени, тъй като спосе спазва, само защото така е написано: ред мен щяха да избягат от Италия. Аз бях
Проф. Консоло отбеляза, че за него
„Аз смятам, че това е полагащо се право назначен като адвокат за защитата на
най-важното нещо е да бъде сред
тримата българи, и не след дълстудентите, защото така се чувго забелязах, че те нямат нищо
ства като у дома.
общо с атентата към папата.”,
отбеляза проф. Консоло.
„Вие, българските граждани, имате привилегията, която може би не
Той посочи, че е спечелил съосъзнавате, но тя е много важна. На
дебния
процес благодарение на
български език има една дума, която
ефикасността
на италианскае най-дългата българска дума, която
та
конституция.
На първо мясозначава „никога не нарушавайте
то проф. Консоло изтъква пред
конституционните норми”: непросъдията, че Сергей Антонов е в
тивоконституционствувателзатвора, а той не трябва да се
ствувайте”, каза професорът.
признава за виновен до неговата
официална присъда. На базата на
Той обясни, че тази концепция за
тази норма субектът трябва
неприкосновеността на конституда бъде считан за невинен до
ционните норми по различен начин
издаването на окончателно реприсъства в най-развитите конституции в света, сред които е и българската: на всички граждани, което да изискваме шение, което да доказва обратното (чл.
„Много добре знаете, че конституцията е на висок глас, и поведението на граждани- 27, параграф 2). Този член произвежда замайка на законите на всяка страна, това те трябва да се кодифицира и превърне в кон, който става фундаментална норма
е защитната обвивка, в която се движат норма. Това е не само мое виждане, но и на в много международни конвенции, вклювсички граждани на дадена страна. Ние много мои колеги, специалисти по консти- чително член 48 в Хартата за основните
трябва да спазваме закона и преди всеки туционно право. Волята на гражданите, правата на ЕС, член 6 от Европейската
закон – конституционния закон, защото която се превръща в закон – това е демо- конвенция за правата на човека и член 14
самата конституция ни налага да го на- крацията.”, каза лекторът.
от Международния пакт за граждански и
28
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политически права, който гласи, че „всяко
лице, обвинено в извършването на криминално престъпление, се счита за невинно,
до доказване на вината в съответствие
със закона”.
„Прилагайки какво право съдията накара горкия Сергей Антонов да излежи 2
години предварителен затвор? Трябваше
някой, и аз бях натоварен с тази задача,
да обясни на съдиите, че трябва да имат
като гаранция презумпцията за невинност
до момента, в който не се докаже вината”,
отбеляза проф. Консоло. Съществуват
три права, съгласно които обвиняемият
трябва да се третира като невинен човек и не трябва да бъде арестуван. Според съдията тази норма не винаги намира
приложение – когато има опасност обвиняемият да избяга, да се компрометират
доказателствата или да се повтори криминалното деяние. „Тогава папата вече
беше под охрана, Сергей Антонов вече 2 години не беше избягал от Италия и нямаше
опасност да се компроментират доказателствата. Така доказах, че обвинението
срещу Антонов е клевета.”, разказа още
лекторът.

Казах, което беше зле интерпретирано,
че след като бяха пуснати от затвора Антонов, Айвазов и Василев, защо българския
народ не поиска истинска справедливост и
остави настрани този въпрос, сякаш това
вече не е важно?, попита проф. Консоло.
„Това петно, хвърлено върху българския народ е голям срам, и той няма нищо общо с
атентата срещу папата. Някой трябва
да ми обясни защо не се подаде иск срещу
италианското правосъдие за тази огромна
юридическа грешка”, отбеляза още лекторът.

Така че на практика процесът е трябвало
да се прекрати веднага. „Не ми се иска да
отварям страницата за политическите
причини, които доведоха до това. Това, което стана е атентат не към папата, а към
собствената ни конституция. Функциите
на следователите и съдиите трябва да
бъдат водени единствено от необходимостта да реконструират историческите факти и трябва да прилагат такъв метод на разследване, който да бъде напълно
неутрален”, подчерта проф. Консоло. Той
припомни чл. 27, параграф 3, който казва,
че наказанията не могат да противоречат на чувството за човечност. „Но това
са само думи и не отразяват отношението към Антонов, което противоречеше на
конституцията. За съжаление Антонов,
който почина скоро, така и не получи възмездие и оправдание на това поведение.
Така че се надявам да има много хора, които ще си спомнят тази черна страница,
която е черна не за България, а за италианското правосъдие”, каза лекторът и подчерта, че все пак гарантиският принцип
функционира в италианското правосъдие.

Той разясни, че според италианското
и българското правораздаване не е позволено да се задържа човек в подобен случай
и когато човек като Антонов е прекарал
2 години в затвора, първите 6 месеца
от които нямал право да говори със своя
адвокат освен през много дебело стъкло
– това означава да не можеш да проведеш конкретно своята защита. „Когато
Антонов бе оправдан на първа инстанция,
мисля, че той имаше право да получи от
италианската държава едно справедливо обезщетение. Това е поправка, която
трябва да се свърже с времето на непра„Изложих своите размишления за конвомерно задържане, която той понесе”, ка- ституцията, опитайте се да ги възприеТой отбеляза, че прокурорът Марини тегоричен беше проф. Консоло.
мете, без да забравяте никога това, което
е поискал пускането на обвиняемите от
казах в началото на своята лекция – „незатвора. „Можете да си представите обВторото правило, за което говори противоконституционствувателствущественото мнение. Бях интервюиран от той, е правото на доказателства, тоест, вайте”, каза в заключение проф. Джузепе
вестник „24 часа”, в който благодарих на обвинението трябва да докаже вината Консоло.
всички български приятели, които ми пома- извън всякакво съмнение, а при най-малко
гаха да водя разследването в този процес. съмнение – то е в полза на обвиняемия.

ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ
ПРОФ. ДФЗН ИВАН ЛАЛОВ: „СВЕТЛИНАТА Е НОСИТЕЛ НА КРАСОТА”
та пренася енергия и до откриването
на атомната енергия единственият
реален източник е била слънчевата радиация.” Според него всички останали
видове енергия са трансформирана
светлина или са пренесени чрез нея, а
светлината е носител на информация
– около 95 % от информацията, която
приемаме, е чрез зрението. Проф. Лалов добави още, че един от основните
акценти в Международната година на
светлината са именно светлинните
явления в природата.

В Конферентната зала на СУ проф.
дфзн Иван Лалов изнесе публична лекция
на тема: „Ролята на оптиката в развитието на човешкото познание“. Събитието беше организирано от Физическия факултет и част от програмата
на Майските дни на културата в Софийския университет.
Лекцията на проф. Лалов бе посветена на влиянието на оптиката в човешката култура през вековете и взаимната връзка между научните изследвания
в оптиката и философията на естествознанието.
Акцентите в нея бяха началният
път на познанието, двата свята на природните науки, взаимната връзка между
феноменологичните и теоретичните модели, научните революции в познанието в
търсенето на единен подход към природните явления, анализирана беше и ролята
на отрицателните резултати от оптичните изследвания върху познанието.

Проф. Лалов подчерта, че 2015 г. е Международна година на светлината и светлинните технологии, която се провежда
по инициатива на Европейското физическо дружество и ЮНЕСКО. Той обясни защо
светлината е толкова важна, че на нея да
бъде посветена цяла година: „Светлина-

Лекторът спомена, че светлината
е призната още от Бог, както е написано в Библията: „И Господ видя, че
светлината е добро нещо и каза: Нека бъде
светлина.” Той заяви, че оптиката се развива още през древността и има особено
място. Проф. Лалов обърна внимание не
толкова върху физичния аспект на светлината, а върху ролята � за развитието
на човешкото познание.
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К УЛТ УРА
В УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА БЕ ОТКРИТА ИЗЛОЖБАТА „ПОЕЗИЯТА НА КАМЪКА“
петрология и полезни
изкопаеми на Софийския
университет, преподаватели, представители
на академичната общност.
Събитието бе открито от доц. д-р Анна
Ангелова, директор на
Университетската библиотека „Св. Климент
Охридски“, която поздрави присъстващите
и колегите си с празника.
В деня на Светите братя Кирил и
Методий – 11 май, който се отбелязва и
като професионален празник на библиотекарите, във фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“
бе открита изложбата „Поезията на
камъка“. Събитието е организирано от
Университетската библиотека, Националния музей „Земята и хората“ и Музея
по минералогия, петрология и полезни изкопаеми на Софийския университет.
Експозицията представи в хармонично единство минерали и скъпоценни камъни, вдъхновили с красотата си създаването на поетични творби – ярки образци в
националната и световната литературна съкровищница. Събитието бе част от
програмата на традиционните Майски
дни на културата на СУ.
На събитието присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Евгения Бенова, деканът на
Геолого-географския факултет на СУ проф.
д-р Марин Иванов и заместник-деканът
доц. д-р Филип Мачев, доц. д-р Василка Младенова – ръководител на Катедрата по
минералогия, представители на музея „Земята и хората“, на Музея по минералогия,
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„Земята и хората”, Музея по минералогия,
петрология и полезни изкопаеми на Софийския университет и Университетската
библиотека.
Светлана Енчева от Националния музей „Земята и хората“ заяви, че за нея е
чест като възпитаник на Университета
да присъства на откриването на изложбата. Тя разказа, че идеята за изложбата
е възникнала от един настолен календар,
подарък от техни колеги от чужбина, в
който е имало стихове и образци от техния музей.

Доц. Ангелова отбеляза, че изложбата
„Поезията на камъка“ е на пръв поглед
нетрадиционна, излизаща от рамките на
всичко, което е показвано досега в Университетската библиотека. Тя подчерта, че
експозицията е уникална, защото обединява красотата на камъните, блясъка на
камъните, които винаги са били символ
на красота, изящество, богатство, престиж, но също така и красотата, магията
на думите. „Думите, които имат онзи
магически силен оттенък, и тяхната красота, която остава завинаги запечатана в
нашето съзнание и тези думи, които отразяват силата на нашите емоции с отблясъците на диаманти с един прочувствен
изказ, възможен само чрез поезията”, добави доц. Ангелова и отбеляза, че именно
чрез поезията се докосваме по един неповторим начин до блясъка на това, коеЕлена Нейкова, директор на Музея мито ни е дала природата.
нералогия, петрология и полезни изкопаеми на СУ, благодари за поканата да участИзложбата възниква като идея в
ват в събитието с образци от музея.
рамките на Националния музей „Земята
и хората“, но в Университетската бибВ края на тържественото откриване
лиотека е представена една нова нейна на изложбата поетесата Венета Араханпроекция, вкарана в едни нови универси- гелова се опита да предаде красотата на
тетски рамки. Изложбата е резултат от словото и красотата на камъните, като
успешното сътрудничество между Музея прочете няколко стихотворения.
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ДВЕ ИЗЛОЖБИ - ЖИВОПИС И ЕСКЛИБРИС, БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В РАМКИТЕ НА ДНИТЕ НА
ИСПАНОЕЗИЧНАТА КУЛТУРА В СУ
По думите й, в изложбата на Кармен
Еррера Нолорве са съчетани две изкуства, тъй като със средствата на
живописта тя пресъздава литературните автопортрети на съвременни
латиноамерикански поетеси, които
сами по себе си са явление в световната поезия. Втората изложба, според
проф. Илиева, е доказателство за възСъбитието бе организирано от Инраждащия се интерес на младите хора
ститута “Сервантес” - София, Катекъм латиноамериканския континент,
дра „Испанистика и португалистика”
действителност и култура. Тя изрази
към Факултета по класически и нови
радостта си, че Софийският универсифилологии, Културния център на СУ и
тет става място за среща на различни
Галерия “Алма матер”. Изложбите бяха
поколения творци, обединени от любопо повод Дните на испаноезичната кулвта си към латиноамериканската култура в Софийския университет и част от волствие да присъства на откриването тура и литература. Проф. Илиева пожела
програмата на традиционните Майски
успех на изложбата и изрази убеждениедни на културата в СУ.
то си, че това е началото на една хубава традиция.
На откриването присъстваха директорът на институт „Сервантес”
Албена Спасова, организатор на
Хавиер Валдивиелсо Одриосола, декаконкурса „Марио Варгас Льоса в София“,
нът на факултета по класически и нови
представи колекцията от екслибриси,
филологии проф. дфн Цветан Теофанов,
която в СУ е представена в пълния си
проф. Людмила Илиева, ръководител на
вид и показва изключително високото
Катедра „Испанистика и португалисниво на съвременната българска графичтика”, гл.ас. Лиляна Табакова, препона школа. Според нея изложбите тепърдавател в катедрата, авторката на
ва ще имат своите щастливи срещи и
едната изложба Кармен Ерера Нолорве и
то не само с българската аудитория.
Албена Спасова, която е организатор на
конкурса „Марио Варгас Льоса в София“.
Кармен Ерера Нолорве благодари на
В Галерия “Алма матер” на Софийския тика” на ФКНФ, отбеляза, че за нея е удоуниверситет „Св. Климент Охридски” бяха открити изложбите “Жена
фракталия. Автопортрети с чужда намеса” на Кармен Ерера Нолорве (Перу)
и Изложба екслибриси от Националния
студентски конкурс „Марио Варгас Льоса в София“.

на тези две изложби, в които си дават ръководството на Факултета по класически и нови филологии и на Института
„Свервантес” за поканата и възможността да покаже своите произведения тук. Художничката е родена в
Пукалпа, Перу. Учила е в Католическия
Проектът „Femme fractale / Mujer
университет в Лима и има магистърfractal – Жена фракталия. Автопортреска степен по пластични изкуства от
ти с чужда намеса“ се ражда от размишуниверситета в Бордо 3, където преления върху проблема за изграждането
подава понастоящем. В своето творна женската идентичност както в инчество тя обича да смесва различните
дивидуален, така и в колективен план.
техники, започнала е като живописец, а
Авторката прибягва до теорията за
по късно се занимава и с графика. Досега
фракталиите като пресъздава в разлие имала пет самостоятелни изложби
чен мащаб фрагментирани, симетрични
във Франция, участвала е в редица кои неравни образи, съпоставени с лителективни изложби. Позната е на бълратурни автопортрети на съвременни
латиноамерикански поетеси, създадени среща дългогодишните усилия на кате- гарската публиката с участието си като
специален гост на Втория Форум „Малспециално за този проект.
ки графични форми“ - София 2013.
Изложбата екслибриси от конкурса
В своето приветствие Кармен Ере„Марио Варгас Льоса в София“ предстара Нолорве отбеляза, че тази изложба
вя студентски творби, получили награе началото на голям проект, който се
ди от конкурса, организиран от сдружеразработва на основата на автобиние „Лингва франка“ по повод удостоографични откъси от поетеси и пияването на испано-перуанския писател
сателки от Испания и испаноезичния
с почетното звание „доктор хонорис
свят. В България е световната премикауза“ на СУ „Св. Климент Охридски“.
ера на тази изложба, която предстои
Изложбата гостува за пръв път в Сопо-късно да бъде представена във Франфийския университет, а преди това е
ция и страните, от които са всички
показвана в Института „Сервантес“ в
София и в Университета Комплутенсе в
авторки.
Мадрид.
драта по испанистика и португалистика,
Изложбите могат да бъдат разглеПроф. Людмила Илиева, ръководител на Института „Сервантес” и на Култур- дани в Галерия „Алма матер” в Софийския
на Катедра „Испанистика и португалис- ния център на Софийския университет.
университет до 22 май 2015 г.
Събитието бе открито от Лидия
Влахова, която представи двете експозиции и подчерта изключителните им
качества.
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СЪС СНИМКИ И ДОКУМЕНТИ БЕ ОТБЕЛЯЗАНА 125-ГОДИШНИНАТА НА АКАД. ПЕТКО СТАЙНОВ
Изложба, посветена на 125-годишРекторът на Софийския университет та кончина. Защото той е човек, който не
нината от рождението на акад. Петко чл.-кор. проф. дин. Иван Илчев припомни се задоволява през целия си живот с едно
жизнено поприще, а работи енергично и
Стайнов, бе открита в Централното
постига успехи във всички дела, с които
фоайе в Ректората на Софийския унисе захваща”.
верситет „Св. Климент Охридски“.
Изложените снимки и документи предРекторът се върна в спомените си
ставиха живота и делото на големия
в
детството
и младостта си, когато
юрист, политик и преподавател.
е имал възможността да се срещне с
Петко Стайнов, съпругата му Анна КаНа събитието присъстваха предсеменова и тяхното семейство. Проф.
дателят на Народното събрание Цецка
Илчев отбеляза, че за Софийския униЦачева, ректорът на СУ проф. дин Иван
верситет е чест да бъде домакин на
Илчев, председателят на Инициативизложбата, осъществена съвместно с
ния комитет за отбелязване на 125Държавна агенция „Архиви“, и да почете
та годишнина на акад. Петко Стайнов
паметта и делото на един от най-випроф. Георги Близнашки, председатедните преподаватели на Университелят на Държавна агенция „Архиви” доц.
та.
Михаил Груев, преподаватели, студенти една стара мъдрост, според която, когаи гости.

Доц. Михаил Груев отбеляза, че изпитва
голямо вълнение като предсеПредседателят на Народното съдател на Държавна агенция „Архиви”
брание г-жа Цецка Цачева откри събии като преподавател в Историческия
тието като отбеляза, че изложбата е
факултет на СУ, който в цялата си проповод да се отдаде дължимото на един
фесионална кариера се занимава с полиголям българин – интелектуалец, политическата и обществената дейност
тик, юрист, дипломат, общественик.
на акад. Петко Стайнов. Той предстаТя представи акад. Петко Стайнов
ви накратко изложбата, посветена на
като човек, посветил живота си на
125-годишнината от рождението на
юридическата наука, блестящ учен, заакад. Петко Стайнов. Започвайки от
помнен от студентите си преподавасемейната среда, детството и юнотел.
шеството на Петко Стайнов, чрез архивни документи и снимки, 18-те табла
Акад. Петко Стайнов остава в иссинтезират
личния живот, общественаторията на парламентаризма като на- то един човек си отива, с него си отива
та,
политическата
и научната му дейроден представител с близо 50 години
ност.
на банките в пленарната зала. За първи
път влиза в Народното събрание през
Изложбата представя активната
1923 г. като кандидат на Демократиполитическа дейност на акад. Стайнов,
ческия сговор от неговия роден Казанкоято започва още като директор в
лък. Като интересен факт г-жа Цачева
Дирекция на печата след Първата свепосочи, че през всичките години, през
товна война, когато се оформя като
всичките мандати Петко Стайнов е
класически демократ, несъгласен с авизбиран от Казанлък, събитие без анаторитарните методи. Доц. Груев подлог в българската история.
черта, че това е линия на поведение,
която Петко Стайнов ще отстоява,
Цецка Цачева подчерта, че в нодо колкото е възможно, през целия си
вата ни история трудовете на акад.
живот.
Стайнов са в основата на действащи
и в момента нормативни актове като
Посетителите имат възможност
Закона за държавния служител, Закона за една вселена: „Гледайки изложбата и ми- да проследят дейността на акад. Стайнов
държавната служба, Административкато депутат с най-дълъг парламентано-процесуалния кодекс. Тя определи
рен стаж в българската история, като
акад. Стайнов като голям радетел за
министър на железниците, пощите и
правовата държава. По думите й, през
телеграфите в последния кабинет на
Андрей Ляпчев, както и неговата послацелия си живот акад. Стайнов гледа на
ническа дейност в Париж. В изложбата
България като държава на закона, с коеподробно е представена неговата дейто е безкрайно актуален и в днешния
ност като опозиционер срещу включваден, когато продължаваме да търсим
нето на България в Тристранния пакт
най-верния път за господството на
и изобщо срещу българското участие
правото.
във Втората световна война. ИзклюПредседателят на Народното съчителен акцент в житейския път на
брание подчерта, че изложбата ще бъде
акад. Стайнов е съпротивата му срещу
представена в сградата на Парламента
Закона за защита на нацията и срещу
и изрази надежда, че ще гостува и в друантисемитското законодателство, на
ги държавни учреждения, както и в редица слейки за акад. Петко Стайнов, си мисля, която са посветени три табла в изложколко ли вселени са си отишли след негова- бата, в които са поместени основните
български общини.
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речи, интерпелации и публични сказки,
които Петко Стайнов изнася пред българското общество. На отделно място
е представена и дейността му като министър на външните работи в първото
правителство на Отечествения фронт
и по-специално участието му в уговарянето на условията и самото подписване на
съглашението за примирие.

Стайнов е човек, който минава отвъд
политическите режими и политическите сътресения. Това, което е характерно
за целия му живот и дейност е живот в
служба на България, живот в служба на науката, подчерта още доц. Груев.

След откриването на изложбата в
Аулата на СУ се проведе възпоменателно
събрание в памет на акад. Петко СтайИзложбата представя и участието нов. Присъстващите имаха възможност
на целия род Стайнови във войните от да чуят изпълнения на хор “Гусла”.
1912-1918 г. В края на изложбата е предСлед обръщението на г-жа Цецка Цаставен последният етап от живота на
Петко Стайнов – неговата научна дей- чева в Аулата на СУ прозвуча известна
ност на блестящ юрист, учен с европей- реч на акад. Петко Стайнов, произнесена
срещу експатрирането на евреите, проска известност и самочувствие.
изнесена от актьора Веселин Калановски.
По думите на доц. Груев, основен акцент на изложбата е, че акад. Петко
По-късно проф. Георги Близнашки из-
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несе доклад на тема “Императивите на
демокрацията”. Изказвания, посветени на
живота и делото на акад. Петко Стайнов,
направиха председателят на Българската
академия на науките акад. Стефан Воденичаров, деканът на Юридическия факултет
проф. д-р. Сашо Пенов, последният докторант на акад. Петко Стайнов проф. д-р.
Кино Лазаров, адвокат Валентин Брайков
и посланикът на Израел в България Шаул
Камиса Раз.
Максим Бенвенисти, председател на
организация “Шалом” връчи плакет с признание на Мария Стайнова.
Възпоменателната вечер завърши с
изпълнение на любимата песен на акад.
Петко Стайнов - „Хубава си моя горо“.

СЪВМЕСТНА ИЗЛОЖБА НА ПРОФ. СТЕФАН АЛТЪКОВ И ДОЦ. ЛАУРА ДИМИТРОВА БЕШЕ ОТКРИТА В
ГАЛЕРИЯ „АЛМА МАТЕР“

В галерия „Алма матер“ в Ректората
на Софийския университет бе открита
съвместна изложба на проф. Стефан Алтъков и доц. Лаура Димитрова. Експозицията бе подготвена от Катедра „Изобразително изкуство” на Факултета по
начална и предучилищна педагогика и Културния център на СУ. Експозицията можеше да бъде разгледана до 12 юни 2015 г.

Факултета по начална и
предучилищна педагогика
на СУ, показа творби от
различни периоди от опитите си като живописец
в търсене
и отстояване
на
творческата си
идентичност. Те
демо н стрират
трайния
интерес
на автора към историята,
философията и литературата като постоянни
източници на вдъхновение
в епохата на постмодернизма.
Определящи за неговата живопис са
фигуративността, текстът, експресията, символът, минимализмът, импровизацията,
които художникът развива през годините. Настоящата
изложба е
по повод
60-годишния
юбилей
на проф.
Стефан
Алтъков.

ни през последните две години, които
съчетават образи и текстови послания
– алюзия за излизане от границите на линейно протичащото време и подреденото пространство. Основният използван

материал е рециклираната хартия, която изгражда и същевременно натоварва
творбите ѝ със своите предишни истории. Материал, който според авторката
носи смисъла на непрестанната промяна,
на съмнението във вечното и неотменното, на стремежа да се открие красотата
на нетрайното.

Доц.
В своята юбилейна изложба проф. д-р
Лаура Димитрова предСтефан Алтъков, ръководител на Кастави творби, създадетедра „Изобразително изкуство” към
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ПРОЕКТИ
В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ БЯХА ОБЯВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ „КАРИЕРА В ИТ“
В Зала „Америка за България“ в Ректората на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ бяха обявени
резултатите от изпълнението на
проект “Кариера в ИТ” (CareerIT) за последните две години. Проектът се финансира в рамките на глобалната инициатива на „Майкрософт“ YouthSpark и
се изпълнява от Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ
“Св. Климент Охридски” (FEBA Alumni) в
партньорство с преподаватели от Софийския университет.
На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет чл.-кор.
проф. дин Иван Илчев, изпълнителният
директор на „Майкрософт“ България
Петър Иванов, Теодор Милев, директор
на „Майкрософт” за Централна и Източна Европа, Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание,
доц. Тодор Попов, декан на Стопанския
факултет на СУ, Севдалина Василева,
председател на Алумни клуба на Стопанския факултет на СУ, ученици и техните учители от училища, включени в
проекта.

„Майкрософт“ чрез глобалната инициатива YouthSpark финансира проект “Кариера в ИТ” (CareerIT), който се изпълнява от Сдружението на завършилите
Стопанския факултет на Софийския
университет “Св. Кл. Охридски” (FEBA
Alumni) в партньорство с преподаватели на Софийския университет. Финансовата подкрепа за 2015 година е в
размер на 64 698 долара, с което общото финансиране надхвърля 160 000 долара.
на умения и компетенции, необходими за

Проф. Иванка Мавродиева от Философ- успешна професионална реализация.
ския факултет на СУ откри събитието
и приветства гостите с добре дошли
в Софийския университет. Тя припомни миналогодишната си среща с учениците от СОУ „Иван Момчилов“ в град
Елена и представи проекта за кариера
на младите хора в дигиталната ера,
който обхваща 41 училища и 20 000
ученици. Участниците в този проект
са част от една глобална международна структура - над 400 000 ученици от
130 държави. Учениците се състезават
наравно и постигат резултати на глобално ниво.
Петър Иванов, изпълнителен директор на „Майкрософт” България, обяви
финансирането за трета поредна година на проекта “Кариера в ИТ” и връчи
чек на декана на Стопанския факултет
доц. Тодор Попов и на председателката на Сдружението на завършилите
Стопанския факултет на СУ Севдалина
Василева. Проектът демонстрира успешен модел на публично-частно партньорство между висшето образование,
бизнеса и неправителствения сектор,
насочен към добавяне на стойност към
обучението в училищата и развиване
34

За трета поредна година компанията

Целта на проект “Кариера в ИТ” е
да обхване учениците от средните
училища в отдалечени и селски райони
(предимно от Северозападна и Североизточна България, които са с най-неблагоприятни икономически показатели),
както и младежи, заплашени от маргинализиране заради бедността, в която
живеят семействата им. Целевата
група са ученици между 15 и 19 години
от училища в слаборазвити икономически региони. За да се обхване целевата
група, се работи с учителите им, които
ги насърчават да участват в множество онлайн обучителни дейности и
срещи на място в училищата.
Петър Иванов отбеляза, че към момента безработицата при младите
хора е двойно по-висока, отколкото
при възрастното население и това се
превръща в глобален проблем. Основните качества, които се търсят в дигиталната икономика са компютърните
умения и е много важно да се даде равен
старт на всички млади хора, независимо от местоживеенето им, за да се
включат в тази дигитална икономика.
Петър Иванов подчерта, че за „Майкрософт” е чест да си партнира със
Стопанския факултет на СУ. Решението на фирмата да подпомогне именно ИТ кариерите и да сътрудничи със
Стопанския факултет е резултат от
познаването на бизнеса и възможността да насочат младите хора в тяхното
развитие. „Опитваме се да научим хората и на предприемачество, защото
така те са по-успешни в своя бизнес“,
добави още Петър Иванов. Обучените
досега в ИТ Академия ученици са 1800, а
професионално сертифицираните ученици са 480. Петър Иванов се обърна
към младежите в залата и ги призова да
се гордеят със своя талант и с това, че
са българи.
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Проф. Иван Илчев приветства гос- и се случват в България. При това се случ- обучение по дигитални компетентности
тите в най-стария, но и най-добрия бъл- ват реално, без много шум и носят резул- и ИТ умения, както и множество обучения
гарски университет. Той припомни, че тат.
на място в училищата. Всички ученици
преди няколко дни ученици, водени от
получават Сертификат за преминато
преподаватели от Физическия факулобучение за основни ИТ продукти, коитет, Факултета по химия и фармация и
то се изискват от бизнеса. СледващаФакултета по математика и информата стъпка е да получат професионална
тика, са спечелили сребърен медал на евсветовно призната сертификация за
ропейската олимпиада по естествени
придобитите умения. Втората дейнауки. „Печелят ги ученици, които расност е обучение по предприемачество:
тат в условията на най-зле финансираобучителна програма, разработена в
ната образователна сфера в Европа“,
партньорство с преподаватели от
подчерта ректорът на СУ.
Стопанския факултет на Софийския
университет, като всички ученици са
Парите не са първото по-важност
ангажирани и в решаването на различни
нещо, но са на първо място сред второказуси. Третото направление е кариерстепенните, каза проф. Иван Илчев, цино развитие и менторство: ангажиратирайки книгата на Ерих Кестнер „Мални са членове на ФЕБА Алумни от различкия мъж”. „Тези от вас, които ще работят
От името на Сдружението на възпи- ни бизнес направления, които споделят
в ИТ сферата, ще имат редкия късмет да таниците на Стопанския факултет към своят кариерен път (сектори: ИТ, банки,
изкарват прехраната си – и то добре - с Софийския университет тя изрази благо- здравеопазване, енергетика, хранителна
хобито си. Но за да се подготвите по-добре дарност към партньорите от „Майкроиндустрия и ритейл).
в тази област, ви призовавам - кандидат- софт” за оказаното доверие и подкрепа
ствайте в Софийския университет. Ус- за подготовката и уменията на учещите
Деканът на Стопанския факултет
пех”, каза проф. Илчев.
млади хора за една успешна професионална доц. Тодор Попов изрази удовлетворениереализация: „За нас е чест и отговорност то си, че по-голямата част от студентиПо време на събитието бе обявено вече две поредни години да си сътрудничим
те във Стопанския факултет вече са от
името на ученика, постигнал най-високи с „Майкрософт” по тяхната международградове извън столицата. Той пожела на
резултати в националните кръгове на на инициатива YouthSpark и проекта “Кавсички да бъдат здрави и успешни поне
най-голямото международно младежко риера в ИТ”.
колкото са членовете на Алумни клуба на
компютърно състезание MOS World
Стопанския факултет на СУ.
Championship - Атанас Шалаверов от
XII-а клас на СОУ „Иван Н. Момчилов” от
Милена Дамянова отбеляза, че за нея
град Елена. Неговият резултат е 1000
е чест и удоволствие да сподели този
точки. През изминалата година в съспразничен ден с всички присъстващи,
тезанието са участвали над 400 хил.
защото счита, че именно такива събиученици от повече от 130 държави.
тия показват истинската реформа и
„Вълнение, трепет и голяма благодарност“, с тези думи Атанас Шалаверов описа настроението си в този
тържествен момент. Той разказа как
със съучениците му са решили да се възползват от възможността, предоставена от „Майкрософт” и Софийския университет, мотивирани от своя учител
Сдружението на завършилите СтоСветослав Михайлов.
пански факултет на СУ е една от първиСветослав Михайлов запозна присъст- те Алумни организации в България и вече
ващите с начина, по който учениците му развива дейност 11 години. „Мисията на
са постигнали своите добри резултати: Алумни клуба е да поддържа активен диалог
„Първо – получихме възможност, благода- между младите хора, бизнеса, институрение на Софийския университет и „Май- циите и академичната общност, които да
крософт”, второ – имаме умни деца, които работят помежду си“, подчерта Севдалиискат да учат и трето – защитиха свои- на Василева. Тя добави, че през последните
те знания”. В резултат на това в края на няколко години заедно със Стопанския фа2014 г. десет ученици са се сертифицира- култет и Софийския университет работят усилено, за да се подобри качеството
ли успешно на Power Point 2013.
на образованието за по-добро ниво на проСветослав Михайлов благодари на фесионална ориентация, на подготовка и
„Майкрософт”, Алумни клуба на Стопан- качества, за да могат след завършване на
ския факултет на СУ и Николай Нетов, обучението си студентите да намерят
без чиято помощ този проект нямаше да своето място в съвременната бизнес среда.
бъде реализиран.
Севдалина Василева, председател на
Алумни клуба на Стопанския факултет
на СУ, отбеляза, че това е един от онези
дни, в които с радост и със самочувствие
споделяме с широката общественост, че
добри дела и стойностни проекти могат

Проектът „Кариера в ИТ“ е една много значима стъпка в тази посока, защото
помага на учениците да придобият тези
умения, каза Севдалина Василева и представи трите основни направления на
проекта. На първо място това е онлайн

показват как трябва да се случи реформата в българското образование.

„В последните години съм имала неколкократно нещастието да обяснявам
какви са причините за неграмотността
на българските ученици. Като че ли обществото ни се вкопчва именно в това,
в което не сме успели, в това, което ни
предстои да се коригираме и пропуска ето
тези на пръв поглед дребни, но в същото
време много важни моменти за българската образователна система”, каза Милена
Дамянова и подчерта, че този проект е
поредното доказателство, че бизнес, висше образование, средно образование могат да работят заедно и дават своите
добри резултати.
Теодор Милев, директор на „Майкрософт” за Централна и Източна Европа,
подкрепи апела на ръководството на СУ и
на Стопанския факултет младежите да се
стремят да получат висше образование
именно в Софийския университет. „Удоволствие е за „Майкрософт” да партнира
не само с умни ученици, но и да партнира
с институции, които са представени днес
в залата, които имат за цел да направят
вас и вашите съученици бъдещи колеги, успешни и щастливи. Поздравления за това,
което сте постигнали! Успех и честит
празник!”, каза в заключение Теодор Милев.
35
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АБСОЛВЕНТИ
МАГИСТРИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА ПОЛУЧИХА
ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На
тържествена
церемония в Аулата на
Софийския В Аулата на
Софийския университет
„Св. Климент Охридски“
се проведе тържествена церемония по случай
завършването на випуск
2014 г. на Факултета по
начална и предучилищна педагогика. Своите
дипломи получиха сто
абсолвенти от магистърските програми, отличниците сред тях са
десет.
Проф. д-р Димитър
Гюров, декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика,
откри церемонията и
поздрави всички с празника на светите братя равноапостоли
Кирил и Методий.
Ректорът на Софийския университет
проф. дин Иван Илчев също поздрави абсолвентите за двойния празник. „Подготовката на преподаватели е темел в основата на висшето образование. Не случайно
Софийският университет се създава с цел
да подготви преподаватели за нуждите
на бързоразвиващата се тогава образователна система. Радвам
се, че вашият факултет
е най-добрият в България, който подготвя преподаватели във вашата
сфера.”, отбеляза ректорът изрази надеждата
си, че студентите няма
да прекъснат връзка с
университета и преподавателите и ще продължават да участват в
проектите на ФНПП.

изправят абсолвентите след завършването
си. Доц. Немцов призова
абсолвентите да бъдат
талантливи художници
и учители – част от поколението на бъдещето,
и им пожела много успехи
и на добър час.
Отличникът на випуска магистър Дойчев
от програма „Специална
педагогика” отбеляза,
че като син на университетски преподавател
за него Софийския университет е бил естествен избор: „Вярвах, че тук
ще имам възможността
да получа най-доброто
висше образование по избраната от мен специалдостави на абсолвентите достатъчно
ност,
както
и
че
ще имам възможността
възможности да се чувстват горди от
да
се
уча
от
най-авторитетните
препотова, че са българи.
даватели. В крайна сметка предположениРекторът припомни на абсолвенти- ята ми се оказаха верни.”, отбеляза той.
те, че тяхната задача като завършили
Отличникът добави, че му е трябвало
студенти от ФНПП е да възпитават ценвреме
да открие, че Софийския универсиности в младото поколение и обяви магистет
неусетно
се е превърнало за него в
търския випуск 2014 за завършен.
онази свещена Алма матер, за която преДоц. Драган Немцов, преподавател в ди само е слушал от думите на един или
друг посветен възрастен.

„Работата на преподавателя е да издига студентите, а на
студентите – да се
оставят да бъдат издигнати.”, каза Дойчев и
препоръча на колегите
си, да бъдат горди, че са
възпитаници на Софийския университет, че са
получили образованието си именно във ФНПП:
„Гордейте се с имената
и авторитета на своиРекторът отбеляте преподаватели и не
за, че в Софийския унипропускайте да заявяверситет тази седмивате това всеки път,
ца има над 30 изложби,
когато ситуацията го
представяния на книги
изисква, защото нашия
и научни конференции университет и нашите
повече от събитията
преподаватели все още
във всички други универса еталон за висшето
ситети, взети заедно:
„Гордейте се, че завършвате Софийския катедра „Изобразително изкуство” във образование, все още са символ на високоуниверситет”, каза проф. Илчев и изрази Факултета, обърна внимание на пробле- то знание и пътя, необходим за неговото
надеждата си, че обществото ни ще пре- мите и възможностите, пред които ще се постигане.” „Климент Охридски“ бакалав36
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рите и магистрите от
випуск 2014 г. получиха
своите дипломи. По време на празника с почетен
знак „Св. Климент Охридски” със синя лента
бяха удостоени доц. д-р
Марин Симеоновски, доц.
дбн Кирил Ралчев и проф.
д-р Александър Панайотов.
Церемонията бе открита от декана на Биологическия факултет
проф. д-р Мариела Оджакова. Тя заяви, че завършването на висшето образование, получаването
на образователно-квалификационните степени
„бакалавър“ или „магистър“ е едно от най-важните събития в
живота. Проф. Оджакова увери препълнената зала, че този ден е важен в живота
на абсолвентите, но е важен и за техните
преподаватели. „Преди всичко искам да ви
поздравя - за успешното завършване на

МАЙ 2015 г.

бъдат горди, че са възпитаници на Алма матер,
защото образованието
им не отстъпва на европейските и световните стандарти и те ще
бъдат конкурентоспособни, дипломите им са
конвертируеми и дават
възможност за професионална
реализация.
„Радвайте се, че сте имали възможност да завършите образованието си
в най-добрия факултет
в България, в който се
обучават специалисти
във вашата област. Това
беше потвърдено и от
националните рейтинги
на професионалните направления на българскитози етап от образование ви, за диплоте
висши
училища“.
мите, които получавате. Зад тях стоят
вашите знания и умения, вашият труд“,
В края на приветствието си деканът
каза проф. Оджакова.
на Биологическия факултет пожела на абТя призова най-младите си колеги да солвентите да бъдат здрави, да запазят
своето емоционално богатство, да не
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АБСОЛВЕНТИТЕ НА ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ
В деня на празника на Философския
факултет на тържествена церемония в
Аулата на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ 260 бакалаври и магистри получиха дипломите си за висше
образование. 12 са отличниците на випуска.

и ги призова да предават на всички свои
близки, познати, на деца и на роднини, спомена за място, което не случайно е храм на
науката и онази духовна среда, която пази
идеята за висше знание, наука, не винаги

В Аулата присъстваха зам.-ректорът на
Софийския
университет проф. дфн Анастас
Герджиков, деканът на
Философския факултет
проф. д-р Димитър Денков, зам.-деканът на факултета доц. д-р Георги
Вълчев, преподаватели,
студенти и гости.
Събитието бе открито от декана на
Философския факултет
проф. д-р Димитър Денков, който поздрави абсолвентите и техните
близки за успешното
завършване, както и с
празника на Философския факултет.
Той отправи благодарност към завършилите студенти, положили много усилия, за да стигнат до днешния ден. Усилия
да се справят с изискванията, с учебните
планове, които често са
много натоварени.
„Надявам се, че сте
придобили едно образование, което е висше не
само в учебните планове, библиотеките и научните лаборатории, а
в размисъл върху висши
и несвързани с непосредствения ви живот
материи. Този спомен,
мисля, че е едно от условията, които правят
университета Университет. Благодаря ви, че
ще го запазите”, отбеляза проф. Денков.
Той благодари на
преподавателите и служителите на Университета, съдействали за
успешното завършване на абсолвентите.
Благодари още и на всички хора около тях,
които са им оказвали помощ през годините, за да стигнат до този ден.

Заместник-ректорът пожела на младите
хора в Аулата да намерят не само работата,
която ще им донесе достатъчно материални средства, но и рабосвързана с практиката, но носеща в исто- тата, която наистина ще ги удовлетворията духа на българското просвещение. рява и обяви випуск 2014 на Философския
Проф. Денков отбеляза, че получавайки факултет на СУ за закрит.
своята диплома, всички абсолвенти стаРумяна Тодорова, представител на
ват част от този дух. Висшето образо„Прокредит банк”, връчи от името на банката дарение от над 60
книги на български и
чуждестранни автори
за факултетната библиотека. Тя благодари за
възможността да присъства на церемонията
и отбеляза успешното
сътрудничество с ръководството на факултета. През 2014 г. с финансовата подкрепа на
„Прокредит банк” бе ремонтирана аудитория
№ 421 на Философския
факултет.

вание не е само дипломата, а формирането на студентите като хора, преминали
през Софийския университет, нещо, което става част не само от тяхната биография, а и от биографията на българския
Деканът изрази надежда всички абсол- народ.
венти да останат свързани с ФилософПроф. Анастас Герджиков, заместския факултет и след получаването на
дипломата си. Пожела им още много успех ник-декан на Софийския университет,
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връчи дипломите на отличниците на випуска. Той поздрави всички с празника на
Философския факултет и с успешното
завършване. Проф. Герджиков отбеляза,
че всички абсолвенти в залата са получили
солидно образование в
един от елитните факултети на най-добрия
университет в България, поради което няма
защо да се притесняват за своята реализация. Той изрази убеждението си, че за всички
годините в СУ са били
добри, защото са били
част от факултета с
най-много и най-разнообразни специалности,
където могат да се научат много интересни и
любопитни неща.

Г-жа Тодорова пожела на абсолвентите
да не спират да вярват, че пред тях няма
граници да постигнат
това, което мечтаят, да носят в себе
си любопитство, желание за реализация
и желание за удовлетвореност от това,
с което се занимават. Тя ги призова да
ваземат отговорен и информиран избор,
когато решават какво да правят в бъдеще като запазят ентусиазма, страстта,
упоритостта и любопитството, което
имат днес.
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МАГИСТРИТЕ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗАВЪРШИХА ВИСШЕТО СИ ОБРАЗОВАНИЕ
На тържествена церемония в Аулата
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ 120 магистри, възпитаници на
Стопанския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование.
От тях петима са пълни отличници.
Събитието бе открито от заместник-декана на Стопанския факултет доц. д-р Теодор
Седларски, който поздрави дипломантите и техните близки. Деканът на
Стопанския факултет
доц. д-р Тодор Попов се
обърна към колегите си,
близките на абсолвентите и най-вече към „виновниците“ за тържествения ден с приветствено
слово. Той поздрави завършващите за постигнатия голям успех да
принадлежат към семейството на завършилите
Стопанския факултет на
Софийския университет
„Св. Климент Охридски“.
Доц. Попов изрази увереността си, че
не се безпокои за професионалната реализация на абсолвентите, както и че те ще
имат добро материално обезпечение след
години.
В приветственото
си слово деканът по традиция посъветва абсолвентите да продължат
да учат. „Не е достатъчно човек просто да продължи да учи. За да има истински голям успех, човек
трябва да учи по-бързо
от своите конкуренти и
в този смисъл ви пожелавам наистина да можете
и да продължите да учите по-бързо от вашите
конкуренти така, както е
било и досега“. В словото
си доц. Попов отбеляза и
нещо много важно - работата в екип.
Деканът на Стопанския факултет пожела на
най-младите си колеги щастие и успех във
всички направления, в които ще живеят и
ще работят: „Истинското щастие е възможно само тогава, когато и хората около вас са щастливи. На добър час и всичко
най-добро!”.
Заместник-ректорът на СУ проф. дпн
Албена Чавдарова изрази удоволствието
си, че е част от щастливия миг в живота на абсолвентите - приключването на
40

образованието им. „Това е един нов път, ще направят тази стопанска икономичепо който ще тръгнете от тук нататък. ска промяна“.
Път, който ще ви отведе в най-различни
Проф. Чавдарова обяви випуск 2014 г.
стопански организации, фирми, институции, в които ще работите. Надявам се и за закрит и пожела на всички на добър час.
съм убедена, че този ваш професионален
Анна Вдовичина поздрави абсолвентите от
името на Сдружението
на завършилите Стопанския факултет. Тя отбеляза, че за нея е чест да
присъства в Аулата на
СУ и разказа за живота
си след завършването на
висшето си образование,
както и за развитието
на професионалния й път.
Анна Вдовичина изрази
убеждението си, че много
голяма част от абсолвентите в залата ще бъдат
част от водещи международни или български
компании или ще основат
свои успешни компании.
Тя подчерта, че завършващите не си тръгват
само с един документ,
а с много повече - това са контактите
път ще бъде лесен, защото имате добра
с хора, които са срещнали по време на
подготовка в Стопанския факултет в наобучението си в Стопанския факултет,
шата Алма матер“.
които са не само техни приятели, но и
Тя пожела на дипломантите да не се бъдещи бизнес-партньори, с които ще им
бъде приятно да участват съвместно в
различни каузи.
Тя пожела на абсолвентите да бъдат
вдъхновени и окрилени,
който и път да изберат
това да е професионална изява, в която да се
влюбят, в която да бъде
тяхното сърце, която да
ги вдъхновява всеки ден и
да са заобиколени от свои
съмишленици
Отличникът Антоан
Василев поздрави колегите си по случай дипломирането им. „Днес празнуваме успешното завършване на едно предизвикателство. Пътят ни беше
труден, но за сметка на
това, изпълнен с много
отчайват, когато срещнат трудности и положителни емоции и ценни познанства с
да бъдат винаги дръзновени, младежки ен- колеги и преподаватели“.
тусиазирани, да не забравят съветите на
От името на всички дипломанти
своите преподаватели и да отстояват и
да се борят за истината такава, каквато той поднесе най-искрените и сърдечни
благодарности на преподавателите за
е.
тяхната всеотдайност и способност да
„Ние очакваме от вас наистина в сто- провокират интересите им. Благодари на
пански план нещата в нашата държава да семействата и приятелите, на колегите
бъдат много по-добре , отколкото до този за интересно прекараните часове заедно,
момент. А кои освен вас са хората, които за новите приятелства.
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АБСОЛВЕНТИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ДИПЛОМИ
В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ се проведе тържествена церемония по случай завършването на випуск 2014 г. на Историческия
факултет. Своите дипломи получиха 240
бакалаври и магистри, отличниците сред
тях са шест.
Преди церемонията по връчването на
дипломите проф. Харалд Хепнер от Университета Карл Франц (Грац. Австрия)
беше удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза на Софийския университет. Деканът на Историческия факултет проф. д-р Пламен Митев представи
биографията на отличения гост и отбеляза, че академичното слово на проф. Хепнер на тема „Балканите в навечерието
на модернизацията“ ще бъде последната
лекция по история, която абсолвентите
ще чуят.
Заместник-ректорът на Софийския
университет доц. Милена Стефанова
приветства випуск 2014 г. от името на
ректорското ръководство и отбеляза,
че за нея е удоволствие да поздрави абсолвентите. Тя им пожела на първо място
здраве, за да могат да осъществят мечтите си, да постигнат целите, които
преследват, и да бъдат щастливи. „Знам,
че чакате с нетърпение мига, в който ще
държите в ръцете си дипломата, за която
сте се борили, за която сте изкарали много безсънни нощи, но която сте заслужили.
Затова ви моля днес тържествено тук, в
най-красивата зала на Университета, да
ми обещаете, че където и да бъдете в този
живот, ще носите с чест и гордост името
възпитаник на Софийския университет.
„Св. Климент Охридски”.
Заместник-ректорът призова випускниците да благодарят с аплодисменти на
своите преподаватели, които са направили всичко възможно, за да им предадат
своя опит и знания, както и на своите
родители, близки, любими и приятели,
които са ги подкрепяли в усилията им да
завършат своето образование.
Доц. Стефанова призова всички в залата да поздравят с бурни аплодисменти
и абсолвентите от Историческия факултет и обяви випуск 2014 за закрит.
Отличникът на випуска от специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа” Никола Раковски благодари за
оказаната чест да отправи послание към
колегите си. Той припомни първия ден от
тяхното академично образование и призова колегите си да пазят всеки спомен
от студентските си години, защото те
са най-хубавите и пожела на абсолвентите „На добър час”.
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