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През месец юни се проведе втората 
кандидатстудентска сесия на Софийския 
университет. Тя започна на 31 май с из-
пити по немски език и по испански език и 
приключи на 28 юни с изпити по френски 
език и по география. Проведоха се и канди-
дат-студентските изпити по български 

език и литература, биология, журналис-
тика (писмен и устен), химия, английски 
език, италиански език, руски език, филосо-
фия и социални науки, история на България, 
математика I и математика II, физика, 
теология (устен), събеседване за специал-
ността „Изобразително изкуство“, музи-

кален инструмент или пеене. 

На 22 юни 2015 г. в 8.30 часа старти-
ра електронният прием на документи за 
класиране на кандидат-студентите за 
учебната 2015/2016 г. в Софийския уни-
верситет „Св. Кл. Охридски“. Приемът на 
документи продължи до 4 юли 2015 г. 

На общо събрание, проведено на 9 юни 
2015 г., за декан на Факултета по химия и 
фармация на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ бе избран акад. проф. 
дн Петър Кралчевски.

Кандидатурите за поста декан на Фа-
култета по химия и фармация бяха три – 
на проф. дн Георги Вайсилов, проф. дн Соня 
Илиева и акад. проф. дн Петър Кралчевски. 
Проведоха се две гласувания и акад. проф. 
дн Петър Кралчевски беше избран с 61 гла-
са „за“.

Академичната кариера на акад. проф. 
дн Петър Кралчевски е тясно свързана с 
Факултета по химия и фармация (преди 
Химически факултет). След дипломиране-
то му с отличие в специализация „Атом-
на физика“ на Физическия факултет на 
СУ през 1981 г. той е зачислен за редовен 
докторант в Химическия факултет на СУ. 
През 1985 г. защитава кандидатска ди-
сертация на тема: „Влияние на кривината 
върху термодинамичните свойства на 
тънки течни филми“. От 1985 г. е после-
дователно асистент, главен асистент, 
през 1991 г. е избран за доцент, а през 2001 
е избран за професор в Химическия факул-
тет на СУ. През 2001 година защитава 
дисертация за доктор на физическите 
науки „Изкривени фазови граници и капи-
лярни сили между частици“. През 2004 г. 
той е избран за член-кореспондент по хи-
мически науки към БАН, а през 2012 г. става 
най-младия академик в Република България.

Акад. Кралчевски има богат управлен-

ски опит – бил е ръководител на учеб-
но-научните лаборатории по Физикохи-
мична хидродинамика и термодинамика 
(1993–1999 г.) и по Инженерна химична 
физика (1999–2008 г.); бил е ръководител 

и съ-ръководител на повече от 25 научни 
и научно-приложни проекта с участието 
на български и чуждестранни организации. 
От 2007 до 2015 г. е член на управителния 
съвет на НИС към СУ. От 1995 г. неизменно 
е член на Факултетния съвет на Химиче-
ския факултет (сега Факултет по Химия 
и фармация). Бил е координатор на между-
народен COST проект с участници от 28 
страни (2008–2011 г.), а понастоящем е 
секретар на Европейското Общество по 
колоиди и повърхности (ECIS).

Акад. Петър Кралчевски е един от 
най-изтъкнатите български учени с над 
190 публикации в научни списания, 1 мо-
нография, 2 патента. Работите му са са 
цитирани повече от 6700 пъти в научна 
литература, h-index = 38 (Web of Science); 
h-index = 44 (Google Scholar). Той е изнесъл 
205 презентации на международни конфе-
ренции, включително 3 пленарни доклада, 
40 поканени и key-note лекции, 75 устни и 
87 постерни презентации. Изнесъл е и 39 
поканени лекции в чуждестранни универ-
ситети и изследователски институти. 
Организатор е на две международни на-
учни конференции и една научна школа в 
България.

Научните му интереси включват: 
Разтвори на повърхностно-активни ве-
щества: адсорбция, мицелообразуване, со-
любилизация; Механика, термодинамика и 
реология на флуидни междуфазови граници 
и на колоиди; Взаимодействия между час-
тици на течни повърхности; дву- и три-
мерни колоидни кристали; Повърхностни 
сили и стабилност на тънки течни филми 
и дисперсни системи.

Акад. Кралчевски води лекционни кур-
сове по математични методи в химията, 
висша математика за химици, преносни 
явления, стабилност на дисперсни сис-
теми, наноколоиди, колоидни кристали и 
наноматериали в различни бакалавърски и 
магистърски специалности на ФХФ. Бил е 
ръководител на 36 дипломни работи и 15 
успешно защитени докторски дисерта-
ции. 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ ПРИКЛЮЧИ ВТОРАТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА СЕСИЯ НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА 

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

АКАД. ПЕТЪР КРАЛЧЕВСКИ Е НОВИЯТ ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
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Проф. дфн Александър Драйшу 

На общо събрание, проведено на 5 юни 
2015 г., деканът на Физическия факултет 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ проф. дфн Александър Драйшу 
беше избран за втори мандат. 

Кандидатурите за поста декан на 
Физическия факултет бяха две – на проф. 
дфн Александър Драйшу и на доц. д-р Хрис-
то Димов. В проведеното гласуване проф. 
Драйшу беше преизбран със 77 гласа „за“. 

Кариерата на проф. Драйшу от дълги 
години е свързана с Физическия факултет 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. През 1987 г. завършва Факул-
тета, от 1988 г. до 1990 г. е докторант 
към катедра „Квантова електроника“, 
през 1991 г. защитава кандидатска ди-
сертация на тема „Индуцирана фазова 
модулация и преобразуване на параме-
трите на лазерното лъчение“. От 1991 
г. е последователно старши асистент и 
главен асистент, а през 1998 г. е избран за 
доцент. През 2001 г. защитава дисерта-
ция за степента доктор на физическите 
науки на тема „Фазова самомодулация и 
индуцирана фазова модулация в кубични 
нелинейни среди“. През 2004 г. е избран за 
професор.

От 2003 до 2011 г. проф. Драйшу е ръ-
ководител на катедра „Квантова елек-
троника“. През 2011 г. е избран за декан 
на Физическия факултет. С настоящия 
избор започва да тече неговият втори 
мандат като декан.

Преподавателската работа на проф. 
Драйшу и научните му интереси са в об-
ластта на квантовата електроника и 
лазерната техника. Той води лекционни 
курсове по линейни и нелинейни оптични 
вълни, електричество и магнетизъм, не-
линейни оптични вълни и солитони, оп-
тични комуникационни мрежи и др. Бил е 
ръководител на над 30 дипломни работи 
от различен тип. Проф. Драйшу има шес-
тима успешно защитили докторанти, на 
които е бил консултант и/или ръководи-
тел. Автор и съавтор е на над 190 научни 
публикации, които са цитирани над 930 
пъти.

Д оц. д-р Александър Омарчевски

На общо събрание, проведено на 12 юни 
2015 г., деканът на Богословския факултет 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ доц. д-р Александър Омарчевски 
беше избран за втори мандат. 

Доц. д-р Александър Омарчевски, беше 
преизбран с 15 гласа „за“. 

Доц. Омарчевски е завършил Духовна-
та академия (днес Богословски факултет 
на Софийския университет) през 1987 г. 

В Богословския факултет на Софийския 

университет постъпва като главен асис-
тент д-р през 2001 г. Доктор по теология 
от 1999 г. Дисертацията му е на тема 
“Акакиевата схизма (484-519)”. От 2004 г. 
е доцент по Обща история на Църквата в 
Богословския факултет на Софийския уни-
верситет. Хабилитационният му труд е 
на тема “Религиозната политика на импе-
ратор Юстиниан I (527-565)“.

Членува в множество научни и об-
ществени организации, член на Епархий-
ския съвет при Софийска св. митрополия. 
Удостоен с църковния орден „Св. Климент 
Охридски” I степен.

Богословският факултет на Софий-
ският университет „Св. Климент Охрид-
ски“ започва от академичната 2015/2016 
г. обучение на църковни журналисти и ме-
дийни анализатори в рамките на нова ма-
гистърска програма „Църква и медии“. 

Подобна специализация се реализира 
за първи път в България и Европа и цели да 
подготви богослови за работа в медиите. 
На фона на глобалните промени, съвре-
менното общество изпитва все повече 
потребност от бърза, достоверна и про-
фесионална информация по религиозните 
проблеми. Живото християнско благове-
стие и цялото безценно църковно наслед-
ство имат своето място в свободния 
демократичен диалог и публично общест-
вено мнение. Дигиталната комуникация 

подпомага църковния живот и мобилизира 
християните за благотворителни, кул-
турни и просветни дейности. 

За четири семестъра платено задоч-
но обучение, магистрантите ще получат 
базисни знания за медийната и църковна 
комуникация; ще упражнят създаване-
то на различни жанрови форми за печат, 
радио, телевизия, онлайн издания; ще 
анализират медийната продукция по 
църковни и религиозни теми. Успешно 
завършилите програмата ще могат да 
работят като журналисти в църковни 
медии и светски издания; като членове на 
неправителствени, държавни и медийни 
организации за медиен мониторинг; като 
съветници и експерти по религиозни въ-
проси в обществени и държавни организа-

ции; включително обществените съвети 
към публично-правните медии (държавни, 
обществени, общински и др.); като неза-
висими издатели, продуценти и автори 
на книги, филми, медийни продукти на цър-
ковна тема. 

Ръководител на магистърската про-
грама е деканът на Богословския факул-
тет доц. д-р Александър Омарчевски. 
Новите учебни предмети са подбрани и 
съгласувани съвместно с декана на Факул-
тета по журналистика и масова кому-
никация доц. д-р Теодора Петрова. Учени 
от двата факултета ще преподават на 
студентите, съвместно с практикуващи 
журналисти и дигитални специалисти. 

ДЕКАНЪТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРОФ. ДФН АЛЕКСАНДЪР ДРАЙШУ И 
ДЕКАНЪТ НА БОГОСЛОВСКИЯ ФАКУЛТЕТ ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ОМАРЧЕВСКИ БЯХА 

ПРЕИЗБРАНИ ЗА ВТОРИ МАНДАТ

„ЦЪРКВА И МЕДИИ“ – НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА В СУ
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В двора на Факултета по 
математика и информатика на 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ беше от-
крит Форум на кариерното раз-
витие. Двудневното събитие 
бе под мотото „Знам и искам да 
го докажа“. В него участваха 53 
фирми и Институтът по меха-
ника на БАН.

Организатор на събитието 
бе Кариерният център на ФМИ, 
а генерален спонсор бе Hewlett 
Packard. Форумът даде шанс за 
среща и диалог на живо между 
работодателите и студенти-
те от всички факултети на СУ 
и студенти от други висши учи-
лища.

Форумът бе открит от за-
местник-декана на Факултета 
по математика и информати-
ка доц. д-р Атанас Семерджи-
ев. Той поздрави с добре дошли 
гостите на Форума за кариерно 
развитие и изрази радостта 
си, че това е възможност да се 
осъществи връзка между воде-
щите организации в сектора и 
академичната общност.

Заместник-ректорът на 
Софийския университет проф. 
Анастас Герджиков от името на 
ректорското ръководство бла-
годари за интереса към събити-
ето и изтъкна, че отново сту-
дентите ще могат да се срещ-
нат с бъдещите им работода-
тели: „Това е една от причините 
Софийският университет да е 
на челно място в рейтинговите 
системи, защото основният кри-
терий за реализация на пазара на 
труда при нас е много висок, тъй 
като почти нямаме нереализи-
рани студенти, а смятам, че от 
този факултет изобщо нямаме.” 
Проф. Герджиков отбеляза, че 
това се дължи на инициативата 
на Факултета по математика и 
информатика, който се е вклю-
чил много активно в студент-
ските практики и вече за шеста 
година организира срещи между 
работодатели и студенти. Той 
поздрави колегите за инициа-
тивата и за това, че толкова 
упорито преследват тази цел и 
пожела успех на събитието.

Проф. Огнян Наков, декан 
на Факултета по компютърни 
системи и управление в Техниче-
ския университет – София, също 

поздрави гостите: „Това събитие 
само доказва, че ако някой е близък 
до бизнеса, до реалността, това са 
нашите факултети и нашите сту-
денти. Ако фирмите търсят хора 
– това сте предимно вие – нашите 
студенти.“, отбеляза проф. Наков. 
Той допълни, че според проучване 
на БАИТ, студентите от двата 
факултета захранват около 75 % 
от ИТ бизнеса в страната. „Ние се 
стараем да подобрим нещата, а вие 
- да се учите по-добре и се надявам 
този процес да продължи.”, каза в за-
ключение той.

Доц. Евгения Великова, декан на 
Факултета по математика и ин-
форматика на СУ, приветства гос-
тите на това своеобразно търже-
ство за успешен старт на карие-
рата на студентите. Тя благодари 
на фирмите за дарените средства 
за стипендии на студентите и за 
учебни пътувания, на които млади-
те хора могат да се реализират и 
да научат нови неща.

Мария Асенова, представител 
на генералния спонсор на събити-
ето – Hewlett Packard, изрази ра-
достта си, че са тук и могат да 
говорят с младите студенти за 
възможностите в компанията. „В 
Hewlett Packard едни от най-успеш-
ните служители са от този факул-
тет. Въображението е единствена-
та граница на вашите възможнос-
ти.”, отбеляза тя.

Веселин Арнаудов, предста-
вител на VM Ware, отбеляза, че 
за фирмата е привилегия да бъде 
партньор с Факултета по матема-
тика и информатика. „За 8 години, 
откакто сме в България, се опитва-
ме активно да изграждаме възмож-
ности за нашите млади кадри чрез 
VM Ware академията, както и чрез 
стажантските програми”, отбеля-
за Арнаудов и пожела на студенти-
те да бъдат активни, да намерят 
работата, която им харесва, да по-
говорят с колегите, които вече са 
навлезли в индустрията, да посе-
тят презентациите и каквото и 
да решат да правят, да го правят 
с хъс.

Стоян Велев от Sab Labs Bulgaria 
посъветва студентите да видят 
щандовете на фирмите, да погово-
рят с представителите и да имат 
предвид, че най-добрите софтуер-
ни фирми са представени на този 
форум и предлагат позиции, които 
са особено подходящи за студенти.

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА СУ СЕ ПРОВЕДЕ ДВУДНЕВЕН 
ФОРУМ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ
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За четвърта поредна годи-
на студенти от IV курс специ-
алност „Туризъм” и техните 
преподаватели от катедра 
„География на туризма” орга-
низираха Празници на избрани 
световни туристически дес-
тинации. През юни в универ-
ситетския театър „Алма Ал-
тер“ бе представена трета-
та дестинация за тази година 
– Мексико. 

Целта на организаторите 
доц. д-р Вера Николова и гл. ас. 
д-р Атанас Казаков от Геоло-
го-географския факултет на 
Софийския университет е с 
помощта на изкуството да се 
представят природата, кул-
турата, традициите и тяхна-
та атрактивност в светов-
ния туризъм.

Доц. Вера Николова поз-
драви присъстващите и от-
беляза, че това е последното 
събитие за тази година от се-
рията Празници на световни 
туристически дестинации. По 
думите й Мексико е една пъс-
тра, красива, многолика и мно-
гоцветна страна, която заслу-
жава голямо внимание на све-
товната туристическа сцена. 
Тя подчерта, че студентите 
ще се опитат да представят 
богатата култура, невероят-
ната природа и изключителни-
те хора на Мексико.

Проф. дгн Мария Воденска, 
преподавател в Геолого-ге-
ографския факултет на СУ, 
приветства всички в залата 
с добре дошли и подчерта, че 
инициативата на доц. Николо-
ва и д-р Казаков е много хубав 
и интересен начин да се научи 
нещо ново за различните ту-
ристически дестинации. Тя 
представи гостите на съби-
тието – г-н Луис Монтеро, от-
говарящ за културните въпро-
си в посолството на Мексико 
у нас, Симеон Идакиев, журна-
лист и пътешественик.

„Смесица от модерно и 
традиционно, клиширано и 
сюрреалистично. Всичко това 
е Мексико – очарование, уха-
ние, тайнственост, музика и 
танци”, с тези думи студен-
тите започнаха представяне-
то на Мексико. Историята и 
културата на страната бяха 
показани по много оригинален 

начин – чрез музика, танци, ат-
рактивни декори, актьорско 
майсторство и много чувство 
за хумор. Зрителите научиха 
интересни факти, свързани 
с историята, митологията, 
природата, културните осо-
бености и традициите на 
страната.

В центъра на представле-
нието бе поставен сблъсъкът 
между две коренно различни 
мексикански семейства. Едно-
то, живеещо в богатство и 
забрава на древните тради-
ции, а другото - опитващо се 
да ги запази. На този фон бяха 
представени различни мито-
ве и легенди, свързани с исто-
рията на Мексико и неговите 
коренни жители, известни 
туристически дестинации в 
страната, плажове, курорти, 
живописната и разнообразна 
природа.

След интересното пред-
ставление г-н Луис Монтеро 
благодари за чудесното пред-
ставяне на родината му. Той 
отправи своята благодарност 
към студентите и техните 
преподаватели за това, че са 
успели да докоснат чувствата 
и емоциите на всички хора и са 
успели да ги пренесат в Мекси-
ко. 

Симеон Идакиев също поз-
драви присъстващите в теа-
тралната зала и разказа инте-
ресни случки от своите пъте-
шествия из Мексико. 

В края на представлението 
организаторите благодариха 
на студентите за хубавите 
и понякога трудни моменти, 
които са имали заедно, на ко-
легите си от катедрата и от 
факултета, които винаги са ги 
подкрепяли, както и на всички 
близки, приятели. Специална 
благодарност бе отправена 
към Сатиричния театър, Те-
атъра на българската армия 
и Пернишкия театър, които 
през годината са съдействали 
с костюми и декори за пред-
ставленията.

След като научиха повече 
за традициите и обичаите в 
Мексико, в края на представле-
нието всички зрители имаха 
възможност да опитат тра-
диционна мексиканска кухня.

ПРАЗНИЦИ НА СВЕТОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ – МЕКСИКО
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За поредна година Универси-
тетската ботаническа градина 
- София се включи в инициатива-
та на фондация „Изиарт“ - Дет-
ски панаир, посветена на деня на 
детето. За деца и родители спе-
циалистите от Ботаническата 
градина приготвиха нов изсле-
дователски маршрут, по който 
се запознаха с интересни видове 
от парковата част и една от 
оранжериите. Темата провоки-
ра междупредметните знания 
и наред с развитието на наблю-
дателност и съобразителност, 
тя насочи деца да си припомнят 

и надградят географските си знания. Така 
те се запознаха с представители на фло-
рата от целия свят и това е добър повод 
за бъдещи занимания, свързани с биоразно-
образието и опазването на видовете.

Ботаническата градина беше посете-
на от стотици любознателни семейства, 
които на този специален празник почето-
ха едно от основните права на децата – 
да учат, докато се забавляват. 

По случай лят-
ното слънцестое-
не и традиционния 
български празник 
Еньовден, за четвър-
та поредна година 
„Софийска вода“ по-
кани жителите и 
гостите на София в 
Университетската 
ботаническа градина. 
Търсещите прохлада 
и зеленина в центъра 
на града разгледаха 
безплатно едно от 
най-красивите места 
в София. 

  За децата специа-
листите от Универси-
тетските ботанически 
градини бяха подготви-
ли интерактивни зани-
мания по ботаника. Чрез 
игри и дискусии малките 
участници работиха 
по глобалнозначимата 
тема „Мога ли да живея 

в свят без растения?”. Така те се 
запознаха с процеса фотосинтеза, 
кръговрата на водата в природа-
та и значението й за съществува-
нето на живата природа, както и 
със същността на понятия като 
биоразнообразие и климатични 
промени. 

За откривателски настрое-
ните участници бяха подготвени 
занимания на тема „Разпознаване 
на растенията”. Момчетата и 
момичетата научиха специфични 
термини, необходими, за да могат 
да описват и нагледно да илюстри-
рат растенията. Времето, отде-

лено за тематично наблюдение им даде 
възможност да се запознаят с видовото 
разнообразие в Университетската бота-
ническа градина в София. 

Срещите завършиха с дискусия за ро-
лята на ботаническите градини като 
научни и образователни институции и 
значението на опазването на видовото 
разнообразие за живота ни на планетата.

Останалите посетители имаха въз-
можност да разгледат Университетска-
та ботаническа градина, придружени от 
специалист, който им разказа за истори-
ята на институцията и растителните 
колекции в нея.

УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА В СОФИЯ ОРГАНИЗИРА ИНТЕРЕСНИ 
СРЕЩИ ЗА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО И ЗА ЕНЬОВДЕН
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В Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ бе открита Тре-
тата международна научна конференция 
„Пътят на коприната“. Тя бе организира-
на от Институт Конфуций – София към 
СУ. На събитието присъстваха ректорът 
на СУ проф. дин Иван Илчев, директорът 
на Центъра по източни езици и култури 
към СУ проф. дфн Александър Федотов, 
временно управляващият посолството 
на Китайската Народна Република в Бъл-
гария Дзя Ли, преподаватели, студенти, 
гости

Конференцията бе открита от проф. 
Федотов, който поздрави участниците 
и гостите в конференцията с „Добре до-
шли!“ в Софийския университет. Той при-
помни пред тях събитията, организирани 
от Институт Конфуций за кратък период 
от време. „Върховата точка в този наниз 
от прекрасни постижения е посещението 
на Нобеловия лауреат за 2012 г. проф. Мо 
Йен, който стана Доктор хонорис кауза на 
Софийския университет. Това съвпадна със 
Световния ден на Институт Конфуций, 
който се проведе при нас на 27 септември 
2014 г.“. 

Проф. Федотов припомни още, че на 
8 декември миналата година по време на 
Деветата световна конференция на Ин-
ститут „Конфуций“ ректорът на Софий-
ския университет проф. дин Иван Илчев 

участва в Ректорския форум като 
водещ на секция „Критерии за оценя-

ване на модела Институт „Конфуций“. 

През миналата година бяха организи-
рани 32 различни събития от Институт 
„Конфуций“ – София, обобщи проф. Федо-
тов и благодари на ректорското ръко-
водство и лично на проф. Илчев за усили-
ята, които полагат за разширяването на 
Институт „Конфуций“ - София. 

През септември 2015 г. Институт 
„Конфуций“ – София ще се превърне в сре-
дище на световно събитие. Като инсти-
тут-модел Институт „Конфуций“ – Со-
фия ще покани свои партньори от много 
европейски държави, както и 130-членна 
китайска делегация. Домакин на това 
грандиозно глобално събитие ще бъде рек-
торът на Софийския университет проф. 
Иван Илчев, каза още проф. Федотов. 

Ректорът на Софийския университет 
проф. дин Иван Илчев приветства всички 
участници във форума в Софийския уни-
верситет – най-старата институция за 
висше образование и най-добрият универ-

ситет в България.

Той припомни, че Софийският универ-
ситет има дългогодишна традиция в ки-
тайските науки – повече от половин век 
студентите имат възможността да изу-
чават китайски език, история и култура: 
„Китайската филология е една от най-по-
пулярните програми в СУ и някои от наши-
те най-добри студенти кандидатстват в 
нея. За последните 10 години китайските 
науки са от голяма полза за основаването 
на Институт „Конфуций“, един от първи-
те институти в Източна Европа. Благо-
дарни сме на китайското правителство 
за подкрепата, оказана в дейността на 
института“. 

Ректорът изрази радостта си, че 
тези, които ще дойдат следващата годи-
на, ще имат привилегията да прочетат 
своите лекции на Четвъртата конферен-
ция „Пътят на коприната“ в новата сгра-
да на института. Той пожела приятен 
престой на гостите в София и успех на 
конференцията. 

Временно управляващият посолство-
то на Китайската Народна Република в 
България Дзя Ли поздрави участниците в 
конференцията от името на посолство-
то на Китай. 

„За мен е удоволствие да присъствам 
на днешното събитие, както и да споделя 
мислите си относно китайската страте-
гия за взаимоизгодно развитие, наречена 
„Един пояс, един път”, заяви Дзя Ли. Той 
разказа за древния Път на коприната, 
представляващ търговски канал между 
Европа и Азия, който не само е подпомагал 
търговското и икономическо сътрудни-
чество, но е стимулирал културния обмен 
и взаимното опознаване между различни-
те нации. 

„Стратегията „Един пояс, един път” 
отговаря на днешните изисквания за раз-
ширяване на световното сътрудничество 
и налага нов модел на съвременното парт-
ньорство между различни държави и наро-
ди“, каза Дзя Ли и добави, че в момента над 
60 страни и международни организации са 
присъединени към инициативата. 

Говорейки за предимствата на гео-
графското разположение на страните от 
Централна и Източна Европа, Дзя Ли зая-
ви, че България представлява важен еле-
мент от моста, свързващ Европа и Азия.

Третата международна научна конфе-
ренция „Пътят на коприната“ ще продъл-
жи и на 5 юни и на нея ще бъдат обхванати 
широк кръг от теми в областта на кита-
истиката и изтокознанието:

• Китайски език и литература – тради-
ции, съвременност, перспективи.

• Развитие на китаистиката в Бълга-
рия и българистиката в Китай. 

• Духовна традиция, философия, култу-
ра на Китай – развитие, влияния, вза-
имодействия. 

• Пътят на коприната като връзка 
между цивилизации – история, архео-
логия, пътища на обмен на материал-
ни и духовни ценности, икономически, 
социални и културни процеси между 
Изтока и Запада. 

• Съвременен Китай и светът – социал-
но-икономическа динамика, вътрешна 
политика и международни отношения, 
идеи и перспективи за развитие. 

• Историческо и културно наследство 
на Китай, културен обмен и туризъм. 

• Китайско традиционно и съвременно 
изкуство – процеси, влияния, взаимо-
действия.

В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ПЪТЯТ НА КОПРИНАТА“

КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ
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На 8 юни 2015 в Заседателна зала 1 на 
Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ за четвърти пореден път 
се проведе годишната конференция 
на SIETAR – България на тема: „Свое и 
чуждо (теоретични рефлексии и ак-
туални социални практики)“. 

В конференцията взеха участие 
представители на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски”, 
Техническия университет в София, 
Югозападния университет „Неофит 
Рилски”, Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски”, 
Русенския университет „Ангел Кън-
чев”, Европейския политехнически 
университет, учители и мениджъри 
от български и международни компании.

Събитието се осъществи с любезно-
то домакинство на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски”, в партньор-
ство със Сдружение с нестопанска цел 
„Етнотолеранс“ и списание „Реторика и 
комуникации“.

Конференцията привлече над 30 учас-
тници и гости. Тя бе открита от предсе-

дателя на Управителния съвет на SITEAR 
– България доц. д-р Янка Тоцева, която 
запозна участниците с акцентите на 

конгреса на SIETAR – Европа, проведен през 
месец май във Валенсия, Испания. 

Докладите и дискусиите бяха разделе-
ни в три панела:

„Интернационализация и глобализа-
ция на бизнеса – свое и чуждо в бизнеса без 
граници“ представи организационната 
култура на международни и местни ком-
пании; бяха дискутирани предизвикател-

ства в глобализиращия се свят и подходи 
при подготовката на бъдещи мениджъри. 
Разгледани бяха още етични аспекти на 

бизнеса в мултикултурна среда, как-
то и други интересни теми в обхва-
та на панела.

В „Свое и чуждо в изследовател-
ска перспектива“ участниците 
обсъдиха изследователски подходи и 
обяснителни схеми за интерпрети-
ране на ситуацията в българското 
висше образование, в националните 
и организационни култури. Бяха дис-
кутирани времеви и пространстве-
ни аспекти на опозицията свое - чуж-
до наред с предизвикателствата, 
които тя поставя пред академични-

те и социалните мрежи.

В „Свое и Чуждо – образователни па-
радигми и практики“ вниманието беше 
насочено към проблемите при работа в 
мултикултурната среда на българското 
училище и културните парадокси във ви-
сшето образование. Изнесените доклади 
представиха както конкретен опит в 
образователната система, така и теоре-
тични позиции.

В Kонферентната зала на Ректо-
рата на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ се проведе заклю-
чителна конференция по проект „Ин-
форматика, граматика, лексикография“ 
(BG051PO001-3.3.06-0024). Проектът е 
финансиран от Главна дирекция „Струк-
турни фондове и международни образова-
телни програми” към Министерството 
на образованието и науката.

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, 
ръководител на проекта, откри конфе-
ренцията и заяви, че това е последният 
проект от серия проекти, по които се ра-
боти от края на 2008 г. „Всички тези про-
екти са насочени за постигането на една и 
съща цел – да се въведат новите дигитал-
ни технологии в медиевистиката и палеос-
лавистиката и да станат широко достоя-
ние на всички онези, които се занимават 
с тази толкова обичана от нас и толкова 
перспективна напоследък област“. 

В конференцията ще участват проф. 
Хайнц Миклас (Австрия), който е Доктор 
хонорис кауза на Софийския университет 
и доц. Иван Петров от Център Церанеум, 
Лодз, Полша. 

Проектът „Информатика, грамати-
ка, лексикография“ (BG051PO001-3.3.06 
– 0024) с ръководител проф. дфн Анна-Ма-

рия Тотоманова е финансиран по Опера-
тивна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, схема за безвъзмездна финансова 
помощ „Подкрепа за развитието на докто-
ранти, постдокторанти, специализанти и 
млади учени“. Проектът е на стойност 
333 825,39 лв. и е с продължителност 24 
месеца. Целевата група на проекта се със-
тои от 18 души. Четирима от тях са док-
торанти, а останалите 14 са постдокто-
ранти, специализанти и млади учени.

Проектът се осъществи в партньор-
ство между Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ чрез Факултета по 
славянски филологии и Института за бъл-
гарски език при БАН „Проф. Л. Андрейчин“.

Целта на проекта е повишаване ка-
чеството на обучение и на изследовател-
ския капацитет на младите учени и създа-
ване на условия за обработка и управление 
на знания с висока конкурентноспособ-

ност на пазара на труда в съвременното 
общество на знанието.

Сред специфичните цели на проекта 
са подобряване на условията за провеж-
дане на обучението в докторантските и 
постдокторантските програми и пови-
шаване на интереса и мотивацията на 
младите учени и специалисти за участие 
в научни изследвания, както и укрепване и 
развитие на научния потенциал в Бълга-
рия. Проектът предвижда още създаване 
на предпоставки за качествено образо-
вание и научни изследвания и разработки 
и повишаване качеството и конкурент-
ността на изследователите. Други цели 
са насърчаването на мобилността на уче-
ните и интегриране на младите изследо-
ватели в европейското изследователско 
пространство и разработването на ино-
вативни решения в областта на истори-
ческата граматика и лексикография чрез 
съчетаването на традиционните мето-
ди с възможностите на новите инфор-
мационни технологии. Важна цел на екипа 
на проекта е създаване на научни мрежи и 
ефективни и устойчиви партньорства за 
обучение и научно-приложни изследвания.

Конференцията се проведе на 29 и 30 
юни, а след края й се състоя и колегиум на 
целевата група на проекта „Информати-
ка, граматика, лексикография“.

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА SIETAR - БЪЛГАРИЯ НА ТЕМА: „СВОЕ И ЧУЖДО“ (ТЕОРЕТИЧНИ 
РЕФЛЕКСИИ И АКТУАЛНИ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ)

В СУ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ИНФОРМАТИКА, ГРАМАТИКА, 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ“
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Ректорът на Софийския университет 
„Св. Кл. Охридски“ проф. дин Иван Илчев се 
срещна с посланика на Ирак Кахтан Таха 
Халаф Ал-Джанаби и посланика на Египет 
г-жа Манал Йехия Ел Шинауи. 

По време на срещите бяха обсъдени 
възможностите за активизиране на съ-
трудничеството на най-старото висше 
училище в България както с посолствата 
на двете страни, така и с университе-

тите, с които СУ има сключени споразу-
мения. Акцент в разговорите бяха въз-
можностите, които програмата „Еразъм 
+“ дава за засилване на студентската и 
преподавателска мобилност. 

Ректорът на СУ и посланикът на Ирак 
припомниха дългогодишните много добри 
двустранни отношения, както и подгот-
вените в България стотици специалисти, 
които и сега работят в Ирак.

С посланика на Египет ректорът на 
СУ обсъди възможността лектори в об-
ластта на арабската литература и изку-
ство, археология и др. да гостуват в Алма 
матер, както и съвместни инициативи 
във връзка с отбелязването през 2016 
година на 90-та годишнина от установя-
ването на дипломатически отношения 
между България и Египет.

РЕКТОРЪТ НА СУ СЕ СРЕЩНА С ПОСЛАНИЦИТЕ НА ИРАК И ЕГИПЕТ В БЪЛГАРИЯ

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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В аудитория 277 на Софийския универ-
ситет се проведе лекционен курс на тема 
„Резервоарна геология и/или анализ на 
каротажни данни”. Курсът бе  в периода 

1-5 юни 2015 г. и бе финансиран от фирма 
„Тотал” като част от подписаното през 
април 2015 г. споразумение за съвместно 
сътрудничество между Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски” и „То-
тал Е&П България”. 

Курсовете са предназначени за сту-
денти и служители от държавната адми-
нистрация с интереси към проучването 
и добива на въглеводороди. Курсовете са 
безплатни за участниците и се провеж-
дат на английски език от чуждестранни 
лектори. Темите на четирите лекционни 
курса са: „Морско сондиране: технологии и 
дейности”, проведен в периода 11-15 май 
2015 г. в Минно-геоложкия университет, 
„Резервоарна геология и/или анализ на каро-
тажни данни”, 1-5 юни 2015 г. в Софийския 
университет, „Структурна интерпрета-
ция на сеизмични данни”, 5-9 октомври 
2015 г. в Софийския университет, „Основи 
на безопасност, здравословни условия на 
труд и опазване на околната среда”, 12-16 

октомври 2015 г. в Минно-геоложкия уни-
верситет.

На събитието присъстваха зам.-дека-
нът на Геолого-географския 
факултет доц. Филип Мачев, 
Кзавие Фожрас, управител на 
„Тотал Е&П България”, проф. 
Макс Миле, лектор на курса, 
Емануил Кожухаров, студен-
ти и представители на дър-
жавната администрация.

Доц. Филип Мачев поз-
драви всички присъстващи в 
аудиторията и отбеляза, че 
те имат чудесната възмож-
ност да бъдат част от един 
интересен и полезен лек-
ционен курс. Той разказа за 

инициативата на „Тотал Е&П България”, 
които от години организират подобен 
тип събития в цял свят с 
лектори от Асоциацията на 
професорите на „Тотал”.

Кзавие Фожрас, управи-
тел на „Тотал Е&П България”, 
изрази удовлетворението 
си да присъства в Софийския 
университет и представи 
накратко компанията, как-
то и дейността й в България 
в блок 1-21 „Хан Аспарух“. 
„Тотал E&П България Б.В.” е 
водеща енергийна група, коя-
то работи в световен ма-
щаб с фокус предимно върху масла и хими-
кали, промишлени и търговски дейности 
в областта на нефта, газа, електричест-
вото, енергията от възобновяеми източ-
ници, химията и др. За развитието на 
своята дейност фирмата се интересува 
от сътрудничество с професионалисти в 

областта на образованието.

Г-н Кзавие Фожрас подчерта, че за „То-
тал” и неговите партньори в блок 1-21 
„Хан Аспарух“ ОМВ и Репсол е изключи-
телно важно да покажат ангажираност и 
активно участие в обучението на българ-
ски специалисти и за подпомагане на бъл-
гарските учени и преподаватели. Именно 
това е и целта на организираните лек-
ционни курсове в Софийския университет 
и Минно-геоложкия университет. По ду-
мите му, това е чудесен начин за младите 
хора в България с интерес в тези области 
да се свържат с водещи международни 
компании и преподаватели.

Емануил Кожухаров представи лекто-
ра проф. Макс Миле. Проф. Миле е завършил 
като геолог университета в Безансон, 
Франция, а след това прави докторска 

дисертация. През 1970 г. започва да рабо-
ти в „Тотал” на различни позиции и в раз-
лични клонове. Първоначално се занимава 
с проучване, а по-късно и с разработване 
на находищата. Проф. Миле е един от из-
вестните специалисти на „Тотал” по гео-
логия на резервоарите.

ЛЕКЦИОНЕН КУРС С ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОФЕСОРИТЕ НА „ТОТАЛ”

НАУКА И БИЗНЕС
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Бизнес инкубаторът за студенти и 
докторанти в областта на екобиотех-
нологиите е създаден с финансовото, ин-
телектуално и материално участие на 
Софийското предприятие за третиране 
на отпадъци и магистърска програма „Еко-
логична биотехнология“. Партньори са 
Биологическият факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ и 
Софийската община. 

Два випуска специалисти, завършили 
магистърски програми „Екологична био-
технология“, „Приложна хидробиология и 
аквакултури“,„Биобизнес“ и „Екоменидж-
мънт“ работят в Бизнес инкубатора, 
решават проблеми на екотехнологиите, 
подобряват тяхната ефективност и се 
обучават допълнително в Бизнес инкуба-
тора. 

За две години Бизнес инкубаторът е 
обучил по дуалната система и е осигурил 
работа в Софийското предприятие за 
третиране на отпадъци на дванадесет 
магистри от Софийския университет. 

Всички те са пре-
минали през целево 
обучение през Би-
ологическия факул-
тет на СУ, платен 
стаж в инкубатора 
и сега са назначени 
на работа като уп-
равляват сложните 
зелени технологии 
по производство на 
биогаз, компост, пре-
чистване на води от 
разграждането на би-
товите отпадъци, 
въвеждане на стан-
дарти по качество и управление на риска. 
Всички тези технологии са новаторски и 
зелени и се провеждат на територията 
на Столичната община.

Бизнес инкубаторът разширява дей-
ността си и отвори врати за стаж и лят-
но обучение на осем студенти – бакалаври 
и магистри. Предстои разработване на 
докторски дисертации по проблемите 

на управлението на твърдите отпадъци, 
индустриалната симбиоза, обвързване-
то на енергия, икономика, екология /ЕЕЕ/, 
цикличната, ресурсна икономика и модер-
ната молекулярна диагностика и контрол 
на съвременните зелени технологии в 
Софийско предприятие за третиране на 
отпадъци и други подобни в национален 
и международен мащаб на работещите в 
инкубатора.

ВТОРА ГОДИНА УСТОЙЧИВО РАБОТИ БИЗНЕС ИНКУБАТОР В ОБЛАСТТА НА ЕКОБИОТЕХНОЛОГИИТЕ
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Софийският университет „Св. Кл. 
Охридски“ получи наградата „САЙВал“ 
(SciVal) на „Елзевир“ за инсти-
туция с най-високо качество 
на научната продукция. 

Преподавателите от Со-
фийския университет „Св. 
Климент Охридски“ доц. д-р 
Георги Йорданов от Факул-
тета по химия и фармация и 
проф. дфзн Стойчо Язаджиев 
от Физическия факултет 
бяха отличени в тазгодиш-
ното издание на наградите за 
наука „Питагор“. 

Доц. Георги Йорданов по-
лучи голямата награда за млад 
учен. Изследователската му 
дейност е в областта на на-
нотехнологиите, като основните му при-
носи са разработката на наноматериали 
на полимерна основа за лекарствено дос-
тавяне на антибиотици, противоракови 

и противогъбични средства.

Проф. дфзн Стойчо Язаджиев получи 
наградата за утвърден учен в природни-
те науки и математиката. Изследова-
телската му дейност е фокусирана върху 

Обща теория на относителността и 
уравненията на Айнщайн.

Тази година за първи път 
бяха връчени награди за ви-
соки научни резултати от 
партньорите на България 
в наукометрията – научно-
то издателство „Елзевир“ и 
„Томсън Ройтерс“.

Софийският универси-
тет „Св. Кл. Охридски“ получи 
наградата „СайВал“ (SciVal) 
на „Елзевир“ за най-високо ка-
чество на научната продук-
ция.

Министерството на об-
разованието и науката от 
2009 г. връчва ежегодни награ-

ди за наука „Питагор“ на български учени и 
научни колективи със съществен принос 
за развитието на науката.

Снимки: Пресцентър на МОН

ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ И ПРОФ. ДФЗН СТОЙЧО ЯЗАДЖИЕВ СТАНАХА ЛАУРЕАТИ НА 
НАГРАДИТЕ „ПИТАГОР“

ОТЛИЧИЯ
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За трети пореден път Физическият 
факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ присъди годишни 
награди за най-добър млад учен и за най-до-
бра докторска дисертация.

  Главен асистент доктор Гергана 
Димитрова Георгиева от Катедра „Ме-
теорология и геофизика“ беше отличена 
от Факултетния съвет като най-добър 
млад учен за 2014 г. за изследванията си 
на строежа на земната кора и на горната 
мантия за територията на България и 
околните земи. 

Наградата за най-добра дисертация 
за 2014 г. бе присъдена на доктор Генко 

Цветков Генов, бивш 
докторант на Катедра 
„Теоретична физика“, 
за труда му на тема 
„Композитни техники 
за прецизен контрол на 
квантови и класически 
системи”. 

На специален Фа-
култетен семинар на 
Физическия факултет 
колегите представиха 
впечатляващи доклади 
с основните си резулта-
ти.

На лятната Национална 
универсиада 2015 г., проведена 
в Пловдив, Софийският универ-
ситет достигна второ място 
след Националната спорт-
на академия. За пореден път 
представителите на различни 
спортни дисциплини се пред-
ставиха отлично на междууни-
верситетските състезания. 

Женският отбор по бас-
кетбол на Софийския универ-
ситет спечели шампионската 
титла на лятната Национал-
на универсиада 2015, след него 
на второ място се нареди НСА 
и трети е отборът на УНСС. 
В състава на отбора на Софийския уни-
верситет за финалните срещи играха 
студентките Калина Тодорова и Алексан-
дрина Панайотова от Юридическия факул-
тет, Пепа Калайджиева, Радостина Дими-
трова, Ренета Тодорова и Ивана Петрова 
от Философския факултет, Ева Филипова 
от Биологическия факултет, 
Доротея Тодорова от Стопан-
ския факултет, Адриана Дачева 
от Факултета по славянски 
филологии и Мирена Денчева от 
Факултета по начална и преду-
чилищна педагогика. Треньор 
на отбора е доц. д-р Ирен Пел-
текова от Департамента по 
спорт към Софийския универ-
ситет.

Радостина Димитрова е 
професионална състезателка 
по баскетбол и този сезон игра 
за отборите на „Левски” (Со-
фия) и „Монтана 2003” (Мон-
тана). Ивана Петрова игра 
през сезона за „Левски” (София), 
Александрина Панайотова е от школата 
на „Славия” (София), Ренета Тодорова - от 

школата на „Рилски спортист” (Самоков), 
а Доротея Тодорова е от баскетболната 
школа на „Балкан” (Ботевград).

Представителният отбор по джудо 
на СУ „Св. Климент Охридски“ също взе 
участие в Националната универсиада. За 
поредна година състезателите спечелиха 

отборна шампионска титла при жените 
и почетното трето отборно място при 

мъжете. 

В индивидуалното класиране 
при жените първи места взеха 
Галя Иванова, Мария Маркова, 
Дафина Маринова, Каролина Ди-
нева. Вторите места бяха спе-
челени от Ива Цолова, Моника 
Христова, София Добревска. 
Трети места заеха Вера Ясъй-
баш и Галина Владимирова. 

С медали от Пловдив си 
тръгнаха и Иван Тайсир Ел Ме-
граби и Стоян Моллов. Мъжете 
са трети след НСА и МВР Акаде-
мията.

Представителните отбори по кара-
те на СУ ”Св. Климент Охридски” мъже и 
жени, под ръководството на Георги Йоси-
фов завоюваха редица призови места. На-
градените са Надежда Христоскова, Дани-
ела Стоянова, Мила Никова, Йоан Кръсти-
телски, Стефан Aшиков, Емил Никифоров, 
Крум Пирдопски и Георги Костов. 

Новосформираният мъжки 
отбор по хандбал на СУ зае вто-
ро място. 

Женският ни отбор по во-
лейбол зае второ място след 
НСА. 

Мъжкият отбор по плуване 
се класира на трето място, а 
женският – на второ. 

Смесеният отбор по плажен 
тенис /мъже и жени/ зае първо 
място. 

На лятната Национална уни-
версиада 2015 в Пловдив призо-

ви места заеха и други тимове от Софий-
ския университет. 

ФИЗИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ СИ МЛАДИ УЧЕНИ

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЗАВОЮВА ВТОРОТО МЯСТО НА ЛЯТНАТА НАЦИОНАЛНА 
УНИВЕРСИАДА 2015
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Студенти от Факултета по мате-
матика и информатика, Стопанския 
факултет и Физическия факултет на 
Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски” спечелиха медали и се класираха на 
първите места в проведената в периода 
29-31 май 2015 г. Национална студентска 
олимпиада по математика за 2015 г.

Отборите на Факултета по матема-
тика и информатика на Софийския уни-
верситет „Св. Кл. Охридски“ с ръководи-
тели доц. Първан Първанов, доц. Владимир 
Бабев, доц. Веселин Гушев заеха първите 
три места в отборното класиране и със 
сериозна преднина първо място в класи-
рането по университети в проведената 
в периода 29-31 май 2015 г. Национална 
студентска олимпиада по математика за 
2015 г.

Велина Иванова е победител в олимпи-
адата. Златни медали получиха още Мла-
ден Вълков и Станислав Чобанов, сребърни 
медали спечелиха Илия Мардов, Радослав 
Комитов, Ксения Цочева, Владимира Су-
ванджиева, Киприан Бербатов, а бронзови 
- Виктор Радивчев, Марк Андонов, Матей 
Константинов, Стоян Апостолов и Кирил 
Михайлов.

Участниците от Стопанския факул-
тет на Университета заеха второ място 
в отборното класиране и второ място в 
класирането по университети. Медали-
сти сред тях са Валери Лазаров – златен 
медал, Петър Буюклиев – сребърен медал и 
Мирела Димитрова, Валери Ангелов, Ната-
лия Хаджиева, Мария Попова, които спече-
лиха бронзови медали на олимпиадата.

Студентите от Физическия факул-
тет на Софийския университет също се 
представиха отлично на състезанието. 

Те заеха четвърто място в отборното 
класиране, и трето място в класирането 
по университети. Сребърни медали за-
воюваха Виктор Данчев, Деница Банкова, 
Велизар Стоянов, Чавдар Дуцов, а бронзо-
ви - Иво Илиев, Дан Ангелов, Александрина 
Янева.

Н а ц и о н а л н а т а 
студентска олимпи-
ада по математика 
(НСОМ) е матема-
тическо състезание 
между студенти по 
бакалавърски или ма-
гистърски програми, 
ко е то се провежда 
един път годишно. 
Олимпиадата има за 
цел да повишава инте-

реса на студентите към математиката 
и да създава условия за обмен на опит сред 
преподавателските екипи.

Участието в олимпиадата е индиви-
дуално и отборно, а състезателите се 
разпределят в една от следните групи 
според професионалното направление, в 
което е специалността им:

- Група А – математика, информатика 
и компютърни науки; 

- Група Б – природни и технически нау-
ки, сигурност и отбрана;

- Група В – всички неизброени в групи А 
и Б.

Състезанието се състои от решаване 
на три задачи, съобразени с конспекта за 
съответната група. Времето за решава-
не на задачите е четири астрономически 
часа. Състезанието е анонимно. Състе-
зателите получават хартия за писане. 
Те могат да ползват син химикал, а при 
желание и инструменти за чертане, като 
нямат право да ползват спра воч на лите-
ратура или технически средства.

СТУДЕНТИ НА СУ ПОБЕДИХА В НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
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Ректорът на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ проф. дин. Иван 
Илчев награди с парични награди най-добре 
представилите се студенти от Физиче-
ския факултет на СУ на тазгодишната 
Национална студентска олимпиада по фи-
зика.

Първокурсникът Велизар Стоянов от 
специалност „Квантова и космическа те-
оретична физика“ донесе златен медал от 
олимпиадата и бе награден със сто и пет-
десет лева.

Чавдар Данчев, студент в първи курс, 

специалност „Квантова и космическа те-
оретична физика“, който завоюва сребъ-
рен медал, бе награден с парична награда 
100 лева.

Олимпиадата се състоя в Долна Мит-
рополия в периода 14-16 май 2015 г. До-
макин бе факултет „Авиационен” на НВУ 
„Васил Левски”.

Отборът на Физическия факултет на 
Софийския университет, ръководен от гл. 
ас. д-р Нено Тодоров и гл.ас. д-р Димо Арна-
удов, спечели индивидуалното абсолютно 
първо място, както и отборното първо 

място.

Отборът бе в състав: Иван Михов - II 
курс в специалност „Инженерна физика“, 
Симеон Карпузов - I курс „Инженерна фи-
зика“, Любомир Симеонов - I курс, специ-
алност „Ядрена техника и ядрена енерге-
тика“, първокурсниците Виктор Данчев, 
Чавдар Данчев и Велизар Стоянов от 
специалност „Квантова и космическа те-
оретична физика“, студентите от първи 
курс специалност „Физика“ Александрина 
Янева, Десислава Калайджиева и Констан-
тин Стойчев и Деница Банкова от втори 
курс, специалност „Физика“.

В Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ се проведе тър-
жествена церемония по връчване на награ-
дите на победителите в научно-
то състезание за тийнейджъри 
„Герои на бъдещето“, организи-
рано от BASF – България. Състе-
занието „Герои на бъдещето“ се 
провежда в 10 държави от Цен-
трална и Източна Европа. Бъл-
гария е на второ място по брой 
подадени проекти. 24 отбора от 
цялата страна премериха сили в 
тазгодишното състезание. 

Водещ на церемонията бе 
Анна Ангелова от БНТ, а офици-
ални гости бяха проф. Христо Ба-
ларев от Българската академия 
на науките; проф. Тони Спасов, доц. Кръ-
станка Маринова и доц. Милен Богданов 
от Факултета по химия и фармация на 
Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ и Валентина Диканска, управител 
на BASF България.

Научното състезание „Герои на бъде-
щето“ цели да открие млади бъдещи из-

следователи от средно или основно учили-
ще, които да проведат научно изследване 

и да създадат иновативно и устойчиво 
решение, което може да разреши проблем 
на местно ниво. Този проблем може да е 
преразходът на електрическа енергия в 
училището или прекомерното генериране 
на отпадъци – целта е за решаването му 
да се използват научни методи. 

„Герои на бъдещето“ е част от иници-

ативата Chemgeneration, която цели да 
популяризира образованието по химия в 
България. Основите на Chemgeneration са 

поставени през началото на 2011 
година - Международната година 
на химията. Софийският универ-
ситет „Св. Климент Охридски” е 
един от партньорите на иници-
ативата. 

Участниците в състезание-
то бяха поздравени от чл.-кор. 
проф. дхн Тони Спасов, ръководи-
тел на катедра „Приложна неор-
ганична химия“, лауреат на награ-
дата „Питагор“ за особен принос 
в науката, отличен в категори-
ята за успешен ръководител на 
международни проекти. 

Проф. Спасов се обърна към участни-
ците в състезанието като към колеги-хи-
мици и изрази радостта си, че присъст-
ва на тържеството, организирано от 
BASF - България. „Химията е наука, която 
има нужда от много знаещи хора, които 
участват в нейното развиване и в ней-
ното прилагане. Ние с вас имаме задълже-

РЕКТОРЪТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ НАГРАДИ ОТЛИЧИЛИТЕ СЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА

В СУ БЯХА ВРЪЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В НАУЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ 
„ГЕРОИ НА БЪДЕЩЕТО“
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нието да развиваме един от клоновете на 
науката, който е свързан с нещата в при-
родата”, подчерта проф. Спасов.

Проф. Спасов благодари на компанията 
BASF и се обърна към участници-
те в състезанието с думите: 
„Вие на една ранна възраст сре-
щате проблем и се опитвате да 
го решите с помощта на литера-
тура, на вашите учители и съуче-
ници. Тръгнали сте по дълъг път, 
по който ще вървите вероятно 
дълги години във вашия живот. 
Вие ще се сблъсквате с проблеми, 
ще трябва да прецените техния 
мащаб, начини как да ги решите, 
техния ефект върху обществото 
и икономиката – всичко това по-
казва едно глобално мислене“. 

От името на ръководството 
на Факултета по химия и фармация на СУ 
проф. Спасов покани учениците да станат 
студенти във факултета, защото там 
ще получат нужното внимание и знания.

Валентина Диканска, управител на 
BASF – България, приветства 
присъстващите в Аулата и за-
яви, че събитието е особено 
важно, защото се случва в годи-
ната, в която компанията праз-
нува 150-годишния си юбилей. 
„Юбилеят ни кара да се обърнем 
към миналото, но и да погледнем 
към бъдещето. Вие сте бъдещето 
на химията, на развитието на об-
ществото“ - заяви г-жа Диканска 
и разказа накратко за историята 
и работата на компанията. Тя 
изтъкна, че поради съвременни-
те предизвикателства, породе-
ни от климатичните промени, 
увеличаващия се брой на населе-
нието, от необходимостта от запазване 
на ресурсите, химията играе ключова роля 
за разрешаването на всички проблеми в 
обществото.

Г-жа Диканска подчерта, че е 
впечатлена от младите хора с 
буден ум, които полагат усилия 
да разрешат по научен метод 
заобикалящите ги проблеми: 
„Съвременното общество и ин-
дустрията имат нужда от млади 
хора като вас, които да разберат, 
че естествените науки и в част-
ност химията са много важни за 
разрешаването на предизвика-
телстата“.

Валентина Диканска поздрави 
участниците в състезанието 
за проектите им и отбеляза, че 
най-много я е впечатлило, че са 
включили в тях и своите съучени-
ци, учители и организации. Поздрави ги за 
ентусиазма и отзивчивостта, пожела им 
бъдещи успехи и да бъдат хората, които 

ще решават въпросите на бъдещето.

От 24-те отбора бяха отличени пър-
вите три, представили най-добри проек-
ти. Отличени бяха и отборът-любимец 

на публиката и носителите на поощри-
телна награда.

С наградата „Любимци на публика-
та“ бе отличен отбор „Спестовници-

те“ от I СОУ „Св. Седмочисленици“, гр. 
Търговище. Проектът им е „Проучване на 
методи и набелязване на мерки за намаля-
ване на изразходваната питейна вода в 
училище и поставяне на начало на реализи-
рането им”. Ръководител на отбора е г-жа 

Росица Георгиева. С кампания за набиране 
на отпадъчна хартия учениците са наба-
вили пари за сензорни смесители за учи-

лищните чешми. 

Наградата бе връчена от проф. Тони 
Спасов, който заяви, че всеки, който се 
интересува, който чете, който работи, 

може да бъде учен-изследовател, 
но трябва да започне рано. А към 
усилията, които задължително 
се полагат, трябва да се добави и 
любовта към работата. 

Поощрителната награда бе 
присъдена на Клуб „Млад еко-
лог“ – Гимназия за чужди езици 
„Васил Левски“, Бургас. Проектът 
на отбора е „Лугата- природен из-
точник на здраве” и е насочен към 
красотата и здравето. Идеята 
на учениците е да се използва 
отпадната луга. Ръководител на 
отбора е г-жа Десислава Марино-
ва.

Наградата на учениците бе връчена 
от г-га Диканска. Тя поздрави отбора за 
темата, която са избрали и подчерта, че 
един от браншовете, в които химията 
има широко приложение, е козметиката.

Доц. Богданов обяви награда-
та на спечелилите 3-то място 
– отбор „ХелиоАтоми“ от IV 
езикова гимназия „Фредерик Жо-
лио-Кюри“, Варна с ръководител 
Нели Райчева. Техният проект е 
„Слънчева инсталация за топла 
вода в училище”.

Доц. Богданов поздрави де-
цата от всички отбори, но спе-
циално поздрави и техните учи-
тели за усилията, които са поло-
жили. Той сподели пред присъст-
ващите в Аулата защо журито 
е било впечатлено от проекта: 

„Слънцето е един безкраен източник на 
енергия. Всички знаем, че в световен мащаб 
има тенденция да се използват възобновя-
еми източници за създаване на енергия и 
използването им. Самият проект от „Хе-
лиоАтоми“ беше изготвен изключително 

професионално. Те бяха осъщест-
вили контакти с научни колекти-
ви, бяха провели проучване на въз-
можностите на българския пазар, 
какво може да бъде закупено, бяха 
изработени и макети“. 

На второ място се класира 
отбор “Green masters” от Про-
фесионална гимназия „Проф. д-р 
Асен Златаров“, Видин. Техният 
проект „Зелена топлина” е насо-
чен към оползотворяване на био-
отпадъци и получаване на биогаз. 
Ръководител на отбора е г-жа 
Десислава Цокова.

Наградата им бе връчена от доц. Ма-
ринова, която заяви, че проектът на уче-
ниците е впечатлило журито със своята 
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мащабност, но и с отношението 
на учениците към тяхното учи-
лище. 

Почетното първо място в 
състезанието „Герои на бъдеще-
то“ спечели отбор „Диамант“ 
от СОУ „Христо Ботев“, Айтос. 
Техният проект е „Зелена пре-
гръдка за Планетата Земя”. В 
своята работа децата предла-
гат горивото в автомобилите 
да се замени с преработено гот-
варско олио – биодизел. Ръководи-
телят на отбора Севинч Алиева 
разказа как е възникнала идеята 
на отбора и как децата са изра-
ботили своя проект. 

Бъдещите изобретатели бяха поз-
дравени от проф. дхн Христо Баларев от 

Института по обща и неорганична химия 
към БАН. Той разказа, че журито е харесало 
идеята на учениците, чиято разработка 

е била много сериозна. „Всяко на-
учно постижение има три важни 
момента – това са идеята, ре-
ализацията на идеята и трето 
– да убедиш останалите, че този 
продукт е полезен, че тази разра-
ботка е полезна и има смисъл да 
види бял свят“ – подчерта проф. 
Баларев. 

Проф. Баларев се обърна към 
всички бъдещи герои с пожелание 
да имат крила, с които да осъ-
ществяват идеите и мечтите 
си, да получават знания и опит. 
„Но пазете корените си. Обичай-
те България. Обичайте я чисто и 
предано. България има нужда от 

вас!“ – призовава в края на приветствие-
то си ученият. 
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Ректорът на Софийския университет 
проф. дин Иван Илчев се срещна 
с президента на Португалската 
република проф. д-р Анибал Кава-
ку Силва и съпругата му д-р Ма-
рия Каваку Силва и с българския 
държавен глава Росен Плевнели-
ев. 

По време на срещата ректо-
рът запозна португалския прези-
дент с историята на Софийския 
университет – най-старото 
и престижно висше училище в 
България, лидер във всички про-
фесионални направления, в които 
обучава над 20 000 студенти. СУ 
е единственият български уни-
верситет, които намира място 
в авторитетни международни рейтинго-
ви класации. 

Общо беше мнението, че международ-

ното академично сътрудничество става 

все по-важно и в рамките на Европейския 
съюз то е изключително активно. Проф. 
Илчев изтъкна доброто сътрудничество 
на Софийския университет с висши учи-

лища в Португалия, сред които универ-
ситетите на Порто, Коимбра и 
др. и посочи, че голям брой сту-
денти на СУ се възползват от 
възможностите за мобилност, 
които предоставя програмата 
„Еразъм“ и се обучават в универ-
ситети в Португалия. Изразена 
беше надежда посещението на 
португалския държавен глава 
да активизира студентската 
и преподавателска мобилност 
между Софийския университет и 
висши училища в Португалия. 

След срещата президентите 
на Португалия и България разгле-
даха изложбата „Ние, поколение-

то на Орфей“ в централното фоайе на 
Ректората. В Аулата на СУ се състоя кон-
церт на португалската изпълнителка на 
фадо Ана Моура.

Зам.-ректорът на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски” чл.-кор 
проф. дбн Румен Панков се срещна с деле-
гация от журналисти от Южна Корея. На 
срещата присъстваха още деканът на 
Факултета по журналистика и масова ко-
муникация на СУ доц.д-р Теодора 
Петрова и председателят на Съ-
юза на българските журналисти 
г-жа Снежана Тодорова.

Южнокорейската делегация бе 
в състав Чонг Рюл Парк, президент 
на Асоциацията на журналистите 
на Република Корея, Йонг Ман Ким, 
генерален мениджър на организа-
цията, Ким Йонг Ку, президент на 
Асоциацията на журналистите в 
Гуанджу-Йоннам, Хее Канг, прези-
дент на Асоциацията на журна-
листите в Инчон-Гьонги и Ън Бок 
Ан, президент на Асоциацията на 
журналистите в Капгуон.

Проф. Румен Панков запозна присъст-
ващите с историята на най-авторитет-
ното висше училище у нас. Той подчерта, 
че според най-новото издание на Рейтин-
говата система на висшите училища в 
България Софийският университет е на 
първо място в 22 от 22 направления сред 
държавните университети в страната 
и заема между 500 и 700 място в автори-

тетни международни рейтингови класа-
ции. Проф. Панков подчерта и активната 
международна дейност на Софийския уни-
верситет и възможностите за сътруд-
ничество с Южна Корея.

Заместник-ректорът изтъкна ак-
тивната дейност на прeподавателите 
в Центъра по кореистика в рамките на 
Софийския университет и подчерта, че 
благодарение на техните ежедневни уси-
лия се популяризира корейската култура и 
език в България.

Чонг Рюл Парк, президент на Асоциаци-
ята на журналистите на Република Корея, 

представи делегацията и разказа някои 
интересни факти от историята на Южна 
Корея. Той обърна внимание на характер-
ните черти на отделните области в 
страната, както и на корените и симво-
лите на държавността. 

Чонг Рюл Парк отбеляза, 
че делегацията е в България в 
резултат на подписания през 
април 2015 г. в Сеул Меморан-
дум за сътрудничество между 
Асоциацията на журналистите 
на Република Корея и Съюза на 
българските журналисти. Той 
подчерта още, че България е 
първата страна в Европейския 
съюз, с която имат подписан 
подобен меморандум. Докумен-
тът предвижда сътрудничест-
во и размяна на информация и 
опит по проблеми на журналис-
тиката и медиите между две-

те организации. Чонг Рюл Парк определи 
журналистите като цивилни дипломати 
и изтъкна тяхната важна роля за сближа-
ване на народите, международно сътруд-
ничество и опознаване на различната кул-
тура и език.

След срещата делегацията гостува на 
Факултета по журналистика и масова ко-
муникация на СУ. 

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛИЯ ПРОФ. Д-Р АНИБАЛ КАВАКУ СИЛВА ПОСЕТИ СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО НА СУ СЕ СРЕЩНА С ЖУРНАЛИСТИ ОТ ЮЖНА КОРЕЯ

ГОСТИ НА СУ
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КУЛТУРА

В Галерия „Алма матер“ в Ректората 
на Софийския университет бе открита 
изложба „Дигитален свят“. Тя представи 
многообразието на дигиталната графика 
– от художествените фотографии, об-
работени с помощта на софтуерен про-
дукт, през колажираните и обработени 
стари графики до изображенията, създа-
дени изцяло в компютъра; от малкофор-
матните графични форми до големите 
принтове. Изложбата можеше да бъде 
разгледана до 3 юли 2015 г. 

В изложбата участваха проф. Буян 
Филчев, д-р Снежина Бисерова, Майя Чола-
кова, доц. Анна Цоловска, Явор Грънчаров, 
Майа Антова, Виолета Апостолова, Кра-
симира Дренска, Елисавета Въчева, Калина 
Миланова, Калина Мартинова, Иво Митов, 
Борислава Борисова, Цветелина Деничи-
на, Милена Банковска, Адриан Стайков, 
Здравко Харизанов, Марина Александрова, 
Александър Байтошев и Цвета Петрова. 
Куратор на експозицията бе д-р Цвета 
Петрова от Катедра „Изобразително из-
куство“ към Факултета по начална и пре-
дучилищна педагогика. 

В хода на своето 
развитие графиката 
се адаптира към тех-
нологичния напредък, а 
художниците-графици 
винаги се възползват 
от предоставените 
им нови технологични 
възможности. Тяхната 
работа е не само търсе-
не на художествено въз-
действие, но и до голяма 
степен овладяване на 
даден материал. Послед-

ният етап от историята на графиката 
разглежда дигиталната епоха и дигитал-
ната графика (CGD – Компютърно-генери-
ран дизайн). Изключително разнообразна 
като пластичен език, интересна за публи-
ката и за специалистите, дигиталната 
графика бързо набира скорост и става все 
по-разпространена сред художниците. В 
сравнение с класическите графични тех-
ники, тя е по-достъпна и разпространена 
и сред творящите в сферата на живопи-
ста, скулптурата, декоративните изку-
ства и др.

В изложбата участваха преподава-
тели и студенти от специалност „Изоб-
разително изкуство“ към Факултета по 
начална и предучилищна педагогика на СУ 
„Св. Климент Охридски“. Всеки от тях 
представи своето собствено виждане 
към дигиталната графика, а общото е 
принципът на творческа работа – с помо-
щта на компютъра. 

На откриването на изложбата бе про-
жектиран кратък видео-материал за раз-

витието на дигиталната графика.

Изложбата бе съпътствана от кръгла 
маса на тема: „Дигиталните техноло-
гии в графичното изкуство - граници и 
възможности, теория и практика“, коя-
то се проведе на 24 юни в Конферентната 
зала в Ректората на СУ. Целта й бе да про-
блематизира границите на дигиталната 
графика и да се опита да даде отговор на 
въпроса кое се приема за оригинален графи-
чен отпечатък и кое не.

Всеки от участниците сподели личния 
си опит в областта и представи снимков 
материал. Бе дадена възможност и за дис-
кусия с публиката. Участници бяха проф. 
Буян Филчев, проф. Петер Цанев, проф. 
Светозар Бенчев, Албена Спасова, Галина 
Павлова.

ИЗЛОЖБА НА ДИГИТАЛНА ГРАФИКА БЕ ОТКРИТА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
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В Заседателна зала 2 в Ректората на 
Софийския университет се състоя пре-
миерата на монографията „Български ан-
тарктически изследвания – синтезис”. 
Книгата представя най-важните резул-
тати от научните изследвания през 
последния четвърт век в областта на 
науките за Земята и биологичните науки 
в района на Българската антарктическа 
база „Св. Климент Охридски” на о-в Ли-
вингстън.

„Български антарктически изследва-
ния – синтезис” е издание на Универси-
тетското издателство с финансовата 
подкрепа на Министерството на окол-
ната среда и водите. Редактори са проф. 
Христо Пимпирев и проф. Нешо Чипев. 

Събитието бе организирано от Бъл-
гарския антарктически институт. 

„Радвам се, че сме се събрали по такъв 
прекрасен повод – премиерата на тази 
монография, която е синтезисът, най-ва-
жното от българските научни изследва-
ния на Антарктида през последния чет-
върт век. По този начин ние показваме, 
че България е там, защото прави наука“, 
каза проф. Христо Пимпирев. Той изрази 
благодарността си към авторите, чии-
то публикации са включени в книгата, 
както и на целия екип на българската по-

лярна база, който е оказвал съдействие 
за изпълнението на научните задачи, на 

всички приятели, които са помагали, на ръ-
ководството на Софийския университет, 

на Министерството на околната среда 
и водите, както и на Университетското 

издателство „Св. Климент Охридски“. 

Ректорът на СУ проф. дин Иван Ил-
чев поздрави всички в залата по повод 
новата книга и изрази радостта си, че 
усилията на учените намират мате-
риален израз в тази монография. 

„Винаги в последните години съм 
казвал, че решението на българските 
правителства да подкрепят антар-
ктическата програма е едно от малко-
то правилни стратегически решения 
във външната политика на България. 
Всички правителства досега оценяват 
важността на това, което вие прави-
те.“ 

Проф. Илчев заяви още, че е радос-
тен, че благодарение настойчивост-
та на няколко души и особено на проф. 
Пимпирев програмата продължава 
вече повече от четвърт век. „Тази 
програма е олицетворение на това, 
което винаги съм смятал - че в България 
наука трудно се прави от една научна 
институция. България е твърде малка 
държава и всички трябва да работим 
заедно“. По думите на проф. Илчев 

тази книга е пример за това как се работи 
заедно в името на България. 

ПРЕМИЕРА НА МОНОГРАФИЯТА „БЪЛГАРСКИ АНТАРКТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СИНТЕЗИС”

На 15 юни 2015 г. в научноизследова-
телския и почивен център „Родопи” в смо-
лянското село Славейно, база на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”, бе 
представена книгата „Вяра – сме-
сена!“ Аспекти на всекидневието 
в две родопски села“.

Сборникът е резултат от 
проведения в периода 2012 – 2014 
г. проект на тема: „Комшулукът“ 
– родопският етнически модел (по 
примера на селата Виево и Славей-
но и гр. Смолян)“. Проектът е ре-
ализиран от катедра „Етнология“ 
към Историческия факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“ съвмест-
но с УНИПСЦ „Родопи“ към СУ.

Проектът е финансиран от 
Фонд „Научни изследвания“ към 
Министерството на образованието и 
науката. Ръководител на проекта е гл. 
ас. д-р Виолета Коцева, а участници са ас. 
Христо Беров, д-р Кремена Йорданова, д-р 
Ивет Фандъкова и докторантите Ани 
Истаткова и Мария Костадинова. Като 
консултант в проекта участва и ръко-
водителят на катедра „Етнология“ на 
Историческия факултет доц. д-р Веселин 

Тепавичаров. 

В рамките на проекта са проведени 
неколкократни теренни проучвания в 

изследваните райони, както и научно-из-
следователска работа в Държавен архив 
„Смолян“, а резултатите от направени-
те проучвания са публикувани в настоящ-
ия сборник. 

Сборникът обхваща широк спектър 
от изследователски области, посвете-
ни на влиянието на т.нар. Възродителен 

процес в изследваните села и налагането 
на новата гражданска обредност в социа-
листическия период, както и ролята на 
местните образователни институции в 

този аспект. Изследвана е и еже-
дневната култура на населението 
във Виево и Славейно, някои специ-
фични елементи от формирането 
на локалната памет в изследвани-
те села, както и някои промени в 
семейната структура. Засегнати 
са и нови проблеми, които рефлек-
тират върху живота на населе-
нието в периода на проучването, 
като бежанската вълна и нейните 
рефлексии върху местното насе-
ление. Отделено е внимание и на 
местния опит в интеграцията на 
етническите и религиозни общ-
ности в България.

В рамките на събитието беше офици-
ално открита и обновената конферентна 
зала на Център „Родопи”.

УНИПСЦ Родопи е общоуниверситет-
ска структура за изучаване на културата 
на населението и природата в Родопите. 
Базата в с. Славейно, Смолянско, се използ-
ва за студентски практики.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „ВЯРА – СМЕСЕНА!“ АСПЕКТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО В ДВЕ РОДОПСКИ 
СЕЛА“
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Във Физическия факултет 
на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” за 15 поред-
на година се проведе конкурсът 
„Уреди за кабинета по физика“. 
Събитието бе организирано от 
Софийския клон на Съюза на физи-
ците в България със съдействие-
то на Регионалния инспекторат 
по образованието – София-град и 
Физическия факултет на СУ. 

През 2001 г. учителките Ро-
сица Лефтерова, Светла Пана-
йотова и Галя Русева основават 
конкурса за уреди и успешно го 
провеждат години наред, дока-
то се превърне в най-любимото 
софийско състезание по физика 
за ученици и учители. От 2013 
година конкурсът е отворен за 
всички желаещи ученици. Така 
той става международен, а дис-
циплината по компютъризиран 
експеримент се отнася за физи-
ка, химия и биология. Една от це-
лите на конкурса е създаването 
на приятелска атмосфера и спо-
деляне на опита в изграждането 
на постановките.

През 2015 г. в конкурса взе-

ха участие 135 ученици със 
109 проекта, ръководени от 
20 учители от 17 училища от 
цяла България. Традиционно е и 
участието на ученици от Репу-
блика Македония. 

Тазгодишният конкурс, как-
то и проведената на 25 април 
2015 г. Олимпиада по експе-
риментална физика, бяха пос-
ветени на Международната 
година на светлината (http://
www.light2015.org/) и много от 
постановките демонстрираха 
светлинни явления. 

На събитието бе показа-
но измерване на константа-
та на Планк със светодиоди, 
демонстрирано от ученици 
от Националния учебен ком-
плекс по култура; дифракция на 
светлината от компактдиск, 
смесване на цветове, показа-
но от ученици от 18 СОУ; ком-
пютъризирано измерване на 
волт-амперни характеристи-
ки на светодиоди, осъществе-
но от ученици от Национална-
та търговско-банкова гимна-
зия и много други.

ФИЗИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА СУ БЕ ДОМАКИН НА КОНКУРСА „УРЕДИ ЗА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА“

КОНКУРСИ
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АБСОЛВЕНТИ

В изцяло обновената 272-ра ауди-
тория на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” се проведе 
тържествената церемония по 
връчване на дипломите на ви-
пуск 2014 на специалност „Пра-
во“ на Юридическия факултет 
на Университета. 370 магистри 
завършват висшето си обра-
зование, осемдесет от тях са 
отличници, един е пълен отлич-
ник. На събитието присъстваха 
ректорът на СУ проф. дин Иван 
Илчев, деканът на Юридическия 
факултет проф. Сашо Пенов, 
председателят на Върховния 
касационен съд Лозан Панов и за-
местник-деканите доц. Анета 
Антонова и доц. Георги Митов.

Деканът на факултета проф. 
Сашо Пенов поздрави всички абсолвенти, 
техните родители и гости от името на 
преподавателите и администрацията на 
Юридическия факултет. „В продължение 
на пет години вие натрупвахте знания в 
областта на правото и с всеки изминат 
ден ставахте по-умни, защото следващи-
ят ден е ученик на предходния. Следвайки 
максимата „Денят учи деня”, вие дос-
тигнахте до днешния щастлив ден. Така 
делата ви съответстват на думите и 
са изпълнили мечтите, които сте имали, 
кандидатствайки в специалност 
„Право“ в Юридическия факултет 
на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, каза проф. 
Пенов.

Той подчерта, че всички 
абсолвенти в залата са рабо-
тили усърдно през изминалите 
години и изрази надежда, че ще 
си спомнят трудностите по 
време на следването с усмивка, 
а споменът за неволите ще на-
прави днешния ден много щаст-
лив. Проф. Пенов подчерта, че в 
Университета те са спечелили 
истински приятели, с които са 
преодолели всички изпитания.

„Вярвам, че у вас е изградено 
високо правосъзнание, необходимо за раз-
витието на българската държава като 
правова държава. Убеден съм, че чувството 
за справедливост и законност никога няма 
да ви изоставят”, подчерта деканът.

Проф. Пенов припомни, че Юридиче-

ският факултет има над 120-годишна ис-
тория и е част от университет, който 

е години наред е център на българската 
интелектуална мисъл. Той припомни уче-
ните и преподавателите юристи, свър-
зали завинаги името си с историята на 
Университета и изградили правната нау-
ка в България. Това са най-добрите кадри, 
с които България е разполагала, подчерта 
проф. Пенов, а абсолвентите са техните 
последователи. „Ще ви припомня само, 
че Стоян Михайловски, автор на един от 
най-светлите химни в българската култу-

ра и просвета „Върви, народе, възродени“, 
завършил право във Франция, е сред първи-
те преподаватели по френски в ЮФ. Тук е 
преподавал и Алеко Константинов, избран 
за доцент по наказателен процес. Във фа-
култета са учили крупни представители 
на българската литература. – Димчо Де-

белянов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Христо 
Смирненски, Илия Бешков, Константин Ки-

симов, Борис Христов”.

В конкуренция с другите 
факултети, Юридическият фа-
култет на СУ отстоява завою-
ваните позиции и авторитет 
като непрекъснато доказва, че 
е факултет с вековна история, 
който в бъдеще ще бъде водещ 
факултет в страната, отбе-
ляза проф. Пенов. По думите 
му, това е възможно именно 
поради будността на студен-
тите в него и желанието им 
да усвояват правната мате-
рия. Юридическият факултет 
разполага и с най-богатата 
библиотека в България за прав-
на литература с повече от 160 

хиляди заглавия.

Деканът на факултета отбеляза, че 
неслучайно всички отбори на ЮФ достой-
но представляват факултета на състе-
занията по право в България и чужбина, 
което е повод за гордост на техните 
преподаватели.

Проф. Пенов заяви още, че ролята на 
правото за съвременната държавност 
изисква и подготовката на авторитет-
ни юридически кадри, защото нито по-

литическият, нито икономи-
ческият живот имат битие 
извън правните норми, които 
ги регламентират и които юр-
истите прилагат. „Правораз-
даването не е просто работа, 
професия. То е изпълнение на 
дълг, високо доверие и отговор-
ност. Истинско правосъдие с 
духовно и интелектуално без-
лични хора не се прави. Затова 
освен правни познания и висок 
професионализъм, работещи-
те в сферата на праворазда-
ването трябва да бъдат лич-
ности, притежаващи висши 
добродетели”, добави проф. 
Пенов.

Той изрази своята вяра, че 
всички абсолвенти в залата са подготве-
ни юристи-личности, които, прилагайки 
закона, ще влагат ум и сърце, за да въз-
тържествува справедливостта: „Убеден 
съм, че вие имате знанията да бъдете сред 
най-добрите юристи в България, на които 

АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2014 Г. НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“ ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ДИПЛОМИ ЗА 
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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обществото ще разчита”.

Деканът припомни, че 
Факултетът дължи много 
на всички свои възпитаници, 
които и след завършването 
си са останали свързани с Уни-
верситета. Именно с тяхна 
помощ е обновена и 272-ра 
аудитория. По време на тър-
жеството проф. Сашо Пенов 
обяви и дарителска кампания 
за обновяването на 292-ра ау-
дитория и подчерта, че даре-
ните средства се управляват 
най-целесъобразно поради от-
говорността и уважението 
към дарителите.

В края на словото си проф. 
Пенов пожела на всички сполу-
ка, дързост да отстояват ценностите 
на правото и на добър час.

Ректорът на Софийския университет 
проф. дин Иван Илчев поздрави 
всички присъстващи с успеш-
ното завършване на тяхното 
следване в Юридическия факул-
тет на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски” 
– най-старият юридически 
факултет в България, но и 
най-добрият според Национал-
ната рейтингова система. 

Проф. Илчев подчерта, че 
СУ държи първото място в 
22 от 22-те професионални 
направления, в които обуча-
ва своите възпитаници. Той 
поздрави абсолвентите, че са 
учили в единствения български 
университет, който заема 
достойно място в световните класации, 
единственият български университет, 
който е сред гордите 3% сред универси-
тетите в света. Той сподели своята 
надежда управниците да раз-
берат, че стратегическите 
мерки в областта на висшето 
образование и наука тласкат 
българското общество на-
пред.

Ректорът пожела на абсол-
вентите да не губят своето 
интелектуално любопитство 
и ги призова да не забравят, 
че това е само първият етап 
от висшето им образование 
в живота. Той ги призова да 
се възползват от всички въз-
можности, които им предос-
тавя СУ за допълнително об-
разование. Проф. Илчев изрази 
надежда, че абсолвентите ни-
кога няма да забравят, че са възпитаници 
на Софийския университет и им пожела 
да не загубят връзка със своите препода-
ватели, защото в много случаи те могат 

да им дадат много нови и полезни съвети.

В заключение проф. Илчев пожела на 
всички никога да не забравят и хората, 
които през изтеклите години са били ви-

наги редом с тях –техните родители и 
близки. След това ректорът обяви випуск 
2014 г. за завършил.

Председателят на Върховния каса-
ционен съд Лозан Панов, възпитаник на 
Юридическия факултет на СУ, поздрави 

присъстващите и призова абсолвенти-
те и родителите да се насладят на този 

момент, защото той е предше-
стван от усилията на препода-
вателите и на всички студенти: 
„Имало е и по-трудни моменти, 
не сте имали късмет с въпроса, 
който сте изтеглили, друг път – 
късмет – от доброто настроение 
на преподавателя. Всичко това 
са спомени, които ще останат 
в миналото. И дори да ви е било 
тежко, това са спомени, които 
ще правят по-красиво миналото. 
От тук нататък, тежкото мина, 
идва още по-тежкото и страшно-
то. Но сега не мислете за него”.

Лозан Панов подчерта, че 
съдебната система има нужда 
от абсолвентите, от техните 

познания, но призова в системата да се 
включват само онези от тях, които не се 
колебаят. Това е важно за всички, защото 

каквито и правила да се въвеж-
дат, реформата зависи от хора-
та, които ще ги прилагат, под-
черта той. Лозан Панов пожела 
на всички да имат късмет и да 
запазят усмивките, които имат 
днес, независимо от предизвика-
телствата, които професията 
изправи пред тях.

Отличникът на випуска Камен 
Гогов поздрави присъстващите 
в 272-ра аудитория от името 
на абсолвентите. Той благодари 
на всички преподаватели във фа-
култета и подчерта, че именно 
благодарение на техните усилия 
днес абсолвентите могат гордо 
да се нарекат юристи. Камен Го-
гов благодари сърдечно на всички 

родители и близки, благодарение на които 
абсолвентите са имали спокойни и щаст-
ливи студентски години. Той не пропусна 

да се обърне и към своите колеги, 
за да им благодари за прекрасни-
те пет години, прекарани заедно. 

„В Университета имах шан-
са да срещна изключителни хора 
– умни, амбициозни, устремени. 
Всъщност вярвам, че една от 
най-големите ценности на този 
университет са неговите сту-
денти. Надявам се, че оттук на-
татък, където и да се срещнем, 
ще се подкрепяме взаимно. А след 
години може би част от нас ще 
бъдат пак тук, но не като студен-
ти, а като преподаватели, горди 
родители, а защо не и почетни 
гости”, каза Камен Гогов.

Отличникът на випуск 2014 
г. пожела на всички свои колеги да бъдат 
здрави, да имат много успехи, да бъдат 
щастливи от това, което вършат и да 
носят радост на хората около тях.
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Васил Ташев, управител на издател-
ство „Сиби”, връчи награда за отличен 
успех и високи резултати в овладяването 
на правните науки на отличника на ви-
пуска Камен Гогов, както и колекция от по-
следните най-нови издания от издател-
ството. Васил Ташев пожела на абсолвен-
тите, за които също бяха осигурени книги 
от издателството, да бъдат здрави и 
никога да не загубват любопитството 
към знанието.

Абсолвентите и техните родители 
бяха поздравени и от името на издател-
ство „Сиела”, което предоставя безпла-
тен достъп до „Сиела Норми” и „Сиела 

Практика” до 
края на годината 
на всички абсол-
венти. Всички 
завършващи полу-
чават и подарък 
книги от издател-
ството. Общата 
сума, която „Си-
ела” е отделила 
за подаръците на 
випускниците, е в 
размер на 70 000 
лева.
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В Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ 
200 бакалаври и магистри 
от трите специалности 
на Факултета по журна-
листика и масова комуника-
ция на СУ, „Журналистика”, 
„Връзки с общественост-
та” и „Книгоиздаване”, по-
лучиха своите дипломи за 
завършено висше образова-
ние. 57 са с отличен успех, 
един е пълен отличник.

На събитието при-
състваха деканът на фа-
култета доц. д-р Теодора 
Петрова, зам.-ректорът 
на СУ проф. дпн Албена 
Чавдарова, зам.-деканите 
на ФЖМК доц. д-р Чавдар 
Христов и доц. д-р Ефрем 
Ефремов, преподаватели, 
близки и гости на абсолвен-
тите.

Тържествената цере-
мония бе открита от де-
кана на ФЖМК доц. д-р Тео-
дора Петрова. Тя честити 
дипломирането на абсол-
вентите и поздрави всич-
ки с празника. Доц. Петрова 
призова абсолвентите да 
аплодират своите препо-
даватели, които неотлъч-
но са стояли до тях през 
последните години. Дека-
нът благодари на колегите 
от медиите, издателства-
та, ПР агенциите, инсти-
туциите, издателства-
та, неправителствените 
организации, които са на-
стоящи и бъдещи работо-
датели на възпитаниците 
на Факултета по журналис-
тика и масова комуникация 
на СУ, както и на дарители-
те, които всяка година до-
принасят за отличаването 
на най-добрите студенти 
на факултета.

Доц. Петрова пожела 
на абсолвентите да оби-
чат своята професия, да 
отделят време и усилия, 
за да станат добри профе-
сионалисти, тъй като про-
фесията си заслужава. Тя ги 
призова да вземат пример 
от Стийв Джобс – от за-
губите на живота да направят успехи, да 
повярват, че могат да променят света и 
поне мъничко да го направят.

Проф. дпн Албена Чавдарова, замест-

ник-ректор на Софийския университет, 
поздрави абсолвентите, техните близки 
и колегите си с празничното събитие. Тя 

изрази убеждението си, че абсолвентите 
са добре подготвени, за 
да извървят своя профе-
сионален път: „Вие сте 
подготвени чудесно, за да 
може да отразявате обек-
тивно нашата обществе-
на, политическа, социална, 
образователна реалност. 
Убедена съм, че вашето 
перо, където и да работи 
то, ще бъде наистина та-
кова, че да може в най-голя-
ма степен да напипа пулса 
на времето, а ние се нуж-
даем от това“.

Проф. Чавдарова под-
черта, че със сигурност 
абсолвентите никога 
няма да забравят своята 
Алма матер, своя факул-
тет и своите препода-
ватели, които винаги ще 
бъдат насреща. Замест-
ник-ректорът пожела на 
завършващите здраве, 
успех, лично и професио-
нално щастие и обяви ви-
пуск 2014 за закрит. 

Абсолвентите на Фа-
култета по журналисти-
ка и масова комуникация 
бяха поздравени от Слави 
Ангелов, главен редактор 
на вестник „168 часа“ и 
инициатор на Академия-
та за разследваща жур-
налистика за печатни и 
електронни медии. Той 
разказа за своята първа 
работна седмица през 
януари 1994 г., когато за-
почва работа като кри-
минален репортер във 
вестник „Континент“: 
„Просто се влюбих в тази 
работа и пожелавам това 
на всеки един от вас, тъй 
като това е много важно, 
за да се случват нещата 
както трябва, независимо 
с какво ще се занимавате”. 
Слави Ангелов пожела на 
абсолвените много кураж 
и още повече упоритост 
в основната им цел – да 
търсят истината и да я 
показват на хората.

Деница Сачева, пред-
седател на Управителния 
съвет на Българската асо-
циация на ПР агенциите, 

също се обърна към абсолвентите: „Всич-
ки вие от днес нататък правите думите 
ваша професия. А думите са изключително 

200 БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ОТ ВИПУСК 2014 НА ФЖМК ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ
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важни, думите изграждат нашите све-
тове. С думите вие можете да създавате, 
можете и да унищожавате. Искрено се на-
дявам всеки един от вас съзнателно да на-
прави своя избор – да създава чрез думите“.

Абсолвентите бяха поздравени и от 
журналистката от Българската нацио-
нална телевизия Даниела Кънева, която ги 
призова да се усъвършенстват непрекъс-
нато и като журналисти винаги да бъдат 
независим източник на информация, така 
че хората сами да могат да вземат свое-
то решение.

От името на абсолвентите привет-

ствие подне-
се Александра 
Гинева. Тя 
благодари на 
п р е п о д а в а -
телите си за 
подкрепата 
през измина-
лите години, 
а на своите 
колеги поже-
ла да обичат 
професията 
си.
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