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ОФИЦИАЛНО 
ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 
АКАДЕМИЧНА УЧЕБНА 
2015/2016 ГОДИНА 
НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

В началото на тържествената цере-
мония ректорът проф. дин Иван Ил-
чев и Академическият съвет поднесоха 
цветя пред статуите на Евлоги и Хрис-
то Георгиеви. В Аулата на Софийския 
университет присъстваха министърът на 
образованието и науката проф. Тодор 
Танев, проф. Николай Денков, замест-
ник-министър на образованието и наука-
та, кметът на град София г-жа Йорданка 
Фандъкова, народните представители 
Красимир Велчев и Борислав Великов, 
Румяна Коларова, секретар по образо-
вание, наука и гражданско общество 
на президента на Република България, 
ректори на висши училища, посланици, 
преподаватели и студенти.

Ректорът проф. Иван Илчев откри 
новата 128-а учебна година на Софий-
ския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ и приветства всички студенти, 
преподаватели, служители и гости на 
тържеството. Той отбеляза, че през из-
миналите години България е преминала 
през много изпити, но едно е останало 
неизменно - всяка година млади хора 
прекрачват прага на Алма матер, за да 
се готвят за водители на нашето обще-
ство. Ректорът изрази надеждата си, че 
новоприетите студенти в СУ ще продъл-
жат традицията възпитаници на Софий-
ския университет да печелят награди от 
национални и международни олимпиади 
и ще се радват на свои научно-изследо-
вателски постижения.

„Вие ще получите добра подготов-
ка, защото вашите преподаватели са 
сред най-добрите изследователи в Бъл-
гария и преподаването им се обляга на 
собствените им научни постижения. Со-

студентите работното време на Универ-
ситетската библиотека - втората по го-
лемина национална библиотека у нас, 
която разполага с близо три милиона 
библиотечни единици и единствената 
българска библиотека, за която власти-
мащите не отпускат и стотинка, е било 
удължено до 23.00 часа. Резултатът от 
този експеримент е повече от забележи-
телен –за една година в късните вечерни 
часове библиотеката е имала повече от 
12 000 читатели, 12 000 млади хора, 
които искат да знаят и полагат усилия, 
за да знаят.

„Уважаеми млади колеги, от сега на-
татък това ще е обръщението към вас. 
То означава, че университетската общ-
ност е единна, със свои общи интереси и 
цели, че тя уважава вашите стремежи да 
се състезавате с вашите преподаватели. 
Това обръщение, обаче, задължава. То 
носи със себе си не само права и при-
вилегии, но и отговорност. То ви дава 
правото не само да предявявате претен-
ции, но и ангажимента да защитавате на-
шата Алма матер, да бъдете достойни за 

мислите гъвкаво, да сте готови в случай 
на нужда да се прехвърляте и в други об-
ласти, да сте конкурентни на трудовия 
пазар. Времето ни е такова - никой не 
може да ви даде гаранция за бъдещето”, 
подчерта проф. Илчев. Ректорът посо-
чи, че преди година по инициатива на 

фийският университет е университетът 
с най-високи научни постижения у нас, 
основател е на Асоциацията на изследо-
вателските университети, негови препо-
даватели са носители на националните 
награди за наука „Питагор“. Десетки от 
тях са преподавали не само в България, 
но и в чужбина, познават най-доброто в 
световния опит на университетското об-
разование. Възползвайте се от техните 
знания”, подчерта проф. Илчев и допъл-
ни, че всички тези успехи са на фона на 
недостатъчното финансиране от страна 
на държавата. За сравнение ректорът 
даде пример със средствата, с които 
разполагат два английски и два амери-
кански университета, които заедно със 
Софийския университет присъстват в 
международните класации.

Проф. Илчев подчерта, че въпреки 
финансовите ограничения през послед-
ните години ръководството на Уни-
верситета полага сериозни усилия за 
подобряване на условията. С помощта 
най-вече на европейски научни проекти 
и дарения са модернизирани много ау-
дитории, сред които и най-голямата зна-
кова 272-ра аудитория, лаборатории и 
библиотеки. Ректорът обърна внимание 
и на открития наскоро в рамките на СУ 
Модел на Институт „Конфуций“, който 
е и най големият в Европа. Проф. Илчев 
изрази съжаление, че въпреки усилията 
спортната база на Университета все още 
не е на необходимото високо ниво.

„В Университета ще опитваме да ви 
убедим, че е изключително важно, раз-
бира се, да получите най добрата подго-
товка в областта, която сте си избрали, 
но не по-малко важно е да се научите да 
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нея”, добави проф. Илчев. Той призова 
студентите да не забравят и да се заба-
вляват. Ректорът обърна внимание на 
възможностите, които предлага Универ-
ситетът и неговите структури – Културен 
център, Университетски театър, универ-
ситетско радио и телевизия. Той подчер-
та, че СУ е място, където се провеждат 
повече събития, отколкото в другите со-
фийски университети, взети заедно.

По думите на проф. Илчев, младите 
хора не трябва да пропускат възмож-
ностите за запознанство със света, с ев-
ропейските университети, които предла-
гат програмите за студентска мобилност. 
Чрез тях студентите могат да се запозна-
ят с начина на преподаване в други уни-
верситети, да се докоснат до друга кул-
тура и да подобрят езиковите си умения. 
Ректорът припомни, че в Софийския 
университет се обучават около 10% от 
българските студенти, а СУ осъществява 

близо 30% от студентската мобилност 
по програмата „Еразъм“.

Проф. Иван Илчев се спря и на 
въпроса за предложените поправки в 
съществуващия Закон за висшето об-
разование, които биха допринесли за 
подобряването на финансирането на 
добрите висши училища, биха намалили 
ненужното пилеене на и без това малко-
то средства, инвестирани във висшето 
образование, биха поощрили подобря-
ването на неговото качество. Ректорът 
призова министъра на образованието и 
науката проф. Танев, който бе гост на 
събитието, да направи всичко възможно 
класирането на университетите у нас да 
бъде резултат от здрави и непоклатими 
критерии, следващи световния пример в 
това отношение, основани на обективни 
сведения от информационните база дан-
ни, а не да следват оценките на НАОА, 
които въпреки добрите намерения на 
колегите, не винаги са напълно справед-

ливи и отразяват и лични пристрастия, 
и лични впечатления, и конкуренцията 
между висшите училища.

Ректорът изрази надеждата си когато 
днешните първокурсници завършват ба-
калавърската си степен, България да не 
е на последно място сред европейските 
държави по дела средства от национал-
ния бюджет, отделян за висшето обра-
зование. „Защото за всички е ясно, че 
в нашия нестабилен, изложен на много 
опасности свят, гаранция за сигурността 
на държава като нашата са преди всич-
ко нейните млади, високо образовани 
граждани“.

Проф. Иван Илчев поздрави ро-
дителите и близките на студентите, а 
на преподавателите пожела енергия и 
упорство. Ректорът завърши словото си 
с думите: „След години, когато ви питат 
къде сте завършили и вие отговорите: 
„В Университета.“, никой няма да ви 
задава допълнителни въпроси. Защото 
за българите Университетът, Универси-
тетът с главна буква е Софийският уни-
верситет” и обяви за открита учебната 
2015/2016 година.

В приветственото си слово министъ-
рът на образованието и науката проф. 
Тодор Танев изказа своята дълбока по-
чит към Университета, в който е прека-
рал по-голямата част от съзнателния си 
живот. Той обърна внимание на подце-
няването на образованието, науката и 
висшето образование през последните 
години в България.

Проф. Танев отбеляза и намерение-

то си за изменение и допълнение на За-
кона за висше образование, както и за 
поправки в Закона за развитие на акаде-
мичния състав. Министърът припомни и 
имената на големи университетски пре-
подаватели, чиито дух винаги ще бъде 
сред нас и заяви: „Този университет ще 
остане да живее!“.

В края на изказването си проф. Та-
нев се обърна към първокурсниците, 
които вече са членове на общността 
Алма матер, и ги призова да поддържат 
реномето на университета през целия си 
живот.

Председателят на Студентския съвет 
Васил Силяновски поздрави гостите, 
преподавателите и студентите в Аулата. 
В краткото си приветствие той разказа 
за избора си да завърши образованието 
си в България. „Това, което прави този 
университет специален, са хората, кои-
то ще срещнете, преподавателите, при 
които ще се изучите, и преживяванията, 
които ще изживеете. Защото истината е, 
че Софийският университет е туптящото 
сърце на България, а неговите възпита-
ници винаги са били и ще бъдат морал-
ният коректив на нашето общество“.

Председателят на Студентския съвет 
отправи послание към своите колеги да 
търсят себе си, да учат, винаги да след-
ват сърцето си и да бъдат промяната, 
която искат да видят в България.

По време на церемонията студен-
тите-първокурсници, лауреати от на-
ционални и международни олимпиади, 
получиха студентските си книжки от рек-
тора на Софийския университет.
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РЕКТОРЪТ НА СУ ПОЕМА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА АСОЦИАЦИЯТА 
НА БАЛКАНСКИТЕ 
УНИВЕРСИТЕТИ ЗА 2016 Г.

СОФИЙСКИЯТ 
УНИВЕРСИТЕТ БЕ ИЗБРАН 
ЗА ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ 
В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА 
„ХОРИЗОНТ 2020“

В Тракийския университет в Одрин се про-
веде втората среща на Асоциацията на балкан-
ските университети. В организацията, създадена 
през 2008 г., членуват над 70 висши училища от 
всички страни на Балканския полуостров.

По време на срещата на проф. дин Иван Ил-
чев, който през миналата година беше избран за 
член на Изпълнителното бюро на Асоциацията 
на балканските университети, беше връчено зна-
мето на организация. Ректорът на Софийския 
университет „Св. Кл. Охридски“ ще бъде след-
ващият председател на Асоциацията за период 
от една година.

Сред основните цели на организацията са по-
добряване на сътрудничеството между универси-
тетите в региона, улесняване на мобилността на 
преподавателите и студентите, съвместно канди-
датстване по проекти, подготовка на съвместни 
бакалавърски и магистърски програми.

От 1 януари 2016 година по програ-
ма на „Хоризонт 2020“ - ICT-2015-20 
Technologies for better human learning 
and teaching [c) Innovation Action] ще 
стартира проект с наименование: „Адап-
тивна, базирана на доверието система за 
електронно оценяване на ученето“ (An 
Adaptive trust-based e-assessment System 
for Learning (TeSLA). 

Проектът се ръководи от Универси-
тета за дистанционно обучение Оберта 
Каталуния, Испания (Universitat Oberta 
de Catalunya) и е с бюджет 6 милиона 
евро. Сред 17 партньори в проекта са 
най-престижните университети за дис-
танционно обучение в Европа: The Open 
University London и Open Universiteit 
Nederland, както и Европейската асоциа-
ция за осигуряване на качеството във ви-
сшето образование (European Association 
for Quality Assurance in Higher education). 

Центърът за електронно обучение на 
Софийския университет под ръковод-
ството на проф. Румяна Пейчева-Фор-
сайт е партньор по този проект и ко-
ординатор на работен пакет, свързан с 
пилотното тестване на софтуерни реше-
ния за идентифициране на самоличнос-

тта и предотвратяване на плагиатството 
при онлайн оценяване, които трябва да 
обхванат 10 000 студенти в Европа. 

С включването си в този проект Со-
фийският университет ще има достъп и 
възможност за приложение на най-нови-
те технологични решения за удостоверя-
ване на самоличността на дистанцион-
ните студенти с цел предотвратяване 
на фалшива самоличност и/или плаги-
атство при спазване на всички етични, 
правови и културни аспекти на процеса 
на оценяване. Това ще създаде предпос-
тавки за повишаване на доверието към 
онлайн оценяването и към дистанцион-
ното обучение като цяло. 

За да осигури постижими и реалис-
тични решения, проектът TeSLA е раз-
работен от консорциум от институции 
в областта на висшето образование и 
особено в дистанционното образование 
в сътрудничество с технологични ком-
пании, специализирани в сигурността, 
криптографирането и техниките за он-
лайн разпознаване, както и агенции за 
акредитиране на качеството на нацио-
нално и Европейско равнище.
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ДОЦ. Д-Р ФИЛИП МАЧЕВ Е 
НОВИЯТ ДЕКАН НА ГЕОЛОГО-
ГЕОГРАФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФ. Д-Р МАДЛЕН 
ДАНОВА БЕШЕ ИЗБРАНА 
ЗА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТА 
ПО КЛАСИЧЕСКИ И 
НОВИ ФИЛОЛОГИИ НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

На общо събрание, проведено на 
5 октомври 2015 г., проф. д-р Мадлен 
Данова беше избрана за Декан на Фа-
култета по класически и нови филологии 
на Софийския университет „Св. Кл. Ох-
ридски“.

Кандидатурите за поста декан бяха 
две – на проф. д-р Мадлен Данова и на 
проф. д-р Евгения Панчева.

На общо събрание, проведено на 7 
октомври 2015 г., доц. д-р Филип Ма-
чев беше избран за декан на Геолого-ге-
ографския факултет на Софийския уни-
верситет „Св. Кл. Охридски“.

Кандидатурите за поста декан на Гео-
лого- геграфския факултет бяха три – на 
доц. д-р Филип Мачев, доц. д-р Климент 
Найденов и доц. д-р Марин Русев. Бяха 
проведени два тура на гласуване, като 
на балотажа доц. д-р Филип Мачев бе 
избран за декан на факултета с 56 гласа 
„за“.

Филип Мачев завършва специалност 
„Геология“ в Софийския университет 
през 1982 г. и започва работа като ге-
олог в бившето ДСО „Редки метали“. 
През 1986 – 1990 е аспирант (докто-
рант) в катедра „Петрография“ на МГУ 
„М.В. Ломоносов“ в Москва. През 1990 
г. защитава кандидатска дисертация на 
тема: „Петрология на Централнопирин-
ския плутон (НРБ)“ с научен ръководи-
тел акад. А.А. Маракушев. От 1990 г. е 
последователно старши асистент, главен 
асистент, а през 2002 г. е избран за до-
цент по петрология в катедра „Минера-
логия, петрология и полезни изкопае-
ми“.

Беше проведено едно гласуване и 
проф. д-р Мадлен Данова беше избрана 
с 124 гласа „за“.

Проф. д-р Мадлен Данова започва 
своята академична кариера през 1987 
г. като асистент по английски език в 
катедра „Западни езици“ на Факултета 
по класически и нови филологии след 
успешно дипломиране в специалност 
„Английска филология“. През 1991 г. 
е избрана за старши асистент в съща-
та катедра. През 1993 завършва с от-
личие следдипломна специализация в 
Централноевропейския университет, 
Прага, в катедрата по Социология и 
политология. През 1996 г. е презначе-
на за старши асистент по американска 
литература и култура в катедра „Англи-
цистика и американистика“, където през 
1999 г. защитава докторска дисертация 
на тема „Национализъм, модернизъм, 
идентичност: сравнително изследване 
на две литературни семейства, Славей-
кови и Джеймс“, като в началото на 
2000 г. е назначена за главен асистент 
към катедрата. През 2007 г. получава 
званието „доцент“ по американска ли-
тература с хабилитационен труд на тема 
„The Ethnic Occult in Twentieth-Century 
American Literature”. През 2011 г. е из-
брана за професор по американска ли-
тература към същата катедра.

Проф. Мадлен Данова е член и ръ-
ководител на екипите, създали в Софий-
ския университет три нови интердисци-
плинарни бакалавърски специалности: 
„Европейски съюз и европейска инте-
грация“ (на английски език, съвместна 
специалност между шест факултета), 
„Биология и английски език“ и „Химия и 
английски език“ и пет катедрени и меж-
дуфакултетни магистърски програми: 
„Гранични изследвания“ (на английски 
език), „Комуникация: език, литература, 
медии“ (на английски език), „Америка-
нистика и трансатлантически изследва-
ния“ (съвместно с Историческия факул-

Доц. Филип Мачев е с богат упра-
вленски опит – бил е ръководител на 
лабораторията за подготовка на микро-
скопски препарати, от 2003 до 2011 г. 
е последователно два мандата ръководи-
тел на същата катедра, а през периода 
2011-2015 г. е зам.- декан по учебната 
част на Геолого-географския факултет. 
От 2003 г. е неизменно член на Факул-
тетния съвет на Геолого-географския 
факултет. Ръководител е над 20 науч-
ни проекта както към Университетския 
фонд „Научни изследвания“, така и 
към Фонд „Научни изследвания“. Бил 
е ръководител на 12 дипломни работи 
и една успешно защитена докторска ди-
сертация.

Автор е на над 60 научни публика-
ции и участия в национални и междуна-
родни конференции.

Научните му интереси са в областта 
на метаморфната петрология.

Чете лекции по кристалооптика, пе-
трография, метаморфна петрология, 
скални комплекси в България в бакала-
върски и магистърски програми на фа-
култета.
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ДЕКАНЪТ НА ФАКУЛТЕТА 
ПО ПЕДАГОГИКА ДОЦ. Д-Р 
БОНЧО ГОСПОДИНОВ БЕШЕ 
ИЗБРАН ЗА ВТОРИ МАНДАТ

На общо събрание, проведено на 12 
октомври 2015 г., деканът на Факултета 
по педагогика на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р 
Бончо Господинов беше избран за втори 
мандат.

Доц. д-р Бончо Господинов, който 
беше единственият предложен за поста, 
беше преизбран с 30 гласа „за“ от общо 
44 регистрирани членове на Общото съ-
брание.

Доц. Господинов е завършил специ-
алност „Педагогика“ във Философския 
факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ през 1983 г. 
След дипломирането си до 1989 г. рабо-
ти последователно като начален учител 
и учител по психология и етика и право. 
От 1988 до 1992 г. е задочен аспирант 
в катедра „Дидактика“ на Факултета по 
педагогика. През 1993 г. защитава ус-
пешно кандидатска дисертация на тема 
„Ефективност на методите на обучение“.

От 1989 до 1995 г. е бил последо-
вателно асистент, старши асистент и 

главен асистент в катедра „Педагогика“ 
на Педагогическия факултет на Велико-
търновския университет „Св. св. Кирил 
и Методий“, като от 1994 до 1995 г. е 
бил и заместник-декан на факултета.

От 1995 г. е главен асистент в кате-
дра „Дидактика“ на Факултета по педа-
гогика на Софийския университет. През 
1999 г. е избран за доцент по дидактика 
в катедра „Дидактика“ с хабилитацио-
нен труд на тема „Ефективност на обу-
чението. Същност и отделни аспекти на 
осъществяване.“

От 2001 до 2003 г. е ръководител на 
катедра „Дидактика“, а в периода 2001-
2007 г. е заместник-декан на Факултета 
по педагогика. Бил е два мандата член 
на Академическия съвет.

Научните интереси на доц. д-р Бон-
чо Господинов са в областта на педаго-
гическите изследвания, дидактиката, ка-
чеството на образованието и социалната 
работа. Бил е научен ръководител на 
петима успешно защитили докторанти, 
от които един чуждестранен, както и на 
много дипломанти. В момента е научен 
ръководител на чуждестранен докторант 
с обучение на английски език.

Автор е на над 50 научни публика-
ции – монографии, учебници, статии, 
студии и доклади от участия в национал-
ни и международни конференции.

Съосновател е и от 2006 до 2012 г. 
е председател на Управителния съвет на 
Българската асоциация за образование 
по социална работа.

В бакалавърските и магистърските 
програми на Факултета по педагогика 
чете лекции по основи на педагогически-
те изследвания, емпирични изследвания 
в социалната работа, мениджмънт на 
качеството на образованието и работа 
с деца, застрашени от отпадане от учи-
лище. 

тет), „Културни връзки и геополитика на 
ЕС“ (на английски език, съвместна про-
грама между шест факултета) и „Езиково 
и културно многообразие“ (дистанцион-
на програма). Тя е и един от създателите 
на интегрираната програма за обучение 
на докторанти към Философския фа-
култет, Факултета по класически и нови 
филологии, Факултета по журналистика 
и масови комуникации и Юридическия 
факултет.

Административният опит на проф. 
Мадлен Данова включва и един чети-
ригодишен мандат като заместник-декан 
по учебната дейност на Факултета по 
класически и нови филологии в периода 
2007-2011 г. и временно изпълняващ 
длъжността ръководител на катедра „Ан-
глицистика и американистика“ на добро-
волни начала, юли - октомври 2010 г. Тя 
е член на Факултетния съвет от 2003 г. 
и е била ръководител на Експертната 
група за акредитация на направление 
„2.1.Филология“ в Югозападния уни-
верситет „Неофит Рилски“ през 2014 г. 
От 2014 г. е ръководител и на Универ-
ситетския тестови център за провеждане 
на Oxford Test of English.

Проф. Мадлен Данова e била ръко-
водител и член на екипа на повече от 
20 български и международни научни 
проекти в областта на американистика-
та, канадистиката, масмедиите, джендър 
изследванията, национализма, модер-
низма, междукултурната комуникация 
и културологията, както и на повече от 
15 научно-приложни проекта, свързани 
с обучение на учители, преподаватели и 
докторанти.

Публикациите на проф. Мадлен Да-
нова обхващат над 80 академични ста-
тии, в това число 30 в чуждестранни 
издания и 52 в национални, 4 моногра-
фии, в това число и на излязлата през 
2011 г. монография The Jamesiad: The 
Postmodern Lives of Henry James, и на 
две учебни системи за 11 и 12 клас на 
английските езикови училища в Бълга-
рия, като последната, LitUps! Essential 
in British and American Literature, беше 
отличена с най-високото отличие на 
Франкфуртския панаир на книгата през 
2014 г. Тя е редактор на 12 научни 
сборника, автор на 26 преводни текста 
и на 10 научно-популярни статии. Участ-

вала е в над 100 научни конференции, 
в това число 60 международни и 40 на-
ционални, и е организатор на 10 между-
народни конференции.

Научните интереси на проф. Мадлен 
Данова включват: творчеството и рецеп-
цията на Хенри Джеймс, съвременните 
етнически писатели в САЩ, Канада и 
Австралия, проблемите на етническата 
и националната принадлежност, диас-
порите, глобализацията и партикула-
ризацията на съвременните общества, 
джендър проблемите и изследването на 
масмедиите. Специален интерес за нея 
представляват и сравнителните лите-
ратурни изследвания и навлизането на 
новите технологии в чуждоезиковото 
преподаване и съвременния живот. Пре-
подавала е в Университета в Олбани, 
САЩ, Югозападния Университет „Нео-
фит Рилски“ и Великотърновския уни-
верситет „Св. св. Кирил и Методий“. Из-
насяла е лекции в Колежа „Св. Патрик“, 
Дъблин, Университета в Хилдесхайм, 
Германия, Университета в Кьолн и др.

Проф. Мадлен Данова води лек-
ционни курсове по американска, канад-
ска и австралийска литература и култу-
ра, масмедии и кино, междукултурна 
комуникация, етническа и национална 
принадлежност. Била е ръководител на 
четирима докторанти по американска 
литература и на 40 защитени магистър-
ски дипломни работи. Тя е автор на 
осем научни рецензии и становища за 
доцент, професор и „доктор”.

Проф. Мадлен Данова е основател и 
дългогодишен член на Управителния съ-
вет на Българската асоциация на универ-
ситетските жени, на Управителния съвет 
на Фондация “Университетска англици-
стика и американистика”, основател и 
секретар на Българската асоциация по 
американистика, член на Научния съ-
вет на Центъра за изследвания на пола, 
СУ “Св. Кл. Охридски”, на Българско-
то дружество за канадски изследвания, 
на Българското дружество за британски 
изследвания. Тя е и активен участник в 
работата на редица международни науч-
ни сдружения като Американското дру-
жество „Хенри Джеймс”, Европейското 
дружество за изследване на творчество-
то на Х. Джеймс и др.
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ДОЦ. Д-Р ТЕОДОР СЕДЛАРСКИ 
БЕШЕ ИЗБРАН ЗА ДЕКАН НА 
СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ДЕКАНЪТ НА ФАКУЛТЕТА 
ПО ЖУРНАЛИСТИКА И 
МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 
ДОЦ. Д-Р ТЕОДОРА ПЕТРОВА 
БЕШЕ ИЗБРАНА ЗА ВТОРИ 
МАНДАТ

На общо събрание, проведено на 27 
октомври 2015 г., деканът на Факулте-
та по журналистика и масова комуни-
кация на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ доц. д-р Теодора 
Петрова беше избрана за втори мандат.

Първоначално кандидатурите за пос-
та бяха две – на проф. д-р Тотка Моно-
ва и на доц. д-р Теодора Петрова. При 
второто гласуване кандидатурата е една 
и доц. Петрова беше преизбрана с 23 
гласа „за“. 

Доц. Теодора Петрова е възпитаник 
на Факултета по журналистика и масова 
комуникация на СУ. Завършила е журна-
листика. Има дългогодишен стаж в БНТ 
1984-1996 г. Автор и редактор на пре-
давания, документални поредици, попу-
лярни забавни програми, някои от които 
имат международни награди на световни 
фестивали. През този период е била хо-
норуван преподавател във ФЖМК и е 
водела практически упражнения. 

От 1994 г. е доктор по философия 

На общо събрание, проведено на 13 
октомври 2015 г., доц. д-р Теодор Сед-
ларски беше избран за декан на Стопан-
ския факултет на Софийския универси-
тет „Св. Кл. Охридски“.

Кандидатурите за поста декан бяха 
две – на доц. д-р Теодор Седларски и на 
доц. д-р Тодор Попов. Доц. д-р Седлар-
ски беше избран с 36 гласа „за“.

Доцент д-р Теодор Седларски е ща-
тен преподавател в катедра „Икономи-
ка“ на Стопанския факултет от 2005 
г. От 2009 г. е старши, а от 2010 г. – 
главен асистент. Защитава докторска 
дисертация през 2009 г. в областта на 
институциите, транзакционните разходи 
и икономическото развитие. Хабилити-
ра се през 2011 г.

Получава образованието си във Ви-
енския икономически университет и в 
Стопанския факултет и (бакалавърска 
степен по Стопанско управление през 
2002 г. и магистърска степен по бизнес 
администрация през 2004 г.).

През 2007 и 2008 г. печели после-
дователно стипендия „Ернст Мах“ за 
млади изследователи на австрийското 
Министерство на науката и стипендия 
на Швейцарската конфедерация за спе-
циализации в сферата на новата инсти-
туционална икономика, съответно във 
Виенския икономически университет и 
Университета Санкт Гален в Швейца-
рия.

От 2012 г. е ръководител на Центъ-
ра за икономически теории и стопански 
политики към Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. От април 
2014 г. е академичен директор на Цен-
търа за икономически стратегии и конку-
рентоспособност към СУ “Св. Климент 
Охридски”, афилиран с Института за 
стратегии и конкурентоспособност към 
американския университет Харвард.

През февруари 2014 г. е избран за 
национален представител на България 
в конфигурациите на Програмния ко-
митет на Рамковата програма на Евро-
пейския съюз за научни изследвания и 
иновации “Хоризонт 2020” (Социално 
предизвикателство 6: Европа в променя-
щия се свят — приобщаващи, новатор-
ски и осъзнати общества).

От юли 2013 г. е съпредседател на 

на ВАК. От 1996 г. е щатен препода-
вател във Факултета по журналистика и 
масова комуникация на Софийския уни-
верситет. Била е два мандата зам.-декан 
по учебната дейност и един мандат де-
кан на факултета. 

Курсовете, които води, са в облас-
тта на телевизионната журналистика, 
новите медии и комуникациите. Има 
публикации у нас и в чужбина. Била е 
на специализации и е чела лекции във 
Великобритания, Ирландия, Германия, 
Белгия и други европейски страни. 

Ръководител и рецензент е на ди-
пломни работи и докторски дисертации, 
рецензент в докторски и професорски 
конкурси. Има защитени шестима докто-
ранти. Член е на СБЖ, била е член на 
ОС на БНР, била е член на Комисията 
по етика в печатните медии, участвала е 
като член на работни групи и като екс-
перт в международни проекти. 12 годи-
ни е била представител на България в 
работни групи на СЕ- Страсбург. 

Френско-германския център за прилож-
ни изследвания по икономика и управле-
ние към СУ “Св. Климент Охридски”

От ноември 2011 г. до октомври 
2015 г. доц. Седларски заема длъжност-
та на заместник- декан по учебната и 
международната дейност на Стопанския 
факултет.

Чете лекции по институционална 
икономика, икономически теории, меж-
дународна икономика, икономика на 
публичния сектор, пари, банки и финан-
сови пазари.

Научните му интереси са в областта 
на новия и стария институционализъм, 
новата стопанска история, икономиче-
ския анализ на правото, историята на 
икономическите учения, поведенческата 
и експерименталната икономика.

Сред последните му публикации са 
книгите “Икономически теории: история 
на икономическата мисъл” (2015), “Нова 
институционална икономика” (2013), 
“Институционални аспекти на пазара” 
(2013), “Институционална икономика: 
възможности и неизползван потенциал” 
(2012, в съавт. с Т. Попов), “Междуна-
родна икономика” (2013, в съавторство 
с Х. Албек).
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ПРЕЗИДЕНТЪТ РОСЕН 
ПЛЕВНЕЛИЕВ ВРЪЧИ 
БЪЛГАРСКИЯ ФЛАГ 
НА УЧАСТНИЦИТЕ В                    
24-АТА АНТАРКТИЧЕСКА 
ЕКСПЕДИЦИЯ

Снимки: Прессекретариат на президента на Република България

наблюдаваме като бежанска вълна в мо-
мента, е скромен туризъм в сравнение 
с тази, която можем да очакваме до 50 
години в резултат от климатичните про-
мени и прогнозираното повишаване на 
морското равнище с близо 50 см. Ще бъ-
дат залети райони, в които живеят бли-
зо 1.5 милиарда души. Щастлив съм, че 

даваме своя принос заедно с колегите от 
цял свят за изследване на този проблем, 
който е най-важен за цялото човечест-
во“, заяви проф. Пимпирев, след като 
получи от държавния глава българския 
национален флаг.

Президентът Росен Плевнелиев връчи 
националния флаг на участниците в 24-
ата българска антарктическа експедиция, 
водена от проф. Христо Пимпирев. Зна-
мето ще бъде развято над българската на-
учна база „Св. Климент Охридски“ на о-в 
Ливингстън през ноември 2015 г., когато 
се очаква там да пристигне първата група 
наши учени.

На церемония в Гербовата зала на 
„Дондуков“ 2 държавният глава пожела 
успех на членовете на експедицията и 
подчерта, че благодарение на тях Бъл-
гария разви потенциала и ролята си на 
полярна изследователска нация и по-
лучи голямо международно признание. 
През юни 2015 г. страната ни за първи 
път беше домакин на Консултативно съ-
вещание на държавите по Договора за 
Антарктика и съвещанието на Комитета 
за опазване на околната среда. „Форумът 
премина при голям успех в присъствието 
на 400 делегати от близо 50 страни. Това 
е доказателство и признание за силната 
българска научна програма на Ледения 
континент, която се развива вече 23 по-
лярни сезона. Доказахме на цялата ан-
тарктическа общност, че нашата страна е 
силна, уважавана полярна нация“, заяви 
президентът.

Държавният глава се обърна и към 
ректора на Софийския университет 
проф. Иван Илчев и изрази убеждението 
си, че без Университета този голям успех 
нямаше да бъде възможен. «Искам държа-
вата да застане силно на ваша страна», 
заяви Плевнелиев.

Президентът посочи, че са налице все 
повече доказателства за нарушения кли-
матичен баланс на планетата и днес из-
следователската работа по промените на 
климата е по-важна от всякога. „Ледени-
ят континент държи отговорите на някои 

от големите въпроси, свързани с бъдеще-
то на планетата. Ние, българите, сме там 
като част от усилията на световната про-
гресивна общност за тяхното решаване“, 
каза държавният глава.

Българските учени участват в съвмес-
тен проект с Испания и Португалия за 
проучване на замръзналата почва, важна 
част от международните изследвания на 
измененията в климата. Подобни научни 
проекти с водещи световни изследова-
телски центрове и университети в облас-
тта на климата и екологията, медицината 
и сеизмологията са причина българска-
та база „Св. Климент Охридски“ на о-в 
Ливингстън да бъде търсена от научни 
екипи от Германия, Аржентина, САЩ, 
Канада Монголия, Турция и много други 
държави.

Президентът изрази очакванията си 
за успешно реализиране на новите про-
екти на българската полярна експеди-
ция за създаване на топографска карта 
на околностите на българската полярна 
база на полуостров Хърд и нос Хана 
Пойнт. Полярниците ни ще работят и 
по проект за изследване на сеизмичната 
обстановка в района на базата.

Държавният глава апелира за по-сил-
на институционална подкрепа за бъл-
гарските полярници и за осигуряване 
на необходимия ресурс за изпълнение 
на научните проекти. „Те са смислени и 
важни за България и за света и ни пози-
ционират в голямата наука. Тези проек-
ти са повод за самочувствие на всички 
българи“, заяви президентът.

От името на членовете на експеди-
цията проф. Христо Пимпирев изрази 
благодарност на президента за безре-
зервната подкрепа и на свой ред под-
черта важността на изследванията на 
климатичните промени. „Това, което 
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„РЕЧНИК НА ФРЕНСКИТЕ 
ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ 
ЕЗИК“ БЕ ПРЕДСТАВЕН 
В УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БИБЛИОТЕКА

В Университетската библиотека „Св. 
Климент Охридски” се състоя предста-
вянето на първите два тома от шест-
томното издание „Речник на френските 
думи в българския език”, чийто автори 
са проф. Димитър Веселинов и доц. 
Анна Ангелова.

На събитието присъстваха посла-
никът на Република Франция Ксавие 
Лапер дьо Кабан, Латифа Ахарбаш – 
посланик на Кралство Мароко и Имам 
Уадир – първи съветник в посолството, 
Сюзън Музи – временно управляващ 
посолството на Република Ливан, Вик-
тор Дедю – съветник в посолството на 
Румъния, Ирина Яшагашвили, съветник 
в посолството на Република Грузия, Вас-
ко Шутаров – директор на Македонския 
културно-информационен център, Пен-
ка Балтажи – съпруга на посланика на 
Република Украйна, зам.-ректорът на 
СУ доц. Бенова, преподаватели и сту-
денти.

Речникът бе представен от чл.-кор. 
проф. Тодор Бояджиев – езиковед и из-
следовател на българския език и проф. 
Вера Ганчева – преводач и литературо-
вед.

Проф. Бояджиев заяви, че съста-
вянето и издаването на речници у нас 
винаги се е смятала за важна, общокул-
турна задача, а авторите им са били об-
граждани с почит и уважение. Това е 
така, защото речникът е произведение с 
дидактичен характер, което читателите 
му използват за проверка и разширява-
не на своята информация за езика, за 
значението на думите, които се употре-
бяват в определен период. По думите на 
проф. Бояджиев, появата на нов речник 
е събитие не само за научните среди, а 

и за цялото общество. Той поздрави ав-
торите за смелостта им и за огромната 
работа.

Проф. Бояджиев заяви, че в първия 
том са определени характерът и цели-
те на речника. Според него в краткия 
си увод авторите общо и емоционално 
коментират възприемането на чуждите 
думи. В речника се разглежда истори-
ята на френско-българското езиково 
взаимодействие, проникването на френ-
ските думи, пътищата за навлизането, 

разпространението им и употребата им. 
„Речникът има енциклопедичен и спра-
вочен характер, защото цели да пред-
стави процесите на първоначалното 
проникване, установяване и отмиране 
на френските думи, тяхната семантич-
на динамика и употреба“, добави проф. 
Бояджиев. Той заяви още, че авторите 
са вложили много изследователски труд, 
който убедително е довел и до определе-
ни научни резултати.

Проф. Вера Ганчева отбеляза, че 
речникът на френските думи в българ-
ския език я е удивил с мащаба на проник-
ване в самите недра на взаимодействие-
то не само между два езика, а и между 
две култури – френската и българската, 
между два народа.

Тя припомни сентенцията на Ралф 

Уолдо Емерсън, че всяка дума е поема и 
окачестви труда на доц. Анна Ангелова 
и проф. Веселинов като научен подвиг, 
като роман, като красив филологически 
сказ за една любов, чието пламенно на-
чало трябва да търсим още в епохата на 
българското Възраждане и която не е 
угаснала до днес. 

Проф. Ганчева подчерта разясне-
нията и примерите, които съпътстват 
всяка дума в речника. По думите й, те 

О
К

Т
О

М
В

Р
И

  
/ 

2
0

1
5

О
К

Т
О

М
В

Р
И

  
/ 

2
0

1
5

1
9

2
0



СТУДЕНТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ НА СУ 
УЧАСТВАХА В КАМПАНИЯ 
ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА 
ДЕТСКОТО ЗРЕНИЕ

Екип от студенти, завършващи спе-
циалност “Оптометрия” във Физическия 
факултет на Софийския университет, 
заедно с асистент Мила Драгомирова 
и дипломиран оптометрист Габриела 
Михайлова, се включи доброволно в 
кампанията за профилактика на детско 
зрение на фирма “Квят”. Кампанията бе 
подкрепена от Министерството на обра-
зованието и Министерството на здраве-
опазването. 

Студентите Александра Донче-
ва, Грети Георгиева, Димитър Хад-
жихристев, Ива Петрова, Иван Траян-
ски и Росица Съботинова участваха в 
проверка на зрението на 335 ученици 

от СОУ „Васил Левски”- гр.Девня. За 
изследването бяха подготвени пет раз-
лични теста за зрение и анкета.

Анкетите показаха, че около 80% 
от учениците никога не са били на очен 
преглед, а при скрининга около 30% от 
децата не преминаха някои от тестовете 
и беше препоръчано да бъдат прегледа-
ни от офталмолог. 

За изключително полезната и резул-
татна работа, за ентусиазма и индиви-
дуалния подход към всяко дете, екипа 
оптометристи получи благодарствено 
писмо от ръководството на СОУ „Васил 
Левски“.

не натежават, а още повече разпалват 
любознателността на читателите. Тази 
своеобразна биография на френско-бъл-
гарските отношения в областта на слово-
то, художествено и научно, се отличава с 
безукорен професионализъм от първата 
до последната страница и заема достой-
но място сред останалите проучвания и 
публикации по темата, добави проф. Ган-
чева.

„Думите не ни въздействат самостой-
но, а в различни контексти, придобиват 
свойствата на едва ли не пътни знаци, 
които ни ориентират за насоките при изу-
чаването и усвояването на една или друга 
култура в стремежа ни да се обогатяваме, 
да се извисяваме и чрез нея”, каза в края 
на словото си проф. Вера Ганчева.

Доц. Анна Ангелова отбеляза, че ду-
мата на проф. Александър Теодоров-Ба-
лан „духоморен” много добре описва 
труда, на който заедно с проф. Димитър 
Веселинов са посветили толкова дълго 
време. Тя се върна към XIX век, който 
е френскоезично белязан за българите. 
Именно тогава България общува с Евро-
па на френски език и френският език се 
приема у нас като белег на цивилизова-
ност. Водени от това чувство, двамата ав-
тори се стремят да установят първите фи-
ксации на думата и да ги подкрепят с над 
250 000 примери. Авторите проследяват 
в диахронен план пътуването на всяка 
една от думите във времето. Това е било 
най-трудното - да се установи животът на 
думите в езика ни, добави доц. Ангелова.

Тя припомни още, че през 1824 г. 
от страницата на Рибния буквар в езика 
ни навлизат четири нови френски думи 
- „Париж”, „парижанин”, „френец” и 
„етаж”. Доц. Ангелова отбеляза, че вре-
мето опровергава твърдението на проф. 

Балан, че френската дума „етаж” няма 
да замени наложилата се в езика ни тур-
ска дума „кат”.

Проф. Димитър Веселинов отбеляза, 
че при създаването на речника е било 
изключително трудно да се определи 
колко думи да се включат в речника и 
по какви критерии да бъдат избрани те. 
По думите му, историческият поглед към 
тази лексика позволява много точно да 
се видят процесите на промените й и как 
тя се развива във времето и по този на-
чин се виждат всички процеси, настъпи-
ли във филологическата наука. Речникът 
съдържа около 5000 речникови думи, 
които заедно с производните им думи 
създават корпус от около 7000 думи. 
Проф. Веселинов изказа благодарност 
на всички, помогнали за създаването на 
речника.
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ В 
21 ВЕК“

В Заседателна зала 1 на Софийския 
университет се проведе заключителна 
научна конференция на тема: „Инова-
тивно обучение в 21 век. Съвременни 
технологии и методи в университетско-
то образование: предизвикателства и 
добри практики“. Тя бе по проект „Раз-
витие на капацитета на специализанти, 
постдокторанти и млади учени за пре-
подаване на академични курсове по и 
на чужд език със съвременни методи и 
информационни и компютърни техноло-
гии”.

Конференцията бе открита от ръко-
водителя на проекта проф. дфн Петя 
Янева, която заяви, че целите, заложени 
в проекта, са изпълнени и благодари на 
всички, които участват в него. По време 
на заключителната конференция замест-
ник-ректорът на СУ проф. дфн Анастас 
Герджиков връчи сертификати на учас-
тниците в проекта.

Сертификатите са за три нива на 
компетентност в областта на съвремен-
ните методи и информационни и ком-
пютърни технологии: за демонстрирани 
експертни умения, за демонстрирани 
усъвършенствани умения и за придоби-
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ти основни умения за преподаване на 
университетски курсове със съвременни 
технологии.

Бяха връчени и сертификати за дос-
тигнати три нива на езикова компетент-
ност по английски и немски език по об-
щата европейска езикова рамка.

Целевата група на проекта са 20 
специализанти, постдокторанти и млади 
учени от факултетите и департаментите 
с обучение на чужд език (Факултета по 
класически и нови филологии, Факул-
тета по славянски филологии, Депар-
тамента по чуждоезиково обучение и 
Факултета по начална и предучилищна 
педагогика) и 22 специализанти, пост-
докторанти и млади учени от останалите 
факултети.

Целта на проекта е да се развие по-
тенциал на специализантите, постдокто-
рантите и младите учени за преподаване 
на академични курсове по и на чужд език 
с интегриране на адекватни технологии 
с цел повишаване на конкурентността, 
достъпността и ефективността на учеб-
ните програми в Софийския универси-
тет на национално, европейско и между-
народно ниво.
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В СУ СЕ ПРОВЕДЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА      
„20 ГОДИНИ „БУЛГАРИКУМ“

Център „Булгарикум“ е създаден 
през 1995 г. и е резултат от сътрудни-
чеството между Университета на Саар-
ланд и Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Центърът предлага 
обучение както за студенти, така и за 
работещи и други заинтересовани лица. 
Центърът „Булгарикум“ е единствен по 
рода си в Германия. В рамките на една 
година в него се усвояват както българ-
ски език, така и знания за специфични 
аспекти на българското общество, ико-
номика, политика, право, история и ге-
ография. Освен това през ваканциите 
са предвидени два интензивни езикови 
курса в Саарланд и един летен курс в 
София. За тази цел е разработена спе-
циална програма.

Отделни модули от програмата се 
предлагат и като дистанционни курсове. 
За участниците, които не са от провин-
ция Саарланд, се предлагат интензивни 
курсове, които се провеждат през уикен-
дите. При необходимост се предвижда 
провеждане на занятия и на друго, цен-
трално разположено място.

Програмата „Булгарикум” е предназ-
начена за хора на различни възрасти, с 
различно образование и от различна на-
ционалност, които желаят да се запозна-
ят с България и българския език, както и 
за хора от български произход, които по 
една или друга причина изобщо не знаят 
родния си език или имат слаби познания 
по него, или не го владеят в писмена 
книжовна форма. Програмата „Булга-
рикум” се предлага както за участници 
от Германия, така и за немскоговорящи 
участници от чужбина.

На 10 и 11 октомври в Заседател-
на зала 2 в Софийския университет 
се проведе международна научна кон-
ференция на тема „20 години „Булга-
рикум“. Организатор на събитието бе 
Факултетът по славянски филологии 
на СУ. Присъстваха участници-славис-
ти и българисти от Германия и техни 
колеги от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”.

Конференцията бе открита от за-
местник-декана на Факултета по сла-
вянски филологии на СУ доц. д-р 
Владимир Жобов, който поздрави 
участниците и гостите от Университета 
на Саарланд. Той подчерта, че в този 
университет българистиката се намира 
в най-добро състояние от чуждестран-
ните научни центрове. Доц. Жобов из-
рази увереността си, че дискусиите на 
конференцията ще бъдат интересни и 
полезни за участниците.

Проф. дфн Юлияна Стоянова, 
зам.-декан на Факултета по славянски 
филологии на СУ, благодари на учас-
тниците и откри първото заседание. 
Гост на конференцията бе проф. Ро-
ланд Марти, който е и Доктор хонорис 
кауза на СУ. С неговия доклад „Писмо-
то в историята на българската култура“ 
стартира работата на участниците в 
конференцията.
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МЕЖДУНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ХАНС 
КРИСТИАН 
АНДЕРСЕН 
- ОТВЪД 
ГРАНИЦИТЕ И 
ВРЕМЕТО“

ционално развитие, за борбата срещу 
неграмотността и стимулирането на че-
тенето и ролята на библиотеките и други 
институции в този процес. „Включване-
то в конференцията на тази перспекти-
ва към творчеството на Андерсен хвърля 
мост между науката и обществото, меж-
ду научните постижения и социалната 
ангажираност и отговорност”, добави 
още доц. Килева.

През месец ноември 2015 г. идеите, 
заложени в конференцията, ще наме-
рят и практическо приложение. Съпът-
стващите събития на конференцията са 
работилница по превод на части от все 
още неизвестния на българската аудито-
рия пътепис на Х. К. Андерсен „Базарът 
на един поет“ със студенти от специал-
ност „Скандинавистика“, изучаващи дат-
ски език, както и маратонно четене на 
приказки на датския писател, организи-
рано със съдействието на 19 СОУ „Елин 
Пелин“, София.

Доц. Килева пожела на участници-
те в конференцията оживени дискусии, 
ползотворен обмен на мнения, а на слу-
шателите - удоволствие и обогатяване от 
интересните доклади.

Посланикът на Кралство Дания у нас 
Кристиан Кьонигсфелт поздрави учас-
тниците в конференцията и изрази за-
доволството си, че гостува в Софийския 
университет. Той каза, че е изключител-
но доволен от тясното сътрудничество-
то между посолството и специалността 
и подчерта, че специалност „Сканди-
навистика“ винаги може да разчита на 
подкрепата на посолството. Кристиан 
Кьонигсфелт поздрави работата на пре-
подавателите и студентите и пожела ус-
пех на участниците в конференцията.

Д-р Надежда Михайлова, ръководи-
тел на научно-изследователския център 
„Х.К. Андерсен”, отбеляза, че целта на 
конференцията е да допринесе за по-за-
дълбочено опознаване личността и твор-
чеството на Х. К. Андерсен и неговото 
влияние върху скандинавската и евро-
пейската литература.

Програмата включваше доклади на 
утвърдени учени, преподаватели и спе-
циалисти в сферите на скандинавската 
и западноевропейската литература, ези-
кознанието, педагогиката, аудио-визуал-
ните изкуства, психологията, и библио-
текознанието от различни университети 
и институти.

В програмата дистанционно се вклю-
чи и големият датски литературен кри-
тик и изследовател, автор на много кни-
ги, посветени на живота и творчеството 
Х. К. Андерсен, проф. Йохан де Мюли-
ус с текст на свой доклад, който ще бъде 
публикуван в предвидения сборник с 
материали от конференцията.

Софийският университет „Св. 
Климент Охридски” бе домакин на меж-
дународна конференция на тема „Ханс 
Кристиан Андерсен – отвъд границите и 
времето”. Научният форум се проведе 
по повод 210-годишнината от рожде-
нието на датския писател.

На откриването на събитието при-
съства посланикът на Кралство Дания 
у нас Кристиан Кьонигсфелт. Специал-
ни гости на конференцията бяха проф. 
д-р Ана Мария Мартинс да Коста Сан-
тос, ръководител на Института „Ханс 
Кристиан Андерсен” и Нилс Йорен 
Лангкиле, съосновател и сътрудник към 
същия институт, както и шведската писа-
телка Сара Кадефош.

Организатори на конференцията 
бяха Центърът за научни изследвания 
и информация „Ханс Кристиан Андер-
сен”, специалност „Скандинавистика“ 
към Факултета по класически и нови фи-
лологии на СУ „Св. Климент Охридски” 
и Културният център на СУ, съвместно с 
Института „Ханс Кристиан Андерсен” в 
Дания и посолството на Кралство Дания 
в София. Партньори на събитието бяха 
още 19 СОУ „Елин Пелин” в София, 
Асоциация „Българска книга“ и Столич-
ната библиотека.

Доц. Ренета Килева, ръководител на 
катедра „Германистика и скандинавис-
тика” отбеляза, че програмата на конфе-
ренцията показва, че светът на Андерсен 
е не само неподвластен на времето, но 
и не поставя граници на посоките, в 
които може да бъде изследван. Доц. Ки-
лева подчерта, че по време на конфе-
ренцията личността и творчеството на 
Андерсен ще бъдат интерпретирани от 
много широк спектър от гледни точки на 
психолози, театрали, езиковеди, литера-
туроведи, библиотекари. Тя отбеляза ак-
туалните акценти, който конференцията 
поставя върху въздействието на андерсе-
новите приказки като фактор за изграж-
дане на отношение на подрастващите 
към литературата, за тяхното психо-емо-
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„ТРАДИЦИОННИ И 
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА 
РЕТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 „СВОБОДАТА НА СЛОВОТО 
И ПЕЧАТА И НЕЙНИТЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ - 
XIX-ХХ В.”

комуникации“ .
В първия ден на конференцията 

акцентите на докладите бяха върху ме-
тодите за изследване на политическата 
реторика, изследването на виртуалната 
комуникация, социалните медии и фору-
мите, виртуалната реторика, социалните 
мрежи и платформи, темата за бизнес 
комуникацията и проявленията на ре-
ториката в киното. Някои от докладите 
разглеждаха въпроса за извеждането на 
традиционни теоретични и методически 
постановки в реториката, както и на тър-
сенето на пресечени точки между рето-
риката и другите науки.

През втория ден от конференция-
та участниците имаха възможност да се 
включат в два дискусионни форума, на 
които обсъдиха методите за реторически 
изследвания на база критичен прочит и 
анализ на базови публикации.

Проблемите за цензурата и свобо-
дата на печата, представляват важен 
аспект от социалната и политическа ис-
тория на страната. Същевременно огра-
ниченията над печата намират отраже-
ние в публицистиката, художествената 
литература и мемоаристиката. За някои 
исторически периоди са създадени и 
превратни представи за характера на 
цензурните ограничения и потискане 
свободата на словото. Темата насочва 
към такива важни, но подценявани ас-
пекти на историческото развитие като 
политическата култура, формирането 
на гражданско общество, проявата на 
политическа митология, създаването на 
стереотипни образи и представи и др. 

С доклади в конференцията участ-
ваха Николай Поппетров, проф. Румен 
Генов, ас. Ваня Рачева, проф. Веселин 
Янчев, доц. Емил Димитров, проф. Надя 
Данова, проф. Искра Баева, проф. Ев-
гения Калинова, проф. Николай Аретов, 
проф. Владимир Мигев, доц. Йордан 
Евтимов, Пламен Антов и доц. Наталия 
Христова. Изнесените доклади ще бъдат 
публикувани в тематичен сборник.

На 17 и 18 октомври 2015 г. в Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ се проведе научна конферен-
ция за докторанти и постдокторанти на 
тема: „Традиционни и съвременни мето-
ди за реторически изследвания“. Конфе-
ренцията бе част от дейности по проект 
№ 62/2015 „Традиционни и съвременни 
методи за реторически изследвания“, 
НИС, СУ „Св. Климент Охридски“ с 
ръководител проф. д.ф.н. Иванка Мав-
родиева.

В събитието взеха участие повече от 
30 докторанти от катедра „Реторика“ на 
Философския факултет на СУ, от Фа-
култета по журналистика и масова ко-
муникация на СУ, Военната академия, а 
също и постдокторанти и преподаватели 
по реторика и комуникации от Софий-
ския университет, Югозападния универ-
ситет, Военна академия и други. Медиен 
партньор на събитието е сп. „Реторика и 

В Конферентната зала на Софий-
ския университет „Св. Климент Охрид-
ски” се проведе Национална научна 
конференция „Свободата на словото и 
печата и нейните ограничения в Бълга-
рия - XIX-ХХ в.”. Организатори на съби-
тието бяха Историческият факултет на 
Софийския университет “Св. Климент 
Охридски”, Нов български университет 
- департамент “История”, Институтът за 
исторически изследвания при БАН и Съ-
юзът на учените в България. 

Доц. Тодор Попнеделев, зам.-декан 
на Историческия факултет на СУ, изра-
зи своята надежда, че на събитието са се 
събрали хора, които без цензура ще мо-
гат да споделят своите мисли и усещания 
по темата за свободата на словото. 

Темата за цензурата, контрола на 
печата и свободата на печата в българ-
ските земи през периода след Кримската 
война до 1989 г. е с много голяма на-
учна и обществена значимост. Тази про-
блематика е съвсем слабо разработена у 
нас, докато в редица европейски и други 
държави тя е сред интензивно проучва-
ните.
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ДЕСЕТА 
МЕЖДУНАРОДНА 
НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
“ДРАГОМАНОВИ 
ЧЕТЕНИЯ”

продължи да се провежда и занапред, 
защото е вече утвърдена традиция. „Тези 
четения са едновременно поддържане 
на традицията, започната преди толкова 
години от чуждестранни преподаватели 
и изследователи, положили началото на 
българското образование като проф. 
Драгоманов. В същото време тези чете-
ния са и начин да погледнем напред, за-
щото на тях се обменят научни идеи и на 
тях се получават нови научни контакти“ 
– каза още зам.-ректорът. 

Микола Балтажи, посланик на Ук-
райна в България, отбеляза, че се радва 
да открие десетата конференция, посве-
тена на Михаил Драгоманов и разказа 
накратко основни моменти от неговото 
дело.

Доц. д-р Бойко Пенчев, зам.-декан 
на Факултета по славянски филологии, 
поздрави участниците от името на дека-
на на факултета проф. Панайот Кара-
гьозов, който пожелава успешна работа 
на конференцията. Той изрази надежда-
та си, че и днес във всички нас все още 

В Конферентната зала на Софий-
ския университет се проведе Десетата 
международна научна конференция 
“Драгоманови четения”. Тази година 
събитието бе посветено на 120-годиш-
нината от смъртта на проф. Михайло 
Драгоманов - украински историк, фол-
клорист, философ, езиковед, писател и 
политик.

Съорганизатори на научното събитие 
бяха Катедрата по славянско езикозна-
ние на Факултета по славянски фило-
логии на СУ, Фондацията „Мати Укра-
ина“, Украинското неделно училище и 
Посолството на Украйна в България.

На откриването на конференцията 
присъстваха посланикът на Украйна в 
Република България Микола Балтажи, 
заместник-ректорът на Софийския уни-
верситет проф. дфн Анастас Герджиков, 
заместник-деканът на Факултета по сла-
вянски филологии доц. д-р Бойко Пен-
чев, председателят на Фондация „Мати 
Украина“ Антонина Якимова и др.

Сред участниците в конференцията 
бяха преподаватели от Софийския уни-
верситет „Свети Климент Охридски“, 
Великотърновския университет „Св. св. 
Кирил и Методий“, Лвовския универси-
тет „Иван Франко“, БАН и др.

Присъстващите бяха поздравени 
от председателя на Фондацията „Мати 
Украина“ Антонина Якимова, която 
припомни историята на Драгомановите 
четения.

Проф. Анастас Герджиков изрази 
задоволството си да присъства на откри-
ването на конференцията и поздрави 
участниците от името на ректора на СУ 
проф. Илчев.

Проф. Герджиков заяви, че конфе-
ренцията „Драгоманови четения“ тряб-
ва да се развива все повече и трябва да 

фийската културна общност се запозна-
ва с дейността на украинските писатели 
Григорий Сковорода, Михайло Стариц-
ки, Сидир Воробкевич, Иван Нечуй-Ле-
вицки, Микола Костомаров, Михайло 
Павлик, Олена Пчилка, Иван Франко и 
други.

Сред постиженията и заслугите на 
професор Драгоманов е и фактът, че 
той първи демонстрира и въвежда срав-
нително-историческия метод във фило-
логическата наука. Този метод е възпри-
ет от студентите му, които впоследствие 
стават едни от основоположниците на 
българската хуманитаристика. Сред 
имената на многото ученици и последо-
ватели на Драгоманов се откроява името 
на Иван Шишманов, който по-късно се 
жени за неговата дъщеря – Лидия.

Професор Михайло Драгоманов 
умира през 1895 година и е погребан е 
в Централните Софийски гробища.

гори онзи огън, който са носили в сър-
цата си проф. Драгоманов, българските 
учени, основали Университета, всички 
онези учени и интелектуалци, които са 
допринесли за културните връзки между 
България и Украйна. Той пожела успех 
на конференцията и подчерта, че с уси-
лията на филолозите културните и науч-
ни връзки между двете държави ще ук-
репват и ще продължават да се развиват.

Михайло Драгоманов е роден през 
1841 г. в гр. Гадяч. Завършва Полтав-
ската гимназия през 1859 г. и следва 
история в Киевския университет. След 
това започва работа като учител по гео-
графия в Киевската гимназия и едновре-
менно с това преподава история в Киев-
ския университет. От 1870 г. е доцент, а 
по-късно професор по всеобща история 
в същия университет.

През лятото на 1889 г. Михайло 
Драгоманов пристига в София, защото 
е поканен като професор в току-що ос-
нования Софийски университет. Дори 
му е предложен поста на ректор, който 
той отказва с аргумента, че първият рек-
тор на българския университет трябва 
да бъде българин. Така ученият със све-
товна слава, с ценни научни постижения 
в областта на фолклористиката, истори-
ята, социологията, публицистиката Ми-
хайло Драгоманов започва да преподава 
история на Древния Изток. Лекциите, 
които чете са на руски и са много по-
пулярни.

Личността на проф. Драгоманов в 
София предизвиква интереса на бъл-
гарската интелигенция към украинската 
литература. Благодарение на него со-
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РЕКТОРСКОТО 
РЪКОВОДСТВО НА СУ 
СЕ СРЕЩНА
С ДЕЛЕГАЦИЯ
ОТ СУДАН

СРЕЩА НА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ 
ГЕРМАНСКИЯ БУНДЕСТАГ И 
ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
В БЕРЛИН С РЕКТОРСКОТО 
РЪКОВОДСТВО НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

На посещение в Софийския универ-
ситет бе делегация от Университета „Ал 
Нилейн“ – Хартум (Судан), водена от 
проф. Мохамед Еламин Ахмед Исмаил 
- президент на университета. На среща 
със зам.-ректора на СУ „Св. Климент 
Охридски“ проф. Анастас Герджиков 
бяха обсъдени възможностите за бъдещи 
съвместни дейности между двата универ-
ситета.

Делегацията бе водена от 
Щефен-Клаудио Леме, депутат от гер-
манския Бундестаг, придружаван от 
Петра Шуберт, съветник на президента 
на Техническия университет – Берлин и 
Волфганг Мюлер, служител към омбуд-
смана по военните въпроси на герман-
ския Бундестаг. Делегацията бе съпро-
вождана от Маркус Хаас, ръководител 
на отдел „Култура и връзки с медиите” 
към посолството на Германия в София.

 
Основната цел на делегацията бе да 

проведе интервюта с българските канди-
дати за участие в програмата за стаж в 
Бундестага и да представи програмата 
„Международна парламентарна стипен-
дия” (IPS) на студентите на Софийския 
университет в качеството му на най-го-
лям и елитен университет в България.

Ректорът на СУ приветства делегаци-
ята и представи накратко историята на 

Гостите посетиха Геолого-географ-
ския факултет, Медицинския факултет 
и Факултета по химия и фармация на 
СУ, където се срещнаха и разговаряха с 
ръководствата на трите факултета за съ-
трудничество в областта на геологията, 
медицината и фармацията – обмен на 
студенти, специализанти и докторанти, 
както и гостуване на преподаватели от 
СУ „Св. Климент Охридски“ в Универ-
ситета „Ал Нилейн“.

най-стария и авторитетен университет 
у нас, който според Рейтинговата сис-
тема на висшите училища в България е 
на първо място в 22 от 22 направления, 
в които обучава студенти, сред държав-
ните университети в страната. Проф. 
Илчев обърна внимание, че СУ е един-
ственият български университет, който 
заема между 500 и 700 място в автори-
тетни международни рейтингови класа-
ции. Ректорът отбеляза възможностите, 
които СУ предоставя за обучение на 
чуждестранни студенти и програмите за 
международна мобилност. 

След срещата Щефен-Клаудио Леме 
представи пред студенти на СУ програ-
мата „Международна парламентарна 
стипендия” на Бундестага.

Повече информация за програмата 
може да бъде намерена на адрес: www.
bundestag.de/ips
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МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО



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

GOOGLE НА ГОСТИ НА ФМИ

В Конферентната зала на Софий-
ския университет се проведе лекционен 
курс на тема „Структурна интерпрета-
ция на сеизмични данни” с лектор проф. 
Кристиян Шомат. Курсът се проведе в 
периода 5-9 октомври 2015 г. и е фи-
нансиран от фирма „Тотал” като част 
от подписаното през април 2015 г. спо-
разумение за съвместно сътрудничест-
во между Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” и „Тотал Е&П Бъл-
гария”.

Курсовете бяха предназначени за 
студенти и служители от държавната 
администрация с интереси към проуч-
ването и добива на въглеводороди. Кур-

За втори път беше проведено съби-
тието „Google на гости на ФМИ“. То 
беше организирано от Факултета по 
математика и информатика на СУ „Св. 
Климент Охридски“.

Основен лектор на събитието беше 
Парис Чилдрес – главен мениджър на 
Google за България. Той разказа за биз-
нес модела на Google и проведе диску-
сия с присъстващите. След него Мартин 
Енев – софтуерен инженер в Google, 
представи RPC технологиите, които 
Google ползва, за да достигне до мили-
арди потребители по света.

совете бяха безплатни за участниците 
и се провеждаха на английски език от 
чуждестранни лектори. Темите на че-
тирите лекционни курса бяха: „Морско 
сондиране: технологии и дейности”, 
проведен в периода 11-15 май 2015 г. в 
Минно-геоложкия университет, „Резер-
воарна геология и/или анализ на каро-
тажни данни”, проведен в периода 1-5 
юни 2015 г. в Софийския университет, 
„Структурна интерпретация на сеизмич-
ни данни”, 5-9 октомври 2015 г. в Со-
фийския университет, „Основи на безо-
пасност, здравословни условия на труд 
и опазване на околната среда”, 12-16 
октомври 2015 г. в Минно-геоложкия 
университет.
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НАУКА И БИЗНЕС



УЧЕНИ ОТ 
СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ПОЛУЧИХА ТРИТЕ 
НАЦИОНАЛНИ 
СТИПЕНДИИ „ЗА 
ЖЕНИТЕ В НАУКАТА” 
2015

В Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ се проведе тър-
жествена церемония по връчване на 
Националните стипендии за България 
„За жените в науката“ 2015. Световната 
програма на „Л’Ореал“-ЮНЕСКО „За 
жените в науката” се реализира за пети 
път в страната ни с партньорството на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“.

Тази година лауреатите на стипен-
дията са преподавателите в Софийския 
университет д-р Антония Вълчева, д-р 
Деница Теофанова и д-р Мария Соско-
ва.

Д-р Антония Вълчева, която е гла-
вен асистент в катедра „Астрономия“ на 
Физическия факултет на СУ, става сти-
пендиант с проекта си на тема: „Търсене 
и изследване на променливи обекти в 
М31“

Д-р Деница Теофанова, която е гла-
вен асистент в Катедра „Биохимия“ в 
Биологическия факултет на СУ, спечели 
стипендия с проекта си „Древните жит-
ни култури - генетичен ресурс за устой-
чиво земеделие и подобрено качество на 
живот“.

Д-р Мария Соскова, която е доцент 
в Катедра „Математическа логика и при-
ложенията й“ към Факултета по матема-
тика и информатика на СУ, става сти-
пендиант с проекта си „Устойчивост на 

устойчивото развитие.“, се каза още в 
писмото. Ирина Бокова благодари на 
„Л’Ореал“ за усилията да подпомогнат 
развитието на жените-учени както в Бъл-
гария, така и в целия свят. Тя изказва и 
благодарността си към Софийския уни-
верситет, към председателя и членовете 
на журито за професионалната оценка 
на всички кандидатури по програмата, 
както и на домакините. „Убедена съм, че 
с тази инициатива жените-учени ще реа-
лизират своите научни проекти и по този 
начин ще подкрепят нашата обща цел за 
мир, равенство и устойчиво развитие“, 
се казва още в поздравителното писмо.

Заместник-ректорът на Софийския 
университет проф. Албена Чавдарова 
поздрави организаторите на конкурса 
и участниците в него. Тя прочете поз-
дравителен адрес от името на ректора 
на Софийския университет чл.-кор. дин 
проф. Иван Илчев, в който той изра-
зява радостта си от петгодишната съв-
местна работа съвместно с „Л’Ореал“ и 
ЮНЕСКО в посока за изграждането на 
връзки между образованието, науката и 

деждата си, че ще продължат да рабо-
тят със същото желание и ентусиазъм. 
„ЮНЕСКО е партньор на тази програ-
ма, защото една от основните й цели е 
да насърчава използването на огромния 
потенциал на новите технологии, инова-
циите и науката като движеща сила на 

математическия модел за информацион-
но съдържание на естествените пробле-
ми“. Наградата получи нейната майка – 
доц. Александра Соскова, тъй като д-р 
Мария Соскова е в САЩ във връзка с 
работата си по проекта.

На събитието присъстваха Бриджит 
Стрелър, генерален директор на L’Orйal 
България, проф. Румен Панков, пред-
седател на комисията за присъждане на 
стипендиите и заместник-ректор на СУ, 
проф. Албена Чавдарова, зам.-ректор 
на СУ, проф. Боряна Христова, дирек-
тор на Националната библиотека „Св. 
Св. Крилий и Методий“, членове на жу-
рито, преподаватели. 

Официалната церемония по награж-
даването откри Максим Бехар, изпълни-
телен директор на M3 Communications 
Group, Inc., който отбеляза, че инициа-
тивата „Жените в науката“ чества пето-
то си юбилейно издание. Досега компа-
нията „Л’Ореал“ е предоставила девет 
стипендии на млади жени, които са се 
справили прекрасно със своите проекти. 

Стипендиантите и присъстващите в 
залата бяха поздравени от генералния 
директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. 
Приветствието бе прочетено от Любов 
Драганова, член на секретариата на 
националната комисия за ЮНЕСКО – 
България. Ирина Бокова поздравява 
стипендиантите и им пожелава успех 
в научната им кариера и изразява на-
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бизнеса. „Радостно е, че въпреки труд-
ната ситуация, в която живеем, има хора 
като вас, които не се отказват да под-
помагат развитието на образованието и 
науката. Конкурсът „За жените в наука-
та” е голямо признание за всички онези 
жени, които са се посветили на мечтата 
си да правят наука в България и въпре-
ки трудностите ежедневно и неуморно 
работят за реализирането на научни 
постижения в областта на естествените 
науки“, се казва още в поздравителния 
адрес. В него проф. Илчев изрази и 
гордостта си, че всички победителки в 
тазгодишния конкурс са от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”: 
„Техните успехи са поредното доказа-
телство, че въпреки финансовите преч-
ки, които държавата поставя пред нас, 
Университетът ще продължава да бъде 
най-добрият университет, докато има 
такива учени на световно ниво – образо-
вани, амбициозни и можещи“.

Проф. Боряна Христова също поз-
драви гостите и изрази гордостта си, че 
има възможността да е домакин на пето-
то издание на Националните стипендии 
на „Л’Ореал“-ЮНЕСКО „За жените в 
науката“. Тя подчерта, че Национална-
та библиотека е една институция, която 
твори и подпомага правенето на нау-
ка по най-достойния възможен начин. 
Проф. Христова заяви още, че е изклю-
чително впечатлена от биографиите на 
жените-учени, спечелили тазгодишните 
стипендии, и им пожела на добър час 
и подчерта, че точно от такива хора, 
които са се отдали на науката и обра-
зованието, можем да очакваме хубаво и 
променено бъдеще.

Генералният директор на „Л’Ореал“ 
за България Бриджит Стрелър предста-
ви накратко проекта. Тя припомни, че 
преди пет години „Л’Ореал“ България, 
Националната комисия за ЮНЕСКО 
България и Софийският университет 

„Св. Климент Охридски“ осъзнават не-
обходимостта от подобна инициатива и 
през тези години проектът се развил, за 
да се превърне в една национална про-
грама за отпускане на стипендии, която 
подпомага обещаващите жени –учени в 
страната. Тя изрази благодарността си 
към журито- водещи представители на 
академичната общност и на партньорите 
в програмата.

„Едно от най-големите съкровища 
на всяка страна е знанието на хората, 
които живеят в нея. Научните изследва-
ния, иновациите и усилената работа са 
в основата на прогреса и на по-доброто 
бъдеще.“ Л’Ореал“, чиито продукти са 
създадени благодарение на усилията на 
видни учени, особено цени този факт“, 
каза още Бриджит Стрелър. Тя подчер-
та, че тези стипендии са насърчение на 
жените-учени, за да продължат с упор-
ство и амбиция да се трудят и да про-
дължават да вървят по пътя на науката: 
„Жени, които са посветили живота си на 
науката, заслужават общественото вни-
мание и признанието на научната общ-
ност“.

Председателят на журито проф. Ру-
мен Панков заяви, че за краткото време 
от пет години конкурсът се е развил във 
възходяща посока и се е наложил като 
едно от важните сред научните събития. 
Той бе категоричен, че това не би мог-
ло да се случи, ако в България нямаше 
толкова много жени, които извършват 
научна работа на изключително високо 
професионално ниво. „Това нямаше как 
да се случи и ако не беше доброто от-
ношение на „Л’Ореал“, който отговори 
на повишаващата се нужда и повиши 

стипендиите от две на три, както и ако 
нямахме подкрепата на представители-
те на M3 Communications, които обез-
печаваха логистиката в този конкурс“, 
подчерта още проф. Панков. Той не 
пропусна да отбележи и ролята на учас-
тниците в журито, специалисти от почти 
всички факултети на СУ. 

Проф. Панков отбеляза, че тази го-
дина са били рецензирани 56 проекта и 
подчерта голямата конкуренция. 

По повод 5-годишнината концернът 
„Л’Ореал“ връчи на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ почетна 
грамота за приноса му в популяризира-
нето на постиженията на жените учени в 
България като партньор на Национална-
та стипендиантска програма „За жените 
в науката“.
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БИЗНЕС ИНКУБАТОРЪТ ПРИ 
БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
И СПТО С НАГРАДЕНА 
ТЕХНОЛОГИЯ В КОНКУРСА 
„ВЕИ НАЦИОНАЛНА ЛИГА“.

МАГИСТЪРСКАТА 
ПРОГРАМА 
„ЕКОЛОГИЧНА 
БИОТЕХНОЛОГИЯ“ 
НАВЪРШИ 20 
ГОДИНИ

Студенти и млади специалисти от 
Бизнес инкубатора при Биологическия 
факултет и СПТО работят по награде-
ната технология в конкурса „ВЕИ НА-
ЦИОНАЛНА ЛИГА – първенство за 
възобновяема енергия между градовете 
в България“. 

В конкурса участваха организации, 
състезаващи се със своите постижения в 
Лига „Биомаса“, Лига „Слънчева енер-
гия“ и в Европейската шампионска лига 
по възобновяеми енергии. Проведеното 
съревнование бе част от организирана-

та XI Национална конференция „Инте-
лигентни градове и региони – енергия, 
околна среда и климат“ в рамките на 
„Дните на зелена енергия и енергийна 
ефективност“ и международната излож-
ба. 

Отличието в категория Лига „Биома-
са“ получи изградената биогаз инстала-
ция за компостиране на биоразградими 
отпадъци „Хан Богров“ с мощност 865 
кВтч. Тази технология се управлява и 
по нея се обучават студенти от Биологи-
ческия факултет на СУ по специалност 
„Екологична биотехнология“ под ръко-
водството на инж. Савов – директор на 
Софийското предприятие за третиране 
на отпадъци.

От разделно събраните хранителни 
отпадъци (био-отпадъци или биомаса) от 
търговските обекти и домакинствата на 
територията на Столична община по би-
отехнологичен път се получава биогаз. 
Произведеният биогаз се събира и ана-
лизира след неговото пречистване и се 
преобразува в електрическа и топлинна 
енергия в когенератори. Произведената 
електроенергия се подава към електро-
разпределителната мрежа.

Обучението и добрите практики на 
БИЗНЕС инкубатора бяха представени 
и на Европейския ден на предприемача.

С официално тържество в заседа-
телната зала на Биологическия факул-
тет беше отбелязана 20-тата годишнина 
от създаването на първата в България 
интердисциплинарна междукатедрена 
магистърска програма „Екологична био-
технология“. Програмата е създадена с 
участието на пет европейски и два бъл-
гарски университета в рамките на меж-
дународен проект ТЕМПУС и е обучила 
повече от 150 реализирани магистри. 

Специални гости на събитието бяха 
проф. д-р Райчо Димков (съосновател 
на магистърската програма), инж. Нико-
лай Савов (Директор на ОП „Столично 
предприятие за третиране на отпадъци”), 
проф. д-р Пенка Мончева (ръководител 
на Катедра „Обща и промишлена микро-
биология“), доц. д-р Пламен Митов (зам.- 
декан на Биологическия факултет), доц. 
д-р Анна Куюмджиева, доц. д-р Траяна 
Недева, доц. д-р Нели Желева, проф. 
дфзн Деян Кушев. 

Ръководителят и съосновател на ма-
гистърската програма проф. дбн Яна 
Топалова откри събитието и представи 
новите бизнес-аспекти на магистърската 

програма, образователните алгоритми и 
модели, базирани на триединството на-
ука-бизнес-образование, които са впле-
тени в учебния план на магистратурата.

В същия ден бе открита и учебната 
година за новите магистри в програмите 
„Екомениджмънт“ и МП „Приложна хи-
дробиология и аквакултури“.
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25 ГОДИНИ ОТ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА 
СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

стопанско управление. Статистиката 
показва, че възпитаниците на факултета 
са на първо място по заемани ръковод-
ни позиции и получавани доходи след 
своето дипломиране, което поставя Сто-
панския факултет на водещата позиция 
в официалната рейтингова система на 
Министерството на образованието.

Сдружението на възпитаниците на 
Стопанския факултет е сред първите 
алумни организации в България и раз-
вива активна дейност вече 11 години, 
като работи за насърчаване на връзките 
и взаимодействието сред възпитаниците 
на факултета, настоящите студенти, ака-
демичната общност, бизнеса и институ-
циите. Основен фокус на Алумни сдру-
жението е да работи за подобряване на 
професионалната подготовка и ориен-
тация на студентите за успешна кариера 
и реализация.

През 2015 г. се навършват 25 годи-
ни от възстановяването на Стопанския 
факултет на Софийския университет 
„Св. Кл. Охридски“. Сдружението на 
възпитаниците на Стопанския факултет 
съвместно с деканското ръководство 
тържествено отбелязаха годишнината с 
юбилеен бал, който се проведе на 15 
октомври в сградата на Ректората.

Събитието събра над 200 гости, сред 
които бяха много възпитаници на Сто-
панския факултет, представители на ръ-
ководството на Софийския университет, 
деканското ръководство, академичният 
и административен екип на факултета, 
както и представители на бизнеса.

От името на ректорското ръковод-
ство на Софийския университет замест-
ник-ректорът проф. Анастас Герджиков 
поздрави гостите и прочете поздрави-
телен адрес от ректора на Алма матер 
проф. Иван Илчев. „През годините 
факултетът се утвърди като авторите-
тен център за образователна и научна 
дейност в сферата на икономиката, биз-
неса и управлението. Днес Стопанският 

факултет на СУ е средище на науката, 
където студентите имат възможност да 
избират между бакалавърски и магистър-
ски програми, осъществявани съвместно 
с авторитетни френски и немски универ-
ситети“, изтъкна ректорът. По думите му 
националната рейтингова система на 
висшите училища у нас е поредното до-
казателство за успешната реализация на 
завършилите Факултета. Възпитаниците 
на Стопанския факултет са сред най-ус-
пешните кадри на водещи международ-
ни и български компании, а активната 
роля на Алумни клуба съдейства за про-
дължаване на тясното сътрудничество 
между завършилите, които реализират 
потенциала си в иновативни съвместни 
каузи и проекти в полза на Стопанския 
факултет и неговите студенти.

Към гостите се обърнаха и деканът 
на Стопанския факултет доц. Теодор 
Седларски и председателят на Управи-
телния съвет на Алумни сдружението 
Севдалина Василева.

За краткия период от 1990 г. до днес, 
Стопанският факултет се утвърди като 
лидер сред висшите учебни заведения, 
предлагащи програми по икономика и 
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ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СПЕЦИАЛНОСТ 
„ЯПОНИСТИКА”

кратък в измеренията на науката път, но 
път, изпълнен със съдържание, с успехи 
и удовлетворение”, се каза в поздрави-

телния адрес. По думите на проф. Ил-
чев, специалност „Японистика” е една 
от най-желаните специалности в Уни-
верситета, в която се подготвят едни 
от най-добрите ни студенти. Успехите 
на преподавателите и студентите от 
специалността са поредното доказател-
ство, че има смисъл Университетът да 
поддържа такива малки специалности, 
които преодоляват далечните географ-
ски граници и сближават две различни 
култури, подчерта ректорът на Софий-
ския университет. „Убеден съм, че и в 
следващите десетилетия вашият труд 
ще даде още повече плодове, поводи 
за гордост и удовлетворение в популя-
ризирането на японския език и култура 
у нас. Пожелавам ви нови предизвика-
телства, които да преодолявате, лично 
щастие и професионални успехи!”, се 
каза още в поздравителния адрес.

Проф. Герджиков поздрави при-
състващите от свое име и разказа, че 
през 25-те години, в които самият той е 
израствал като изследовател и препода-
вател в СУ, е имал възможност да види 
израстването и развитието на специал-
ност „Японистика”. Проф. Герджиков 
пожела на присъстващите успешна и 
приятна конференция и изрази надежда 
след 25 години да бъдат отчетени още 
по-големи успехи за радост на целия фа-
култет. 

Такаши Коидзуми, посланик на Япо-
ния в България, отбеляза, че в България 
изучаването на японски език и изследо-
вателската дейност, свързана с Япония, 
процъфтяват, но несъмнено Софийският 
университет е единствената институция 
в страната, където може да се придобие 
образователно-квалификационната сте-
пен „бакалавър”, „магистър” и „доктор”. 
Той изказа своя дълбок респект към ини-
циативата на специалността и изрази на-
дежда, че конференцията ще даде още 

В Аулата на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски” се прове-
де юбилейната конференция „Бъдещи 
перспективи” на специалност „Японис-
тика” към Факултета по класически и 
нови филологи на СУ. Събитието бе ор-
ганизирано по повод 25-годишнината на 
специалността. 

В конференцията участваха над 20 
утвърдени и млади учени японисти от 
България и чужбина. Докладите покри-
ват широк тематичен спектър и включ-
ват презентации в областта на японис-
тиката, японската литература и култура, 
философия и религия, езикознание и 
методика на преподаването, история и 
международни отношения.

Официални гости на събитието бяха 
зам.-ректорът на Софийския универ-
ситет проф. дфн Анастас Герджиков, 
проф. Александър Федотов, директор 
на Центъра за източни езици и култури 
към СУ, посланикът на Япония в Бълга-
рия Такаши Коидзуми, гости и учени от 
Европа и Япония. 

Доц. Антон Андреев, ръководител 
на катедра „Езици и култури на Източ-
на Азия” към Факултета по класически и 
нови филологии на СУ, се върна в спо-
мените си, когато преди 25 години е бил 
един от петимата студенти в първия ви-
пуск на тогавашната специалност „Япон-

ска филология”. „Ние сме сигурни, че 
тези 25 години на развитие и растеж не 
са минали напразно. Нашата специал-
ност може да събере не само талантливи 
студенти, но изследователи от цял свят, 
които днес ще споделят своите открития 
за Япония, нейния език и култура”, от-
беляза доц. Андреев и пожела на добър 
час на конференцията.

Проф. Анастас Герджиков, замест-
ник-ректор на Софийския университет, 
прочете поздравителен адрес от името 
на ректора на Университета по случай 
юбилея. „За четвърт век вие не само раз-
работихте и утвърдихте една нова спе-
циалност в пространството на академич-
ната общност, но издигнахте нивото й и 
разширихте своите международни кон-
такти и авторитет. Можете със задовол-
ство да отбележите един сравнително 

поводи за изследователска дейност и 
пожела още по-големи успехи в бъдеще.

Приветствие към участниците в кон-
ференцията отправи и проф. дфн Алек-
сандър Федотов, директор на Центъра 
за източни езици и култури към СУ. 
Според него има възможност в най-ско-
ро време японистичната програма да се 
превърне в самостоятелна катедра, тъй 
като колегите японисти отдавна са пока-
зали, че имат необходимия капацитет за 
това. Проф. Федотов припомни своето 
мото, според което, за да се занимаваш 
с Изтока, за да бъдеш изтоковед, трябва 
да обичаш съответната страна и народ, 
който е обект на научните ти търсения и 
отбеляза, че според него колегите япо-
нисти са именно такива изтоковеди в 
пълния смисъл на тази дума и предават 
това и на своите студенти.

На събитието бе прочетен поздрави-
телен адрес от проф. дфн Бойка Циго-
ва: „Изминалото време от четвърт век за 

нас беше път от създаване към съзрява-
не, път чиято посока е към хоризонтите 
на знанието за Япония. Днес с гордост 
можем да се поздравим с успешно из-
вървяното време. Гордея се с всички 
наши бивши и настоящи студенти, които 
преминаха по този път и израснаха като 
достойни личности”. Проф. Цигова 
благодари на колегите си от Япония и 
младите преподаватели, с които упори-
то са работили, трупали са опит и са се 
учили един от друг. По думите на проф. 
Цигова пред специалността стоят нови 
перспективи и още по-стойностни про-
фесионални успехи.

Велияна Мудева поздрави всички 
участници в събитието от името на сту-
дентите в специалност „Японистика”: 
„За толкова време, наред с преодоле-
ните трудности, е постигнато знание за 
предимствата и посоката, в която трябва 
да се развива специалността, в резултат 
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ИЗЛОЖБА „ПОСТМОДЕРНИ 
ПРИКАЗКИ“ БЕ ОТКРИТА В 
ГАЛЕРИЯ „АЛМА МАТЕР“

В галерия „Алма матер“ в Ректората 
на СУ бе открита изложбата „Постмо-
дерни приказки“. Тя бе организирана 
от Факултета по начална и предучилищ-
на педагогика, Културния център на 
СУ „Св. Климент Охридски” и Галерия 
„Алма матер”.

Изложбата „Постмодерни приказ-
ки“ е съвместен проект на специалност 
„Изобразително изкуство“ към Факулте-
та по начална и предучилищна педаго-
гика на СУ, Факултета по изкуства на 
Нишкия университет – Сърбия и Акаде-
мията за изкуства „Стжемински“ в Лодз 
- Полша. Тя можеше да бъде разгледана 
до 19 октомври 2015 г.

„Постмодерни приказки“ е между-
народен проект, съчетаващ научноиз-
следователска и творческа дейност на 
преподаватели и докторанти от Софий-
ския университет, Нишкия университет 
и Академията по изкуства в Лодз. Учас-
тниците в него са си поставили за цел 
да изследват промените, настъпили в 
съзнанието на постмодерния човек спря-
мо традиционните действия, стойности, 
възгледи и разбирания. 

Четири изложби са предвидени в 
рамките на проекта:

11 – 30 юни 2015 г., Галерии на 

Нишкия университет и Галерия на Фа-
култета по изкуства, Ниш, Сърбия – Из-
ложба на преподаватели и докторанти 
от катедра „Изобразително изкуство“ на 
Софийския университет.

5 – 16 октомври 2015 г., Галерия 
„Алма матер“, Софийски университет – 

на което преподаватели и студенти вся-
ка година си поставят все повече нови и 
по-амбициозни цели”.

От основаването си досега специ-
алността винаги е била пример за про-
фесионализъм и постигнати резултати, 
добави Виляна Мудева и изтъкна въз-
можностите, които имат студентите за 
участие в различни програми за обуче-
ние в Япония. Според нея опитът, на-
трупан по време на престоя им в Япо-
ния, им помага да придобият ценности 
и знания за японския език, култура и об-
щество, които умело да популяризират 
сред българското общество чрез различ-
ни инициативи.

Велияна Мудева благодари на пре-
подавателите в специалността и на 
гост-лекторите от Япония за всеотдай-
ния труд. Тя подчерта помощта на фон-
дация „Мицубиши”, благодарение на 
която е подобрена материалната база на 
специалността.

В края на словото си Велияна Муде-
ва пожела на специалност „Японистика” 
да не спира да търси и разширява своите 
перспективи и да продължава да бъде 
обединителен център за японистичната 
общност в България.

Доц. д-р Гергана Петкова, отговор-
ник на специалност „Японистика” в 

периода 2000-2014 г., представи исто-
рията и спецификата на специалността. 
Тя припомни периода от края на 60-те 
години, когато за първи път в България 
е създаден вечерен курс по японски език 
към катедра „Източни езици“ на СУ. В 
него са преподавали първостроителите 
на българската японистика - Тодор Ди-
чев, Силвия Попова, Дора Барова, Бой-
ка Цигова, Цветана Кръстева, Людмила 
Холодович. През 1990 г. е създадена ре-
довна петгодишна магистърска програма 
Японска филология. Днес тя се нарича 
„Японистика” и засега е единствената 
специалност в България, акредитирана 
да провежда обучение и в трите степени 
на дипломиране – бакалавър, магистър и 
доктор. 

„За 25 години нашата специалност 
извървя сериозен път на съзряване и ут-
върждаване, път за национално и меж-
дународно признание. Път на развитие“, 
посочи още доц. Петкова. Тя отбеляза 
постиженията на специалността, като 
подчерта, че повечето от студентите 
японисти от всеки випуск завършват с 
най-високо ниво за владеене на японски 
език според японските стандарти за вла-
деене на езика. Изключително доброто 
представяне на студентите японисти в 
конкурсите за обучение в Япония дава 
основания през 2014 г. Министерството 
на образованието на Япония да посочи 
специалността „Японистика“, изучавана 
в СУ, като четвърта в света по високи 
резултати в преподаването и усвояване-
то на японски език. 

Доц. Петкова подчерта и ролята 
на преподавателския състав на специ-
алността, както и научната дейност. В 
словото си тя отбеляза, че специалност 
„Японистика“ търси сътрудничество с 
различни институции с цел подобряване 
на материалната база и възможности за 
научен обмен. В резултат със средства-
та на Японската фондация се провежда 
ежегодният международен летен лагер 
по японски език, който е уникална за 
балканския регион инициатива. С фи-
нансовата подкрепа на Корпорация 
„Мицубиши” са ремонтирани седем по-
мещения в Центъра за източни езици и 
култури и е подсигурено модерно обо-
рудване. Специалността работи и съ-
трудничи успешно и с редица български 
институции. 

Доц. Петкова заяви, че от тази годи-
на е даден стартът на нова инициатива 
по японски модел - клубове по интереси 
– клуб по калиграфия, по визуална кул-
тура, клуб по японски танци и др. 

В словото си доц. Петкова отбеляза, 
че специалност „Японистика“ е една от 
най-желаните специалности в Софий-
ския университет и приемът в нея по 
правило е с най-висок бал, а завършили-
те японисти се реализират изключително 
успешно.

Изложба на преподаватели от катедра 
„Изобразително изкуство“ (СУ) и препо-
даватели от Академията за изкуства „Ст-
жемински“, Лодз, Полша.

19 – 30 октомври 2015 г., Гале-
рия „Алма матер“, Софийски универ-
ситет – Изложба на преподаватели от 
Факултета за изкуства на Нишкия уни-
верситет. 

16 ноември – 4 декември 2015 
г., Галерия „Look” на Академията за из-
куства, Лодз, Полша – Изложба на пре-
подаватели от катедра „Изобразително 
изкуство“ (СУ) и преподаватели от Ака-
демията за изкуства „Стжемински“.
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„БЪЛГАРИЯ 1885 г. – 
ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ 
СВИДЕТЕЛСТВА”

ският народ става известен като жертва. 
Това е единственият отклик на Април-
ското въстание в Европа. Десет години 
по-късно образът на българина е съвсем 
различен – на един народ, който сам 
решава голяма дипломатическа криза и 
сам побеждава в една непровокирана от 
него война. 

Доц. д-р Анна Ангелова заяви, че 
целта на изложбата е да представи имен-
но тези нови свидетелства, които след 
130 години, когато мислим, че всичко 
за тези събития е казано, написано и 
изследвано, в богатия фонд на Универ-
ситетската библиотека се появяват едни 
забравени свидетелства за най-българ-
ското време от нашата история. През 
1885 г. България отново е във фокуса 
на европейската общественост и към 
страната ни се отправят редица френ-
ски, немски, английски журналисти. 

„Тези книги вече са показани на вни-
манието на българската общественост и 
заслужават да бъдат преведени, издаде-
ни и да получат своя български прочит, 
който не са имали до сега“, заяви дирек-
торът на Университетската библиотека.

В Университетската библиотека на 
Софийския университет бе открита из-
ложба „България 1885 г. – познати и 
непознати свидетелства”. Събитието 
бе посветено на 130-годишнината от 
най-българското време – Съединението 
и победата в Сръбско-българската вой-
на. Изложбата можеше да бъде разгле-
дана до 20 ноември 2015 г.

На откриването на изложбата при-
състваха ректорът на Софийския уни-
верситет проф. дин Иван Илчев, дирек-
торът на Университетската библиотека 
доц. д-р Анна Ангелова, доц. Мартин 
Иванов, секретар по духовност, култура 
и национална идентичност на президен-
та на България, преподаватели и гости.

С уговорката, че ще говори като 
историк проф. Илчев разказа за канад-
ската преса от 1885 г. и за начина, по 
който в нея са били отразени събитията 
в Източна Румелия и Сръбско- българска 
война – с многобройни съобщения. По 
думите на проф. Илчев, събитията око-
ло Съединението и Сръбско-българската 
война поставят България на картата на 
Европа.

Проф. Илчев припомни събитията 
десетина години преди Съединението и 
изрази съжалението си, че по време на 
Априлското въстание България не става 
известна с героизма на въстаниците. Той 
подчерта, че никъде никой не обръща 
внимание на защитниците на Дрянов-
ския манастир, на Перущица. Българ-

Доц. Ангелова специално отбеляза, 
че изложбата е реализирана със съдей-
ствието на Националната художествена 
галерия на България и Националния му-
зей във Варшава.

Акцент в експозицията са книги на 
европейски военни кореспонденти, от-
разявали събитията в страната, които до 
момента не са превеждани на български 
език – Адриано Колочи, Леон Югоне, 
Жорж Филион, Анри дьо Ламот и др. 
Наред с непознатите свидетелства, в из-
ложбените витрини могат да се видят и 
архивни материали, мемоари, песнопой-
ки, както и трудове на университетски 
преподаватели за този период. Излож-
бата е богато онагледена с графики и 
рисунки на Антони Пиетровски – худож-
ник и журналист, пряк свидетел и участ-
ник в събитията.
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 „МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ 
ЗА БУДИТЕЛИ“

система, която се грижи будността да на-
прави смислен живота на всеки един от 
нас: „За мен е чест заедно високо да дър-
жим факела на българските будители. 
Защото това е най-важната предпостав-
ка за успеха на нашата държава. Защо-
то чрез наука и образование можем да 
градим бъдеще на една успешна нация”.

Доц. Д-р Румяна Коларова, секретар 
по образование, наука и гражданско 
общество на Президента на Републи-
ка България, поздрави проекта и ини-
циативата, не толкова и не само като 
принос и като елемент в развитието на 
образованието в България, но най-вече 
като знак за активността, която граждан-
ското общество може да гарантира. Тя 
подчерта, че е изключително впечатлена 
как в рамките на една година една добра 
инициатива може да събере и да мобили-
зира толкова много енергия. Според нея 
най-ценното в проекта е, че се търсят 
будителите сред хората, които са част от 
живата тъкан на нашето общество, сред 
хората, които стимулират и младите, и 
по-възрастните да имат отговорност и 
инициативност. По думите на доц. Кола-
рова това е изключително важно, защото 
българското образование доста дълго е 
чакало да бъде оценено и да бъде упра-
влявано като инвестиция. „Инвестиция-
та става със средства, с финанси, става с 
организация, с предоставяне на някакъв 
вид материални ресурси. С гарантира-
не на някакъв вид материална база. Но 
най-силната инвестиция е инвестицията 
в човешкия капитал”, подчерта доц. Ко-
ларова и добави, че проектът е изклю-
чително важен, защото продължава една 
традиция.

Доц. Коларова изрази надеждата си 
това да е само първата от поредицата 
години, когато ще бъдем свидетели не 
само на тези майсторски класове за бу-
дители, но и на изключително ползот-
ворното сътрудничество между община-
та и проекта. 

Д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на 
град София, каза, че коренът на дума-
та будителство е идеята да събуждането 

В навечерието на честванията на 
деня на народните будители Софийски-
ят университет „Св. Климент Охридски” 
бе домакин на заключителния форум по 
проект „Майсторски класове за буди-
тели“. По време на събитието се про-
веде официална церемония, на която 
бе връчена новоучредената награда на 
Столична община „Будител на годината 
София 2015“, както и сертификати за 
изключителен принос и активно участие 
в инициативата.

Официални гости на събитието бяха 
ректорът на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” чл.-кор. проф. 
дин Иван Илчев, Ваня Кастрева, зам.-ми-
нистър на образованието и науката, доц. 
д-р Румяна Коларова, секретар по обра-
зование, наука и гражданско общество 
на Президента на Република България, 
д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на 
град София, учители, ученици, препода-
ватели и студенти.

Проектът „Майсторски класове за 
будители” на Центъра за изследвания и 
иновации в неформалното образование 
към Софийския университет (www.ciino.
eu) стартира през 2015 г. с частичното 
финансиране на Университетския фонд 
„Научни изследвания” с цел да съдейст-
ва за популяризиране на високи пости-
жения в областта на науката, културата 
и образованието, изиграли ролята на ма-
щабни обществени стимули за развитие 

и прогрес на представителите на различ-
ни поколения и общности. Основните 
дейности по проекта са свързани с при-
вличането на външни партньори, които 
със своите текущи събития да станат 
част от националната инициатива „Май-
сторски класове за будители” и нейния 
годишен календар. Благодарение на из-
ключително положителния отзвук много 
скоро проектът бе подкрепен активно от 
над 100 организации и дейци в различ-
ни сфери на духовността. Сред тях е и 
Столична община, която по този повод 
учреди и специална награда „Будител на 
годината София 2015”.

Ваня Кастрева, зам.-министър на 
образованието и науката, отбеляза, че 
е изключително щастлива, че празни-
ците за народните будители започват 
именно от Аулата на Софийския уни-
верситет. „Какво е образованието без 
будителството? Всъщност, какво е бу-
дителството? Духовността и съвестта на 
един народ. За нас народните будители 
– знайни и незнайни, не просто започват 
историята на българското Възраждане. 
За нас народните будители са хората 
днес, посветили се на това да служат на 
образованието във всичките му измере-
ния. Да бъдат посланици на духовността 
и знанието”, отбеляза г-жа Кастрева. 

Тя поздрави всички, които са отдели-
ли време, за да направят този проект и 
добави, че се радва да бъде част от тази 

ПРОЕКТИ от съня – съня на духа – съня на ума. 
„Будителството – това е непреходният 
стремеж на човека към духовно възви-
шение, към образованост, към изграж-
дане на ценностна система, базирана на 
знанието. Векове наред нашият народ е 
издигал в култ хората, които най-добре 
съумяват да отворят очите на общество-
то за знанието, за ценностите, за до-
брото”, добави той. Според него днес 
трябва повече от всякога да се стремим 
да събудим първо себе си, а след това 
и околните. Д-р Чобанов подчерта, че 
всеки от нас може и трябва да бъде мал-
ко будител, а учителите, са призвани 
да бъдат големите будители на нашето 
време. 

Той изрази радостта си, че конфе-

ренцията показва много будители във 
формалното и в неформалното обра-
зование и заяви, че ще направи всичко 
възможно тази инициатива да продължи 
и през следващите години. 

Проф. Иван Илчев, ректор на Со-
фийския университет, отбеляза, че Уни-
верситетът винаги е бил крепост на бъл-
гарската образованост: „И то бастион 
на тази образованост, която не гледа на 
образованието единствено и само като 
стока, която можем да режем, да мерим 
на килограми, да продаваме в магазини-
те, а се стараем да възпитаме у младите 
хора уважение към първенците на духа в 
нашето общество и желание самите те да 
направят нещо ново за обществото си, 
често пъти без да очакват никаква награ-
да за това”.
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на Дирекция „Превенция, интеграция, 
спорт и туризъм“, представи номинира-
ните за новоучредената награда на Сто-
лична община за будители. 

Наградата „Будител на годината Со-
фия 2015” в категорията личност полу-
чи Величка Николова – директор на 144 
СОУ „Народни будители”.

В категория институция бе награ-
дена неправителствената организация 
„Асоциация за развитие на изкуствата и 
занаятите” (АРИЗ 7).

Сертификати получиха всички номи-
нирани:

Марек Дяков – композитор, диригент 
и инструменталист, Костадинка Кръсте-
ва – художник – резбар, Лозинка Йор-
данова – етнолог, фолклорист, автор 
на над 30 научни и научно-художестве-
ни книги, създател на кръжок „Сръчни 
ръце”, днес Школа по етнография „Из-
куство и народни обичаи”; ст.н.с. Д-р 
Михаил Букурещлиев – български фол-
клорист, създател на Детско – юношески 
фолклорен ансамбъл „Изворче”; акад. 

Ректорът отбеляза, че тези, които ще 
бъдат наградени на церемонията, са от 
малкото, които ще бъдат награждавани 
за приноса си в образованието. Проф. 
Илчев изрази радостта си, че тези награ-
ди и този проект са получили подкре-
пата на Софийската община и добави, 
че само след три седмици Софийската 
община ще даде в Аулата на СУ една 
уникална награда, която дава за шеста 
поредна година - наградата за млад учен. 

„Уважаеми колеги, ние всички, кои-
то сме тук, сме сериозни бизнесмени, 
само че нашият бизнес е бъдещето, бъде-
щето на нашия народ. Надявам се, че ос-
тавяме този бизнес в добри ръце. Честит 
първи ноември!”, каза в края на словото 
си проф. Илчев.

По време на тържествената цере-
мония проф. Илчев връчи наградите за 
изключителен принос към инициативата 
„Майсторски класове за будители“ на: 
Националния дворец на децата, Центъ-
ра „Хуманна педагогика“ към сдружение 
„Николай Рьорих“, Асоциация за раз-
витие на изкуствата и занаятите (АРИЗ 
7), Дирекция „Превенция, интеграция, 
спорт и туризъм“ към Столична община, 
проф. д-р Минка Златева, г-жа Мариета 
Недкова от АРИЗ 7, г-жа Албена Мер-
джанова, Теодоси Теодосиев. 

Проф. Силвия Николаева, ръководи-
тел на проекта, поздрави присъстващите 
в Аулата и отбеляза, че има безкрайно 
много начини да осмислим живота си и 
будителството е само един от тях: „Това, 
заради което то навярно е по-специал-
ният избор, е неговата споделена енер-
гия, благодарение на която мъдростта и 
ерудицията се трансформират в смелост 
и сила, а талантът и майсторството – във 
вдъхновение за другите”.

Проф. Николаева отбеляза, че ини-
циативата „Майсторски класове за бу-
дители” има за цел да направи лицата, 
имената и делата на днешните будители 
по-видими, разпознаваеми, ценени и 
обичани. Тя припомни стихотворението 
на Валери Петров „Хвърчащите хора” 
и подчерта, че в някакъв смисъл „Май-

сторските класове за будители” са опит 
да застанат до хвърчащите хора тук и 
сега, като направят лицата им по-види-
ми, имената им по-разпознаваеми, а де-
лата им да бъдат защитени от отровни 
хули и смразяващо безразличие. „Спра-
ведливо е да признаем, че много скоро 
след началото на проекта се уверихме, 
че сме на прав път и не сме сами, тъй 
като подкрепата идваше от очаквани и 

не толкова очаквани посоки. И вече сме 
сигурни, че от днешните будители имат 
нужда мнозина, не само ние”, добави 
проф. Николаева.

Проф. Николаева отбеляза подкре-
пата, която Столична община оказва на 
екипа и благодари на всички, подкре-
пили проекта – колеги, студенти, док-
торанти, партньори и институции. Тя 
добави, че през тази година проектът е 
подкрепен с около 800 лв., но остойнос-
теното асоциирано партньорско участие 
надхвърля десетки хиляди лева. „Накрая 
искам да се обърна към всички малки, 
големи и още по-големи будители на съ-
временна България, за да има кажа, че 
всяко тяхно усилие, успех и дори разоча-
рование си заслужава, тъй като всеки ос-
ъзнато или не носи в себе си първична-
та нужда да не бъде безразличен”, каза 
проф. Николаева.

Г-жа Ирена Димитрова, директор 

Красимир Петров – художествен кон-
султант на Детско-юношески фолклорен 
ансамбъл „Изворче”; проф. Цочо Боя-
джиев – професор по история на антич-
ната и средновековната философия в 
СУ „Св. Климент Охридски”; Петър Ле-
сов – боксьор, олимпийски и двукратен 
европейски шампион, треньор по бокс; 
Милена Карагрошева – главен учител 
на начален етап в 31 СУЧЕМ „Иван 
Вазов”/ г-жа Карагрошева има номина-
ция и от училището – 31 СУЧЕМ; Пеньо 
Иванов – Председател на Асоциация за 
развитие на изкуствата и занаятите- 7; 
Борислав Христов Димитров – Студент 
на годината на УНСС за 2015 г., отли-
чен в категория „Студент с научен при-
нос”; Национален дворец на децата.

В рамките на заключителния форум 
по проект „Майсторски класове за буди-
тели“ се проведе и дискусия за предста-
вяне на добри образователни практики 
с участието на учители-новатори и пред-
ставители на неправителствени органи-
зации.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОЕКТ НА ФКНФ 
ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 
СПЕЦИАЛИЗАНТИ, 
ПОСТДОКТОРАНТИ И МЛАДИ 
УЧЕНИ ОТ СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

В Конферентната зала на Софий-
ския университет се проведе заклю-
чителна пресконференция по проект 
BG051PO001-3.3.06 – 0045: „Развитие 
на капацитета на специализанти, пост-
докторанти и млади учени за преподава-
не на академични курсове по и на чужд 
език със съвременни и информационни 
и компютърни технологии с бенефици-
ент СУ „ Св. Кл. Охридски“ чрез Факул-
тета по класически и нови филологии.

Пресконференцията бе открита от 
ръководителя на проекта проф. дфн 
Петя Янева, която представи резулта-

тите от свършената работа. Тя припом-
ни, че продължителността на проекта е 
била 30 месеца, а безвъзмездната фи-
нансова помощ е в размер 417 795, 70 
лв.

Проф. Янева заяви, че поставените 
цели са изпълнени и благодари на еки-
па за свършената работа. Общата цел 
на проекта е развитие на потенциала 
на специализанти, постдокторанти и 
млади учени за преподаване на акаде-
мични курсове по и на чужд език с инте-
гриране на адекватни технологии с цел 
повишаване на конкурентността, дос-

тъпността и ефективността на учебните 
програми в СУ на национално, европей-
ско и международно ниво.

За да се постигнат целите на проек-
та, екипът е извършил няколко основни 
ключови дейности - проучени са добри 
практики за целевата област интегрира-
не на ИКТ в чуждоезиковото обучение 
и е издаден електронен вариант на ком-
пендиум с обобщенията на експертите 
като учебен материал за подготовка на 
млади преподаватели: http://su.acadlit.
uni-sofia.bg/docs/GoodPractices.pdf. Раз-
работени са учебни планове и програми 
за усъвършенстване и сертифициране в 
целевата област.

Проф. Янева добави още, че е съз-
дадена система от критерии за сертифи-
циране на университетски кадри в це-
левата област (електронно портфолио). 
Освен това е осъществен обмен на опит 
с водещи обучителни институции за обу-
чение по и на чужд език със съвременни 
информационни и комуникационни тех-
нологии. Реализирани са обучителни мо-
дули за използване на съвременни ИКТ 
на обучение по и на чужд език.

В рамките на проекта бе създадена 
система за контрол на напредъка на обу-
чаваните бенефициенти и са разработе-
ни учебни планове и програми за обу-
чение по чужд език на университетски 
преподаватели с хорариум по 150 часа 

за всяко ниво по Европейската езикова 
рамка.

Проф. Янева заяви, че в рамките на 
проекта експертите са обучили в инова-
тивни методи на преподаване и начини 
на прилагане на нови технологии 42 бе-
нефициенти, разпределени в две групи 
– 20 преподаватели по чужд език и 22 
преподаващи на чужд език. Те са полу-
чили сертификати според достигнатото 
ниво на компетентност – от ниво В1 до 
С1 за знанията по език според Европей-
ската езикова рамка и от ниво основни 
умения до ниво експертни умения за 
боравенето с информационни и компю-
търни технологии. 

Успоредно с обучението участници-
те в проекта са имали възможността да 
повишат своята квалификация, като са 
осъществили: 12 мобилности в чуждес-
транни университети; 10 командировки 
за участие в научни форуми в България 
и чужбина; 2 уъркшопа; 2 специализира-
ни семинара; 2 дни на отворените вра-
ти; 1 научна конференция „Иновативно 
обучение в XXI век“.

Под ръководството на своите настав-
ници те са създали: повече от 45 цели 
курса и 16 модула за обучение на сту-
денти; обучили са 40 други преподавате-
ли от Университета, предавайки им своя 
опит; публикувани 34 статии и студии и 
9 монографии, с които участват или ще 
участват в конкурси за доцентура.
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В МУЗЕЯ ПО 
МИНЕРАЛОГИЯ, 
ПЕТРОЛОГИЯ И 
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ 
НА СУ БЯХА НАГРАДЕНИ 
ПОБЕДИТЕЛИТЕ ВЪВ 
ФОТОКОНКУРСА 
„МИНЕРАЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ 
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ОБЕКТИВА“

България), Българската минно-геоложка 
камара и Фактор БГ.

Наградите на победителите бяха 
връчени от Ралица Хаджиева от „ВИП 
Трейдинг Дидживижън” ООД.

Първа награда – фотоапарат Pentax, 
за снимката „Церусит“ от Маджарово, 
Източни Родопи, получиха Светослав 
Бончев и Бистра Филипова.

Носителят на втора награда (бинокъл 

В Музея беше открита изложбата 
„Сулфиди и сродни съединения от Ма-
данското рудно поле“.

В Музея по минералогия, петроло-
гия и полезни изкопаеми в Ректората на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ бяха връчени наградите на 
победителите във фотоконкурса „Ми-
нералите на България през погледа на 
обектива“.

Организатори на конкурса бяха Бъл-
гарското минералогическо дружество 
и Катедра „Минералогия, петрология 
и полезни изкопаеми“ към Геолого-гео-
графския факултет на СУ „Св. Кл. Ох-
ридски“. На събитието присъстваха де-
канът на Геолого-географския факултет 
на СУ доц. д-р Филип Мачев, доц. Ва-
силка Младенова, ръководител Катедра 
„Минералогия, петрология и полезни 
изкопаеми“ към ГГФ и председател на 
Българското минералогическо друже-
ство, представители на фирми, насто-
ящи и бивши преподаватели, студенти, 
членове на дружеството и приятели на 
музея. 

Събитието бе открито от доц. Васил-
ка Младенова, която припомни, че фо-
токонкурсът се провежда за втори път и 
че тази година участват 23-ма души със 
175 снимки. Тя благодари на спонсори-
те – „ВИП Трейдинг Дидживижън” ООД 
(официален представител на Pentax за 

срастък“, Мадански руден район.

Специалната награда на Музея по-
лучи доц. Светослав Петрусенко за фо-
тографията „Морденит“, с. Златолист, 
Крумовградско.

След церемонията беше открита из-
ложбата „Сулфиди и сродни съединения 
от Маданското рудно поле“. Експозици-
ята е съставена от образци на частните 
колекционери и членове на Българското 
лапидарско дружество Антон Иванов, 
Злати Златев и Димитър Иванов. Фо-
тографиите и изложбата могат да бъдат 
разгледани до есента на 2016 г.

Музеят получи и дарение от образци 
от Мозамбик, Мадагаскар и Пакистан 
от собственика на фирма „Интергеоре-
сурс“ Александър Диков.

По време на събитието Живка Яна-
киева, главен уредник на музея „Земя-
та и хората“, представи колекцията на 
проф. Иван Бонев, работил дълги годи-
ни върху минералогията на находищата 
от Маданското рудно поле.

КОНКУРСИ

Pentax) е Антов Иванов за снимката си 
„Сребро“ Осиково, бл. 89, Маданско 
рудно поле. 

Росица Василева получи третата на-
града (флаш памет) за „Кварц, японски 
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

бюлетинът се изготвя от отдел

“ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

info@admin.uni-sofia.bg 


