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СЪДЪРЖАНИЕ

Ректорът на Софийския университет
“Св. Климент Охридски“ проф. Анастас
Герджиков и министърът на околната
среда и водите Ивелина Василева подписаха споразумение за сътрудничество в областта на опазване на растителните видове и растителните генетични
ресурси на България.
Двете институции ще обединят усилията си за изпълнение на целите на
Глобалната стратегия за опазване на
растенията и ще работят заедно по Националната стратегия по опазване на биологичното разнообразие.
Споразумението предвижда осъществяване на съвместна научно-изследователска и експертна дейност, реализация
на проекти, обмен на данни, организиране и провеждане на образователни
програми и други.
През годините Софийският университет „Св. Климент Охридски” с трите
ботанически градини към него – в Со-
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НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

фия, Варна и Балчик и Министерството
на околната среда и водите са партнирали успешно.
Ботаническата градина в Балчик е
обявена за защитена територия по Закона за защитените територии и по силата
на този статут е пряко свързана с опазването и популяризирането на ценни
видове. През миналата година в качеството си на спасителен център тя получи
от държавата 580 хибридни орхидеи,
конфискувани при опит за незаконна
търговия.
Университетската ботаническа градина във Варна е първият екопарк в
страната, който хармонично съчетава
изкуствени и естествени екосистеми, а
Университетската ботаническа градина
в София привлича посетители с колекцията си от тропически видове и розариума, в който се отглеждат над 40 сорта рози. Тя е създадена през 1892 г. от
първия български професор по ботаника д-р Стефан Георгиев (1859 – 1900).
На откриването й цар Фердинанд Ι

Снимка: Министерство на околната среда и водите

засажда дъб (Quercus robur L.), в чийто
корени поставя златна пара. Дървото е
живо и до днес.
С научната си експертиза и с цялостната си дейност Университетските
ботанически градини допринасят за изпълнение на стратегическите цели на
Конвенцията за биологично разнообразие - опазване и устойчиво ползване на
биологичното разнообразие и на растителните генетични ресурси, по които
Министерството на околната среда и водите има редица поети ангажименти. С
предвидените в споразумението съвместни дейности се очаква партньорството
между двете институции да помогне за
постигането на реални резултати за България в изпълнение на Националната
стратегия за опазване на биологичното
разнообразие.

Университетските ботанически градини са член на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI), Европейския
консорциум на Ботаническите градини,
Образователната мрежа за екологично
образование в Ботаническите градини
(EBGEN) и участват със свои колекции
в обмена на семена Index Seminum (Индекс Семинум) с ботанически градини от
цял свят.
На подписването на споразумението
присъстваха още директорът на Университетските ботанически градини д-р
Красимир Косев и Калина Стоянова,
държавен експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата“
в МОСВ.
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В Университетската библиотека „Св.
Климент Охридски” беше официално открит Информационен център по стандартизация в Софийския университет „Св.
Климент Охридски”. Центърът е част от
проекта на Българския институт за стандартизация за създаване на информационни центрове по стандартизация във
висшите училища.
Директорът на Университетската
библиотека доц. Анна Ангелова отбеляза, че стандартите са неотменна част от
ежедневието на всички, които работят в
областта на архивистиката и библиотечното дело. Тя подчерта, че в съвременния
свят стандартите във всяка научна област
са от изключително важно значение и изтъкна значението на Информационния
център, който дава възможност на всички
преподаватели, студенти и читатели на
библиотеката, които се интересуват от

стандартите, да имат безплатен достъп
до тях.
Директорът на Българския институт за стандартизация Ирен Дабижева
отбеляза, че инициативата на Института за създаването на такива центрове в
българските университети е породена от
факта, че българското общество е слабо
информирано по отношение на стандартизацията и стандартите. Ако студентите
още по време на обучението си започнат
да работят със стандартите, когато излязат от университетите и започнат своето
професионално развитие, ще продължат
да ги използват и популяризират. Според Иран Дабижева именно това е дългосрочната цел на тези информационни
центрове: „Стандартите са навсякъде,
те покриват много области от живота и
бизнеса, не само в областта на техниката, а и в областта на услугите”.

ри, трябва да използваме стандартите,
за да бъдем разпознаваеми и адекватни”.
По думите му, благодарение на колегите
от Университетската библиотека това
плодотворно сътрудничество ще даде и
конкретни резултати, а студентите ще
осъзнаят важността на тази толкова специфична дейност.
Новосъздаденият съвместен информационен център се намира в читалня
„Медиатека” на Централната университетска библиотека, където от шест
работни станции е осигурен достъп на
преподаватели и студенти за безплатно
четене на около 1700 подбрани български стандарти, които могат да се използват за образователни и научноизследователски цели.
Подробна информация за достъпа
до БДС:
http://libsu.uni-sofia.bg/page.php?69
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ
БЕШЕ ОТКРИТ В
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Тя изрази надежда центърът да се
ползва активно, а единственото условие
на Българския институт за стандартизация е в учебните дисциплини на Университета стандартите да бъдат застъпени,
за да могат да предизвикат интереса на
студентите. Ирен Дабижева отбеляза
още възможността при проявен интерес
да бъде разширен обхватът на предоставените пакети стандарти за ползване и
покани експерти от СУ да се включват
все по-активно в работата на техническите комитети, защото в университетите е експертният потенциал на България.
Доц. Георги Вълчев, зам.-ректор на
Софийския университет, отбеляза че
като преподавател в специалност „Културология” обяснява на студентите разликата между култура и цивилизация
така: културата има норми, а цивилизацията - стандарти. „С този център ние
трябва да започнем да внушаваме на
нашите студенти, че България е част от
един глобален свят, от глобална култура,
от глобална цивилизация, в която ако
искаме да бъдем равностойни партньо-

В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” беше отбелязан
Международният ден в памет на жертвите на Холокоста. На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков, председателят на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Цачева, Румен Александров, заместник-министър на
външните работи, посланикът на Израел
в България г-жа Ирит Лилиан, ръководители на дипломатически мисии у нас,
преподаватели и студенти.
Деканът на Историческия факултет
на СУ доц. д-р Тодор Попнеделев отбеляза, че за Софийския университет е чест
да бъде домакин на подобно събитие в
толкова важен за човечеството ден. Той
посочи, че като историк и човек, занимаващ се с миналото е изучавал много от
раните, които са се стоварвали върху нашето човечество, но е разбрал, че когато
човек се докосне до тези рани и съумее
да усети страданието, може да извлече
поуки за своето бъдеще и за бъдещето на
цивилизацията изобщо. „Радвам се, че
вие проявявате съпричастност с вашето
присъствие, но от друга страна не е нужно едно голямо събитие да бъде почетено
от много хора, а по-скоро почувствано
от тях, така че те да носят в душите си
добрината и хуманността, която ще промени нашето бъдеще”, каза още деканът
на Историческия факултет.
Ректорът на СУ проф. дфн Анастас
Герджиков отбеляза, че световният ден, в
който си спомняме за жертвите на Холокоста е само една от датите, на които България отдава дължимото на тези трагични
събития – спомня си за жертвите и това,
което нашите сънародници са успели да
направят, за да спасят поне малка част
от хората, които са подложени на геноцид. Проф. Герджиков изрази радостта
си, че именно Софийският университет е
домакин на събитието и го определи като
най-доброто място, където може да се отбележи този ден и да се присъединим към
световната общественост.
Според проф. Герджиков българите

имат с какво да се гордеят и вероятно
тъкмо защото са допринесли с нещо за
спасяването на тези хора имат силно
усещане за трагичността на тези събития. „Наше е задължението да се присъединим към това, което правят хората
по цял свят – да отдадем дължимото на
жертвите и най-вече да запазим паметта,
за да не позволим и най-малкото съмнение, че подобно нещо може да се случи
отново на когото и да било”, подчерта
проф. Герджиков.
Г-жа Цецка Цачева, председател на
Народното събрание на Република България, отбеляза, че масовото унищожение на човешки живот и разрушаването
на съдбата на милиони хора надхвърля
човешката способност за разбиране.
Според нея естественият порив пред
подобна трагедия е да се опитаме да
забравим и да продължим живота си,
но именно този порив прави възможно продължаването на престъпления
от подобен род. По думите й, паметта
за политиката на геноцид, на заличаване на културна идентичност и на самия

те е път към собственото ни разрушение.
Цецка Цачева призова да посрещнем
настоящето с мъдростта на споделения
опит и памет, защото само тогава България ще продължи да превръща в реалност чудото на извършеното добро.
Румен Александров, зам.-министър
на външните работи, отбеляза, че паметта за тази най-голяма трагедия винаги е
била част от колективния български спомен. За България тя е свързана с две важни и знакови събития - категоричният
отпор на българското общество, изтъкнати политици и православната църква
срещу депортирането на 48 000 евреи
от България, но също така трагичната
съдба на 11 343 евреи, прехвърлени

в лагерите на смъртта от териториите
на Македония и Северна Гърция, окупирани от нацистите и управлявани от
българските власти. Днешният ден има
своето значимо място в календара на
европейската и световната история, поставяйки пред изпитание самата основа
на човешката цивилизация, каза Румен
Александров.
Според него отбелязването на деня
на Холокоста е пример за младите хора
и съвременното общество за търпимост,
доброжелателство и човеколюбие между хората с различен етнос, религия и
култура. Румен Александров отбеляза,
че днес не е късно да отправим апел и
човечеството да бъде проникнато от
дълбокия смисъл на посланието „Никога
повече”.
Ирит Лилиан, посланик на Израел
в България, постави въпроса за необходимостта да се разказва историята на
жертвите на това престъпление и никога
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смисъл на нашето многообразие трябва
да бъде непрекъснато предупреждение
към всички хора, които днес отново се
намират в опасността от омраза, фанатизъм, расизъм и предразсъдъци. Цецка
Цачева обърна внимание, че живеем
във времена на много агресивно отхвърляне, на норми и правила на отричане,
достигащи до ярост срещу онези, които
са различни от нас.
За българите 27 януари е не само
ден, посветен на паметта на жертвите,
но и ден на почит и преклонение пред
гражданската доблест на спасителите,
на онези, които са рискували живота и
благосъстоянието си, за да помогнат на
своите съграждани, отбеляза г-жа Цачева. Тя подчерта, че дълбокото съмнение
в собствените ни възможности, традиционният български скептицизъм приглушава чувството на гордост от онова,
което са постигнали българските граждани, държавните институции, българската
църква, за да спасят своите сънародници
евреи, водени от общото си разбиране
за чест, морал и дълг. Процесът на спасяването на българските евреи е един от
най-ярките примери за силата и смисъла
на диалога между народно представителство, гражданско общество и църква
дори в условията на война, каза Цецка
Цачева.
Според нея спасяването на българските евреи е част от нашата съвременна национална идентичност. Можем да
осмислим достойнството на спасението
само ако мислим и за онези, които са
останали сами пред лицето на смъртта,
каза още Цецка Цачева и добави, че
днес отново традициите на толерантност
и взаимно разбирателство са подложени
на нарастващия натиск на политиката на
омраза и страх. Затова се нуждаем от
активна толерантност, имаме нужда от
много повече гражданска солидарност
пред лицето на агресивните претенции
за налагане на една-единствена културна
мярка. Забравата е по-лоша от смъртта,
равнодушието към трагедията към други-
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МЕЖДУНАРОДЕН
ДЕН В ПАМЕТ НА
ЖЕРТВИТЕ НА
ХОЛОКОСТА

да не се забравят тези ужасяващи деяния,
извършени срещу невинни хора. Според
нея синовете и дъщерите на оцелелите
трябва да разказват историята на своите
деца и така да бъдат гаранция, че паметта ще бъде част от човешкия наратив. Тя
обърна внимание, че след войната много
от оцелелите не са искали да разказват
своята история, защото са се чувствали виновни, че са живи, докато техните
близки не са, а ако историята е била разказвана, то тя е била адаптирана към националните и личните очаквания.
По думите на Ирит Лилиан изглежда,
че урокът не е научен и продължаваме
да сме свидетели на престъпления и преследване заради религиозно, културно
или етническо различие. Тя подчерта, че
трябва да гарантираме, че историите на
оцелелите се разказват заедно с историите на спасителите, които са били готови
да рискуват собствения си живот, за да

помогнат на другите. Да се запази паметта за онези, които са се противопоставили на статуквото.
В края на изказването си посланикът
на Израел у нас отбеляза, че младото поколение трябва да бъде част от процеса
на учене и изследване и да бъде запознато с обективните факти. Само чрез
активно участие бъдещите поколения ще
служат като връзка във веригата за запазване на паметта за Холокоста и изкореняване на всички форми на фашизъм,
расизъм, ксенофобия и антисемитизъм.
По време на събитието доклади изнесоха д-р Ангел Чорапчиев , преподавател в Университета в Хайфа и историк
към Архива на „Яд Вашем“ (мемориал и
институт на Холокоста в Израел), проф.
д-р Искра Баева и доц. д-р Румяна Маринова-Христиди от Историческия факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”.

Партньорите по проект „Иновации
във висшето образование в областта на
растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда” проведоха своята първа
работна среща.
Специалисти от Университетските ботанически градини при СУ „Св.
Климент Охридски” се включиха в първа работна среща по проект „Higher
Education Innovation in Plant Diversity:
Flexible Learning Paths for Emerging
Labour Market” - HEI PLADI, финансиран
по програма „Еразъм +“. Координатор
на проекта е Университетът в Молизе,
Италия. Участници в проекта са Университетът в Каляри, Италия, Университетът на Малта, Ботаническата градина
към Полската академия на науките - център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин, Средиземноморският
агрономически институт Ханя, Гърция и
Университетът на Лисабон, Португалия.
На работната среща партньорите
представиха своите институции, наличните ресурси и опита си в сферата на образованието. Акцент беше възможността
за учене за природата сред природата – практика, която Университетските
ботанически градини в София, Варна и
Балчик прилагат с деца от различни възрастова групи, студенти и други любители на растителното царство.

Проектът HEI PLADI е разработен съгласно Европейската стратегия
за развитие на висшето образование
и изискванията, разписани в Плана за
модернизация 2011 на Европейската
комисия. Проектът има за цел да изгради стратегическо партньорство чрез интердисциплинарно сътрудничество през
границите на ЕС, което включва висши
училища, консервационни и изследователски организации.
Основна цел е подобряването на мобилността и предоставянето на повече
възможности на студентите да придобиват допълнителни умения в областта на
растителното разнообразие чрез разработването на програма, която интегрира
и в която информационните технологии
са съвместен път на виртуална и физическа мобилност. Дейностите по проекта
директно ще повлияят обучението на
над 200 студенти. Приоритет на проекта
е да допринесе за образователни реформи на институциите в отговор на настоящите и нововъзникващите зелени работни места на пазара на труда. Проектът
цели също да подобри обучението през
целия живот, да предложи подкрепа за
прилагането на Съобщението на Европейската комисия от 2013 г. относно
отваряне на образованието и стратегическо използване на отворени образователни ресурси, както и стимулиране интернационализацията на европейските
системи за висше образование.
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СПЕЦИАЛИСТИ ОТ
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ
БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ
УЧАСТВАХА В РАБОТНА
СРЕЩА ПО ПРОГРАМА
„ЕРАЗЪМ +“

В Институт „Конфуций” към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе ежегодното празненство
за отбелязване на китайската Нова година. Според китайската традиция 2016 е
година на Червената (огнена) маймуна и
официално започва на 8 февруари.
Официални гости на събитието бяха
вицепрезидентът на Република България
г-жа Маргарита Попова, посланикът на
Китай у нас Уей Дзинхуа, първият секретар и началник на отдела по образование
към посолството на Китай Юен Дзиган.
На тържеството присъстваха преподаватели, студенти и ученици.
Вицепрезидентът на Република България г-жа Маргарита Попова поздрави
всички с празника и отбеляза, че новата
година винаги е момент, в който хората
правят равносметка, мислят за настоящето и за нещата, които ги очакват в бъдеще. Тя изрази огромното си уважение към
празника на китайския народ и отбеляза,
че всички трябва да помислим как всеки
ден заедно да допринасяме за това хората да се обичат, да се разбират и да се
чувстват по-близо един до друг. Маргарита Попова подчерта, че преди да напра-

вим всичко останало е нужно да живеем
в мир, любов и надежда.
Тя говори за силата на връзката между поколенията и призова да се върнем
назад към историята, за да решим на какво да се посветим и как да живеем, за да
сме щастливи в днешния ден. Маргарита
Попова отбеляза, че житейската съдба
на разумния и мъдър човек е да гради, а
не да разрушава, да обича, а не да мрази, да бъде скромен и да знае, че човек
трябва да има толкова, колкото може да
носи, а важното е другото – благородството и любовта.
Посланикът на Република Китай у
нас Уей Дзинхуа изрази радостта си да
присъства в Институт „Конфуций“ – София на празника в навечерието на китайската Нова година. Той отбеляза, че
изминалата година е била много плодотворна и успешна за Институт „Конфуций“-София и припомни, че Институтът
„Конфуций“ към СУ беше издигнат в
статут на Модел за развитие на Институтите „Конфуций“. Подобен статут имат
само 14 от над 475-те института в света.

Аксиния Колева, директор на Институт „Конфуций“-София, благодари на
всички, които са решили да бъдат част
от празненството. Тя изрази надеждата
си макар и далеч от дома си китайските
приятели на Института да се почувстват
в уютна домашна атмосфера, заобиколени от близки. Г-жа Колева разказа, че от
древни времена празникът на пролетта,
както се нарича още китайската лунна
нова година, е най-важният и най-дългоочакван празник в китайския календар.
Точната му дата се определя в зависимост от фазите на луната и той винаги
съвпада с второто новолуние след зимното слънцестоене. Новогодишните
празненства в Китай се честват многолюдно и продължават почти непрекъснато до 14-я ден на първия лунен месец
- до Празника на фенерите. Г-жа Колева
отбеляза, че произходът на празника се
губи далече в историята на Китай, но
днес той символизира уважението към
традициите и народните вярвания, към
единството в семейството, което китайското общество е запазило и в наши
дни. Огнената маймуна е символ на динамика и постоянно движение, добави

Аксиния Колева и пожела годината да
донесе на всички много здраве, да бъде
динамична и пълна с много поводи за радост и удовлетворение.
Тържеството продължи с празничен концерт на ученици от столичните
училища с изучаване на китайски език
– 18 СОУ „Уилям Гладстон“, 101 СОУ
„Бачо Киро“, 138 СОУ „Проф. Васил
Златарски“, 51 СОУ „Елисавета Багряна“, ЧОУ „Христо и Евлоги Георгиеви“,
българо-китайски образователен център
„Панда“. Зрителите имаха възможност
да чуят и изпълнения на солисти от Софийската опера.

Видният български
преводач-китаист Петко
Хинов представи две емблематични за китайската литература произведения, преведени от
него на български език
- „Сън в алени покои“ и
„Бит и душевност на моя
народ“. Петко Хинов е
писател, поет, преводач,
преподавател и един от
най-добрите познавачи
на Китай. Негово дело
са вече излезлите на българския пазар преводи
на книгите „Уморен да
се раждам и умирам“ на
Нобеловия лауреат за
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Уей Дзинхуа изрази своята благодарност към всички, които са помагали на
Института и са съдействали за неговото
развитие. Той изрази надеждата си, че
Института ще играе все по-важна роля
в развитието на двустранните отношения между България и Китай и пожела
през следващата година Институт „Конфуций“ в София да продължи по същия
начин активно и атрактивно да отговаря
на нуждите и желанието на българския
народ да изучава китайски език.
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ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ” КЪМ
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ОТБЕЛЯЗА КИТАЙСКАТА НОВА
ГОДИНА

който чрез книгите си позволява да се
погледне на Китай от вътрешната страна на неговата душевност и бит. Книгата
отваря вратата към неподозирания свят
на скрития Китай, отбеляза Хинов и подчерта, че тя е най-краткият, задълбочен
и достъпен увод в китаезнанието: „Науката за Китай е необятна, да се обхване
всичко е невъзможно, знанията за Китай са пълноводна река, а Лин Ютан ни
поставя насред нея със силата на огромната си ерудиция, солидни камъни, по
които можем да преминем, върху които
можем да се спрем и да се полюбуваме
на тая река като гледаме против или по
нейното течение“.

14
ЯНУАРИ / 2016

13
ЯНУАРИ / 2016

2012 г. Мо Йен, „Бит и душевност на моя
народ“ на Лин Ютан. Шедьовърът „Сън
в алени покои“ (първи том) на Цао Сюецин донесе на Петко Хинов и наградата
„Христо Г.Данов“ за 2015 г. за превод.
Петко Хинов отбеляза, че Лин Ютан е
посветил повече от половината си живот,
за да построи философско-литературен
мост между Китай и англоезичния Запад.
Неговият ерудиран и ведър поглед върху
китайската култура, литература, история,
философия прави книгите му, преведени
на английски език, бестселъри през първата половина на XX век. По думите му,
Лин Ютан е традиционно образован ерудит, даровит писател, блестящ словесник,

Илюстрациите и снимковият материал в книгата „Бит и душевност на моя народ“ са подбор на Петко Хинов и представят Китай от XIX и началото на XX
век – период, който Лин Ютан описва в
книгата си. Петко Хинов прочете кратък
откъс, представящ впечатленията на Лин
Ютан за книгата на Цао Сюецин „Сън в
алени покои“. По думите му, книгата е
една от най-великите книги с изобразяването на човешките характери, дълбока
хуманност, великолепен, съвършен стил
и разказаната действителна история. По
величие и обем на съчиненията, посветени на романа той може да се сравнява с трудовете върху произведенията на
Шекспир или Гьоте.
Петко Хинов прочете откъс от един
от емблематичните моменти в книгата, а
зрителите видяха кадри от една от последните екранизации на „Сън в алени
покои“.
Посетителите на тържеството в Институт „Конфуций“ имаха възможност
да разгледат изложбата „Лицата на Китай“, която е дело на архитект Марина
Василева, курсист на Институт „Конфуций”-София, и включва снимки от нейния престой в Китай.

В Университетската библиотека „Св.
Климент Охридски” бе открита една нетрадиционна изложба - „Между науката
и футбола. Отборът на преподавателите
и служителите в Софийския университет
(1981-2009)”. Инициатор и главен организатор на събитието бе проф. Александър Димчев – селекционер и дългогодишен ръководител на отбора. Изложбата
можеше да бъде разгледана до края на
февруари 2016 г.
Изложбата бе посветена на 35-годишнината от целенасоченото организиране
на спортната дейност на преподавателите и служителите в Софийския университет, съвместно с Департамента по спорт в
Алма матер.
В изложбените витрини бяха представени емблематични фотоси на най-важните моменти от историята на университетския отбор и неговите основни
играчи, както и техни научни трудове.
Бяха разгледани снимки от мачовете на
стадион „Васил Левски“ срещу артисти
и журналисти през 1982 г.; от мача по
повод 100-годишнината на Софийския
университет – преподаватели срещу студентки, събрал рекордните около 35 000
зрители, с коментатор Татяна Лолова; от
интересни футболни битки – срещу отбора на „ЩАЗИ“ в ГДР през 1988г. с победител отбора на СУ и т.н. Представени
бяха и първите екипи на футболистите,
интересни документи и други.
Събитието бе открито от директора
на Университетската библиотека доц.
Анна Ангелова, която отбеляза, че е изключително щастлива да види събрани на
едно място толкова много хора за една
на пръв поглед съвсем нетрадиционна
изложба в Университетската библиотека,
посветена на годишнината от учредяването на футболния отбор на СУ.
Името на изложбата „Между науката
и футбола“ бе провокирано от факта,
че участниците във футболния отбор на
Софийския университет са преди всичко
преподаватели, учени и изследователи.
Доц. Ангелова подчерта, че в изложбата

няма възможност да се види цялостната
научна продукция на футболистите и е
представена само една малка част – техните последни публикации. „Решихме да
акцентираме върху фотоизложбата. Да
покажем един достатъчно дълъг период
от изминалото време с многобройни фотоси и да припомним наистина за този
велик футболен отбор, който имаше
Софийския университет”, каза доц. Ангелова.
Изложбата бе представена именно
в Университетска библиотека, защото преди 35 години благодарение на
проф. Александър Димчев от Университетската библиотека тръгва идеята за
футболен отбор. Предишният директор
на библиотеката Стефан Кънчев също е
бил изявен футболист.
Доц. Ангелова подчерта, че колегите й са се постарали изключително
много да съберат интересните фотоси.
Използвана е съвременна технология за
изчистване и възвръщане на блясъка на
старите снимки.
Доц. Георги Вълчев, зам.-ректор на

различни отбори – в страната и чужбина, и прави опит да върне ентусиазма и
да възроди идеята да се създаде основа
за спортуването на преподавателите и
служителите в рамките на Софийския
университет.
Проф. Димчев благодари на ректорското ръководство на СУ, на ръководителя на Департамента по спорт на СУ
доц. Анжелина Янева и на всички, които
са подкрепяли спорта в Университета
през изминалите години.
Предишният ректор на Софийския
университет проф. Боян Биолчев подчерта, че след всички години най-силно
остава усещането за приятелството. Той

отбеляза, че няма по-голяма спойка на
духа от спорта и изрази надеждата си, че
големият успех все пак предстои.
Веселин Радков, капитан на отбора, изрази радостта си да види толкова
много свои съотборници и отбеляза, че
всички трябва да благодарят и на съпругите си, които търпеливо са понасяли
тяхното дългогодишно спортуване и пътуване дори в чужбина.
След откриването на изложбата се
проведе търг на вещи, принадлежали на
отбора. Събраните средства ще бъдат
използвани за нуждите на Университетската библиотека.
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СУ, отбеляза, че Университетът винаги е
бил интересно място не само с науката,
която твори, а с духа, който пази. „Тази
изложба показва част от този дух, който
Университетът е създавал години наред.
Истинско събитие е това, че тази емоция, която е събрала хората около една
любима игра, се е запазила до ден-днешен, че всички тези мили спомени оживяват пред очите ни”, подчерта доц.
Вълчев и благодари от името на ректора
на СУ проф. дфн Анастас Герджиков за
огромната работа, която е свършена при
подготовката на изложбата и организацията на събитието. По думите му, това
е най-важното – да се съберат хората,
които пазят живия спомен и тази традиция, която е създала толкова хубави
емоции през годините. Доц. Вълчев пожела този дух да се предаде и на идните поколения. „Университетът е голяма
общност, а спортът успява да създава
общност и да хвърля връзки между отделните клонове на познанието, в което
се трудят колегите от Университета”,
добави зам.-ректорът и изрази надежда
изложбата да постави началото на възраждане на хубавите традиции, които
СУ има в спорта.
Главният инициатор и организатор
на изложбата проф. Александър Димчев
поздрави всички и отправи своята благодарност към колегите от Университетска библиотека за положените усилия
при организирането на изложбата. Той
разказа накратко историята на футбола
в СУ и припомни любопитни случки от
футболните срещи на отбора на СУ.
Проф. Димчев отбеляза, че целите
и търсеният ефект от фотоизложбата
„Между науката и футбола“ са да се
представи по-голямата част от участниците във футболния отбор на СУ, да се
отдаде дължимото на уважавани колеги,
участвали активно в отбора по футбол,
но отишли си млади от този свят. По
думите му, фотоизложбата напомня за
интересни моменти от футболните срещи на отбора на Университета – срещу
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ФОТОИЗЛОЖБА
„МЕЖДУ
НАУКАТА И
ФУТБОЛА”

През януари зимата постла Университетските ботанически градини във Варна,
Балчик и София с бяла покривка. Снегът донесе настроение за погледа и даде
възможност красотата на вечнозелените
видове да се открои.
Акцент бяха и плодовете на декоративни видове като пираканта (Pyracantha
coccinea Roem. „Orange“), бял имел
(Viscum album L.), джел (Ilex aquifolium),
кисел трън (Berberis vulgaris L.), котонеастер (Cotoneaster horizontalis) и др.
В Университетската ботаническа градина - Балчик зимоустойчивите кактуси
впечатлиха посетителите – бодливите
екзотични видове opuntia winteriana,
opuntia engelmannii и cylindropuntia rosea,
които се чувстват добре в нашите зимни
условия, могат да бъдат видени както в
специално оформения кът в градина
„Разсадника”, така и в алеята с кактусите. Гледката бе необичайна, защото повечето хора свързват тази група растения с
пустини и горещ климат. Има приспособени видове, които успешно издържат и
до -30°С.
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ЗИМНА ПРИКАЗКА В
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ
БОТАНИЧЕСКИ
ГРАДИНИ

В Конферентната зала в Ректората
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ беше представен най-новият
доклад на Световната банка, озаглавен
„Значение на уменията за трудовата реализация в България: отношението между
познавателните и социално-емоционалните умения и реализацията на пазара на
труда“.
Световната банка заедно с Институт
„Отворено общество“ – София, предоставят достъп до оригиналните данни от
проучването BLISS и използват това като
основа за практически семинар за работа
с микроданни. Целта на събитието бе да
насърчи академичната общност, хората,
разработващи политики, „мозъчните тръстове“ и гражданското общество в България да използват този богат набор от
данни в своята изследователска работа.
На събитието присъстваха ректорът
на Софийския университет проф. дфн
Анастас Герджиков, постоянният представител на Световната банка в България
Тони Томпсън, икономистът от Световна-

та банка и един от основните автори на
доклада Виктория Левин, директорът на
дирекция „Образователни програми и
образователно съдържание“ на Министерството на образованието и науката
Евгения Костадинова, директорът на
дирекция „Икономическа и фискална
политика“ на Министерството на финансите Маринела Петрова.
Ректорът на Софийския университет
проф. Анастас Герджиков изрази радостта си, че СУ е домакин на събитието. Той отбеляза, че докладът разглежда
тема, която е много актуална през последните години – какви умения са необходими за добрата реализация на пазара на труда. Според проф. Герджиков
темата изглежда като частен проблем в
сравнение с акцентите на предишните
доклади, но е ключов проблем, защото
има очевидно разминаване в това, което се предлага в българското образование и това, което се очаква от пазара на
труда. Този доклад е изготвен не само
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НАЙ-НОВИЯТ ДОКЛАД
НА СВЕТОВНАТА
БАНКА ЗА ВРЪЗКАТА
МЕЖДУ ПАЗАРА НА
ТРУДА И УМЕНИЯТА БЕ
ПРЕДСТАВЕН В СУ
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от експерти на банката, но и колеги от
други институции, което е много ценно,
подчерта ректорът. Проф. Герджиков
пожела успех на дискусията и благодари
на всички, които са участвали в изготвянето на доклада.
Постоянният представител на Световната банка в България Тони Томпсън
поздрави присъстващите и благодари за
желанието им да участват в дискусията
по тези актуални проблеми. Той отбеляза, че е много щастлив от факта, че
събраната за целите на проучването информация е достъпна за всички, които
биха имали интерес и полза от нея в работата си.
Томпсън призова всички да разгледат данните, да се опитат да ги анализират и да направят свое проучване, а
достигането до идентични изводи или
напълно различни с тези от изследването на Световната банка би било добър
повод и основа за бъдещи ползотворни
дискусии и анализи.
Виктория Левин, ръководител на
екипа, изготвил доклада, представи накратко целите, методите и резултатите
на проучването. Целите на проучването
са да се изследва профила на уменията на наличната работна сила в Бълга-

рия – нейните познавателни и социално-емоционални умения и да се направи
оценка на връзката между уменията и
реализацията на пазара на труда – икономическата активност, пригодността за
заетост, доходите и заетостта в публичния, спрямо частния сектор.
Докладът се опитва да отговори на
въпросите кои умения се ценят от работодателите и кои от тях са основни за
намиране на работа? Кое е по-ценно:
познавателните умения, като функционална езикова и числова (математическа)
грамотност, или социално-емоционалните умения, като самодисциплина, настойчивост и способност да се работи
добре с други хора? Как са разпределени тези умения сред населението в трудоспособна възраст в България и какво
е взаимоотношението между резултатите
на пазара на труда и уменията?
Сред направените констатации на
експертите, изготвили доклада, прави
впечатление, че има значителна, но не
абсолютна взаимовръзка между уменията и образователното равнище. По-възрастните лица имат по-ниски познавателни, но по-високи междуличностни
умения. Уменията са важни за заетостта
на мъжете, докато при жените са важни
дипломите. По-добрите познавателни и
социално-емоционални умения се отплащат чрез по-високи доходи.

На заседание на Академическия съвет заместник-ректорът на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов
удостои проф. Руселина Ницолова с Почетен знак със синя лента. Отличието се
връчва за постигнатите високи резултати
в преподаването и научноизследователската дейност на проф. Ницолова и във
връзка с нейна годишнина.
Проф. Ницолова благодари за отличието на Катедрата по български език на
Факултета по славянски филологии и на
Академическия съвет на СУ. Тя отбеляза, че е имала възможността да се обучава в Университета при най-добрите
български езиковеди – акад. Владимир

В края на словото си проф. Ницолова изрази радостта си от възможността
да открие специалността „Българска филология“ във Виенския университет.
Проф. дфн Руселина Ницолова е
международно признат учен в областта
на славистиката, балканистиката, морфологията и синтаксиса на българския
език, прагматиката и семантиката на
изречението. За научния й авторитет
свидетелстват красноречиво публикациите в най-авторитетните български и
чуждестранни лингвистични издания.

Георгиев, проф. Любомир Андрейчин,
проф. Мирчев, проф. Стойков, проф.
Иван Леков, проф. Иванчев и други.
Проф. Ницолова разказа, че когато е
попаднала в един от световните лингвистични центрове в Източен Берлин,
с голяма горчивина е установила колко
капсулирано е българското езикознание.
Затова като главна задача на своя живот е определила приобщаването му към
световното развитие на лингвистиката и
създаването на модерно лингвистично
образование. Проф. Ницолова отбеляза, че стъпки в тази посока са нейните
над 250 труда, включващи първата книга по лингвистична прагматика у нас и
първата граматика, направена с модерна
методология, която позволява българ-

Проф. Ницолова е сред най-значимите
съвременни граматици. Изследванията й
са новаторски и приносни за осветляването на един от най-сложните въпроси
на морфологията и синтаксиса на българския език и на славянското езикознание. Те са събрани в 13 книги, учебници, над сто студии и статии.
Лекционните курсове, които са водени от проф. Ницолова в Софийския
университет и в чуждестранни университети са многобройни: морфология на
българския език, български синтаксис,
сравнителна граматика на славянските

езици, логика на естественото мислене
(квантификация), социолингвистика и
прагматика, увод в църковнославянския
език, българско странознание и превод.
Наред с това проф. Ницолова провежда
и специализирани семинари и курсове,
на които представя различни школи и
направления в лингвистичните изследвания като предлага модели за описание
на българския език в светлината на тези
проучвания.
Още след защитата на докторската
си дисертация „Определителните изречения в съвременния български език”
през 1968 г. е избрана за гост-лектор по
български език в Хумболтовия университет в Берлин, където получава отличие
и специална премия на ректора на университета за отлични педагогически и
научни качества. През 1985 – 1989 г. е
лектор по български език в университета
на Саарланд – Саарбрюкен, Германия.
През 1998 г. получава покана от един
от най-старите славистични центрове
в Европа – Лайпцигския университет,
да бъде гост-професор по сравнително
балканско езикознание, а през 2003 г.
е поканена във Виенския университет за
основен курс по сравнително славянско
езикознание и по българска граматика.
Проф. Ницолова е високо ценен и желан лектор в университетите в Берлин,
Лайпциг, Франкфурт на Майн, Кьолн,
Дрезден, Прага, Варшава, Стокхолм,
Упсала, Осло, Гьотеборг, Сапоро, Токио.
Най-характерното за проф. Руселина Ницолова като университетски
преподавател е последователността и
всеотдайността, с която преподава на
своите ученици – студенти, докторанти,
асистенти, огромната й ерудиция и взискателността, с която изисква от всекиго
да даде максималното от себе си, дори
повече, отколкото той самият вярва,
че може. Тя е сред най-ярките продължители на духа на „творческите лаборатории”, каквито са кръжоците на Л.
Андрейчин и П. Динеков, като създава
собствена школа, която е чест не само
за Софийския университет, но за българската граматология в международен
аспект.
Сред многобройните трудове на
проф. Ницолова е авторското й участие
в академичната „Граматика на съвременния български книжовен език” – в т. II
Морфология и в т. III Синтаксис, „Съвременна българска пунктуация, Българските местоимения. Прагматичен аспект
на изречението в българския книжовен
език“ е основополагаща за българските
езиковедски изследвания в областта на
прагматиката, а „Българска граматика,
Морфология“ (2008), която обобщава
20-годишни изследвания, като може да
бъде определена като съвременна библия по българска граматика.
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ПРОФ. РУСЕЛИНА НИЦОЛОВА
БЕ УДОСТОЕНА С ПОЧЕТЕН
ЗНАК СЪС СИНЯ ЛЕНТА НА
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ският език да се използва в типологията.
Тя отбеляза и участието си в пет проекта на световноизвестната Петербургска
типологическа школа. Проф. Руселина
Ницолова изтъкна, в творческия си път
винаги се е старала да осъвремени и измени научната програма на курсовете,
които е чела у нас и в чужбина.
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ОТЛИЧИЯ

На 30 януари празникът започна
с утреня и продължи с Божествена св.
Литургия, която бе отслужена от Негово Високопреосвещенство Митрополит
Йосиф на САЩ, Канада и Австралия заедно със свещеници от столицата в академичния параклис.
Тържеството продължи в аулата на
Богословския факултет с академична
лекция на гл. ас. д-р Иван Йовчев на
тема: „Църковната дисциплина в правилата на св. Василий Велики”. След
това преподавателите и студентите присъстваха на панихида в митрополитската катедрала „Св. Неделя“ в памет на
изтъкнатия специалист по Стар Завет и
дългогодишен преподавател в Богословския факултет проф. Славчо Вълчанов.
Посетителите на факултета имаха
възможност да разгледат в Богословската библиотека изложбата „Биографични
свидетелства за преподавателите-осно-

В Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” тържествено бе отбелязан денят на
висшите православни богослови св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и
св. Йоан Златоуст, който се чества и като
празник на богословските факултети и
школи. На събитието присъстваха деканът на факултета доц. д-р Александър
Омарчевски, преподаватели, студенти,
духовници, гости от чужбина, общественици, културни дейци и граждани.
В навечерието на празника бе отслужена архиерейска вечерня и петохлебие,

предстоявана от Негово Високопреосвещенство митрополита на САЩ, Канада
и Австралия Йосиф. В края на празничното бдение митрополит Йосиф поздрави изпълнилите академичния параклис с
настъпващия празник и обърна внимание на въпроса за обучението на кадрите на Българската православна църква,
които се подготвят в Богословския факултет на СУ. Според него Българската
православна църква също желае да има
епископи като св. Василий Велики, св.
Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст
и пожела на цялата академична общност
да има техния устрем към богословието.

Снимки: Весела Игнатова

воположници на Богословския факултет
на Софийския университет”, в която са
представени книги, статии, снимки и
други архивни материали.
По идея на деканското ръководство
по-късно през деня стартира нова инициатива на факултета – гостуване на
преподаватели и студенти в столични
енории. Богословите взеха участие във
вечернята на храм „Св. Параскева“ и
изпълниха песнопенията по време на
богослужението. След богослужението енорийският свещеник о. Йоан Чикалов и енориаши на храма запознаха
гостите със социалните и образователните инициативи, които се провеждат в
тяхната църква - образователен център
с неделни лекции, социални проекти с
общинските власти, дарителска дейност
с помощта на различни организации,
нови строителни проекти. От страна на
Богословския факултет доц. д-р Ивайло
Найденов, зам.-декан по научната и проектната дейност, очерта някои възможни проекти, свързани с катехизацията на
енорията, и запозна домакините с възможностите за обучение в Богословския
факултет. Целта на подобни събития е
да се установят връзки на сътрудничество между младите богослови и енориите
в столицата, да се създадат възможности
за разширяване на енорийските инициативи, в които да се включват също студентите и випускниците на Богословския
факултет на Софийския университет.
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ПРАЗНИК НА
БОГОСЛОВСКИЯ
ФАКУЛТЕТ НА
СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ

Деканът доц. д-р Александър Омарчевски приветства синодалния архиерей
и му благодари, че е верен приятел на
Богословския факултет, когото винаги
очакват с радост. След службата преподавателският състав на факултета беседва с митрополит Йосиф по актуални
църковни въпроси. По думите на митрополит Йосиф, хората, които основно се занимават с богословската наука,
са много нужни за духовниците, които
трябва да вземат важни решения по въпроси, поставени от съвременния свят.
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ЧЕСТВАНИЯ

В посолството на Куба у нас тържествено беше отбелязана 163-годишнината
от рождението на кубинския национален
герой и поет на Куба Хосе Марти. Събитието бе открито от посланика на Куба в
България Педро Пабло Сан Хорхе в присъствието на посланици, културни дейци,
членове на асоциацията за приятелство
на Куба и България, преподаватели и
студенти от Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
Безсмъртната и въздействаща поезия
на бореца за народна свобода бе представена от студенти в специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“
на Факултета по начална и предучилищна

педагогика към Софийския университет
„Св. Климент Охридски“.
В артистичната художествено-музикална композиция прозвучаха най-силните патриотични стихове от творчеството
на поета. Благотворителният спектакъл
бе дело на художествения ръководител
Данка Щерева – преподавател във Факултета по начална и предучилищна педагогика, и художествения консултант
Тамара Такова – преводач от испански,
преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на асоциацията
„България – Куба“.

„ОТВЪТРЕ“ ФОТОГРАФСКА
ИЗЛОЖБА НА ДЕТЕЛИНА
ТИХОЛОВА
В Галерия „Алма матер” на Софийския университет „Св. Климент Охридски” бе открита фотографската изложба
на Детелина Тихолова „Отвътре”. Събитието бе организирано от Културния център на СУ и Галерия „Алма матер”.
Със своя проект „Отвътре” фотографката Детелина Тихолова разкрива
една непозната част от света на художника – творческото ателие. Всяко ателие
е различно, носи духа и специфичните
особености на притежателя си, на материалите и начина на работа. В изложбата
са запечатани скритите за посетителите в

галерийните пространства моменти на
подготовка и творчески процес, както
и миговете на съзерцание и вглъбяване.
В проекта участват кюстендилските
художници Евелина Велинова, Елица
Тодорова, Георги Андонов, Иво Борисов, Свилен Блажев, Красимир Красимиров-Роли, Станислав Божанков-Станко.
Изложбата е била част от „Месец
на фотографията 2014” и е била представена в Художествената галерия „Вл.
Димитров-Майстора” в град Кюстендил
през май миналата година.
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СТУДЕНТИ ОТ
СУ УЧАСТВАХА
В ТЪРЖЕСТВО,
ПОСВЕТЕНО НА
КУБИНСКИЯ ПОЕТ
ХОСЕ МАРТИ
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КУЛТУРА

В Конферентната зала на Софийския
университет „Св. Климент Охридски”
бяха представени книгата на Астрид
Линдгрен “Ако светът не беше лудница”
и книгата на Петер Енглунд “Битката:
красота и печал”. За изданията, които
за първи път излизат на български език,
говори чл.-кор. проф. дин Иван Илчев.
На събитието присъстваха посланикът на Кралство Швеция г-жа Луиз Бергхолм, проф. Вера Ганчева, директорът
на Университетското издателство Димитър Радичков, преподаватели и студенти. Събитието бе организирано от Университетското издателство “Св. Климент
Охридски”, издателство “ПАН” и специалност “Скандинавистика” на СУ “Св.
Климент Охридски”.
Димитър Радичков изрази радостта
си, че едновременно ще бъдат представени две големи шведски книги – дневниците, които Астрид Линдгрен е водила по време на Втората световна война,
и книгата на големия шведски историк
Петер Енглунд, която представя спомени на участници в Първата световна
война.
Посланикът на Кралство Швеция г-жа
Луиз Бергхолм отправи кратко приветствие към присъстващите. Тя благодари
на специалност „Скандинавистика”, на
ръководството на Университета, на Университетското издателство и издателство
„ПАН” за организирането на събитието.
Тя подчерта, че е изключително впечатлена от високото академично ниво на
преподаване в специалност „Скандинавситика” и от способните и амбициозни
студенти и изрази удоволствието си да
е сред тях. Г-жа Луиз Бергхолм обърна
внимание на наградата , с която Шведската академия удостои специалността
за популяризиране на шведската култура
в чужбина за 2015 г.
По думите на посланика на Кралство Швеция, езикът и литературата
имат важно значение в живота на всички хора, защото именно чрез тях можем
да се срещнем, прескачайки границите
на времето и пространството, независимо кога, къде и как живеем. Тя обърна

внимание, че двете книги правят именно това – разглеждат два много трудни
периода от историята на света през XX
век и дават една много различна и лична
картина за двете събития и за реалността
на войната за отделните личности. Луиз
Бергхолм отбеляза, че книгите са особено актуални и днес, когато сме свидетели на различни конфликти и войни.
Тя благодари на ректора на СУ
проф. Анастас Герджиков, на проф.
Вера Ганчева, проф. Иван Илчев и на
всички в специалност „Скандинавистика” за работата, която вършат за разпространението на шведската литература в България. Луиз Бергхолм изрази
надеждата си за още по-близко сътрудничество в името на още по-дълбоките
връзки между България и Швеция.
Проф. Иван Илчев представи двете
книги, преведени и издадени в България
век след последното участие на Швеция
във въоръжен конфликт на континента.
Той отбеляза, че по-привична ни е темата за войните да е дело на историци
или мемоаристи от народите, които са
участвали в нея. По думите на проф.
Илчев, от учебниците по история липсва
информация за съдбата на обикновения
човек, за това как той е виждал войната,
за онова зловещо чувство, че постепенно
се свлича в блато, създадено от онези,
които би трябвало да го пазят от опасностите – политиците от неговата страна
и техните т.нар. врагове. Човекът като
личност, с неговите копнежи, надежди и
терзания липсва не само от учебниците,
но и от повечето научни изследвания,
подчерта проф. Илчев.
В България тази линия става актуална през последните 20 години. Проф.
Илчев даде пример с Университетското издателство, което наскоро е издало
книга с разкази на български мюсюлмани от Западните Родопи и Пирин, запазили българските си имена.
Проф. Илчев подчерта, че книгата
на Петер Енглунд “Битката: красота и
печал” не е пълна история на Първата

световна война и не дава пълна картина на това как я вижда обикновеният
човек. В книгата няма подробни свидетелства за живота в тила на воюващите
страни. Книгата е и географски ограничена, използвани са само текстове на
западни езици, което естествено ограничава гледните точки. Всичко това показва, че книгата на Енглунд всъщност не е
история в привичния смисъл на думата,
а се родее с романа, добави проф. Илчев. Според него авторът е запленен от
детайла и отделния щрих, насочва вниманието на читателя към неща, които
обикновено биват подминавани: „Официалните истории са графики, изчистени от детайли, с рязък контраст между
бялото и черното. Енглунд работи като
импресионист – с нюанси, без които не
можеш да видиш дрезгавината на залеза
или мъглявото утро на бойното поле”.
Докато писаните от професионалните военни историци истории са всеобхватни, текстът на Енглунд се взира

Проф. Илчев изрази съмнение по
въпроса дали Астрид Линдгрен е писала
своя дневник единствено за собствена
употреба. Според него дневникът ще е
интересен за българските читатели, защото дава възможност да се докоснат
до една действителност, която винаги е
била чужда за целия ни регион. Текстът
дава много добра представа за интелектуалното любопитство на пишещия го,
за интереса на Линдгрен не само към
това, което става в Швеция, но и към
всичко, което става в света. Проф. Илчев отбеляза, че оценката, която Астрид
Линдгрен дава на българската политика,
показва колко далеч е била авторката от
балканските проблеми и как всички ние
градим твърди и устойчиви представи на
основата на собственото си незнание.
В края на представянето проф. Илчев припомни думите на Марк Твен: „В
крайна сметка това е историята и част от
нея е истина”.
Радослав Папазов и Евгения Кръстева, студенти от специалност „Скандинавистика”, прочетоха кратки откъси от
двете книги.
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В СУ БЯХА
ПРЕДСТАВЕНИ КНИГИ
НА АСТРИД ЛИНДГРЕН
И ПЕТЕР ЕНГЛУНД
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в личността. Наред с дневниците част
от изворите, които авторът използва, са
спомени, писани или публикувани години след като сраженията са заглъхнали.
Тогава, когато техните автори са знаели
много повече за събитията, в които са
участвали и представата им за случилото се е променена. От тази гледна точка
дневникът на Астрид Линдгрен изглежда
по-реален, по-правдив, подчерта проф.
Илчев. Авторката успява да съчетае битовизмите с големите събития, на които
е свидетел. Поради работата си в шведската цензура Астрид Линдгрен е имала
много по-добра представа от повечето шведи за това, което става не само
в страната й, но и в Европа като цяло.
Дневникът е пълен със страници, в които
личи внимателното отношение на Линдгрен към детайлите.
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ПРОГРАМА „САСАКАВА” КЪМ
СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ОБЯВИ КОНКУРС ЗА
ЕДНОКРАТНИ ДОКТОРАНТСКИ
СТИПЕНДИИ В РАЗМЕР ДО
2000 ЩАТСКИ ДОЛАРА
Стипендиите “Сасакава” са предназначени за
изследователска работа на докторанти в чуждестранни университети и университетски библиотеки по темата на техните дисертации със срок
не по-малък от един месец. Срокът за кандидатстване е до 1 март 2016 г.
Стипендиите са предвидени за редовните докторанти в Софийския университет “Св.
Климент Охридски”, които се обучават по следните направления: изследвания на Източна Азия
(Япония, Корея, Китай); история, културология,
социология, философия, политология, психология.
Всички кандидати трябва да изпратят молба
със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите “Сасакава” до председателя на Управителния съвет проф. дфн Анастас Герджиков ректор на Софийския университет “Св. Климент
Охридски” (rector@uni-sofia.bg), с копие до
зам.-председателя и координатор на Програмата “Сасакава” проф. дфн Александър Федотов
(alexfedotoff@abv.bg).
Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от научния ръководител на
кандидата. Кандидатите са длъжни да представят
проект на своята работа в чужд университет, в
който да обосноват необходимостта от извършване на изследователската работа или използването на чужда университетска библиотека. Установяването на предварителен контакт с чужд
университет е необходимо условие.
Срокът за кандидатстване е до 1 март 2016
г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до
15 март 2016 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
бюлетинът се изготвя от отдел
“ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”
info@admin.uni-sofia.bg

