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НА 22 ФЕВРУАРИ ЗАПОЧНА 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА 
КАМПАНИЯ НА 
СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА 
УЧЕБНАТА 2016/2017 
ГОДИНА

Приемът на заявления за явяване на 
изпити за първата и втората кандидат-
студентска сесия стартира на 22 фев-
руари 2016 г. Крайният срок е 11 март 
2016 г. за първата кандидатстудентска 
сесия и 20 май 2016 г. – за втората кан-
дидатстудентска сесия.

Кандидат-студентите могат да по-
дадат заявления онлайн в страницата 
на Софийския университет на адрес: 
https://online.uni-sofia.bg , на място в 
Ректората на Софийския университет 
или в бюрата на фирмите в страната. 
Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

Първата изпитна сесия е в неделни-
те дни в периода 20 март - 17 април, а 
втората - в съботно-неделните дни от 29 
май до 26 юни.

За трета поредна година в Стопан-
ския факултет на СУ като условие за 
кандидатстване за специалностите „Ико-
номика и финанси“ и „Стопанско упра-
вление“ се приемат международно при-
знати сертификати за ниво на езика В2 
според Общата европейска референтна 
рамка за езици за владеене на англий-

 18-19 февруари – гр. София, Университет по архитектура 
строителство и геодезия

25-26 февруари – гр. Пловдив, Технически университет-Пловдив

7-8 март – гр. Монтана, Общински младежки дом

10-11 март – гр. Велико Търново, Изложбени зали „Рафаел 
Михайлов”

14-15 март – гр. Добрич, Общински младежки център

16-17 март – гр. Варна, Интерхотел Черно море

18-19 март – гр. Бургас, Общински младежки дом

21-22 март – гр. Хасково, Читалище „Заря”

23-24 март – гр. Стара Загора, хотел „Верея”

ски, френски и немски език. С междуна-
родно признати сертификати за владее-
не на английски се приемат студенти и в 
специалност „Хебраистика“. 

Седем от общо 104 специалности не 
използват оценките от матурите вместо 
изпит. Това са регулираните специал-
ности „Право“, „Медицина“ и „Фар-
мация“, „Международни отношения“ и 
трите специалности във Факултета по 
журналистика и масова комуникация – 
„Журналистика“, „Връзки с обществе-
ността“ и „Книгоиздаване“.

На 18 февруари 2016 г. започна 
участието на Софийския университет в 
традиционната кандидатстудентска бор-
са. До 24 март 2016 г. младите хора в 
София, Пловдив, Монтана, Велико Тър-
ново, Добрич, Варна, Бургас, Хасково 
и Стара Загора могат да се запознаят 
със специалностите и начина за канди-
датстване в най-старото и авторитетно 
висше училище в България.

График на кандидатстудентската борса:НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА
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ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО 
ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА 
КОМУНИКАЦИЯ НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
БЕ ОТКРИТ СТУДИЕН 
ТЕЛЕВИЗИОНЕН КОМПЛЕКС

ността на телевизията, преподаватели и 
студенти. 

Студийното оборудване е последно 
поколение цифрова техника във фор-
мат FULL HD. Разполага с три цифрови 
студийни телевизионни камери, на две 
от тях са монтирани електронни четци. 
Студийното осветление се управлява по 
цифров път.

Цифровите видео- и звуко-смесител-
ните пултове осигуряват възможност за 
високо качество при реализацията на 
телевизионната продукция. Цялостната 
информация се осъществява по вътреш-
на мрежа, към която са включени три 
видеомонтажни апаратни. Екипите ще 
работят и с три мобилни камерни ком-
плекти за реализация на документалните 
филми.

Бакалаврите от 4-ти курс от профил 
„Телевизионна журналистика” и ма-

гистрите от профил „Електронни медии” 
ще работят в реална среда и ще участват 
в създаването на програмните линии на 
ТВ „Алма матер” в национален ефир за-
едно с екипа на Националната универ-
ситетска телевизия „Алма матер”.

Националната университетска теле-
визия „Алма матер” е регистрирана в 
Съвета за електронни медии като про-
грама за образование, култура и младеж-
ки политики с национално покритие и в 
обществена полза.

ТВ „Алма матер” излъчва своите 
програмни линии в ефира на Българска-
та национална телевизия, ТВ „Европа”, 
„България он ер“ и Военния телевизио-
нен канал.

През 2016 г. в партньорство с БНТ 
Региони и БНТ Свят ще се реализират 
новите програмни линии - Дискусионно 
студио „Алма матер”, „Журнал за наука 
и образование” и Европейска универси-
тетска телевизионна мрежа.

Като проект с национално значение 
се предвижда изграждането на образо-
вателен канал, част от многопрограмно-
то развитие на обществената телевизия.

Амбицията на екипа на ТВ „Алма ма-
тер“ е от януари 2017 г. каналът да се 
позиционира на държавния мултиплекс 
и да даде старт в медийното простран-
ство на програми за образование, култу-
ра и младежки дейности.

Директорът на телевизия „Алма ма-
тер“ доц. Светлана Божилова разказа, 
че преди около шест години студенти по 
телевизионна журналистика – сега вече 
известни имена в електронните медии и 
в публичното пространство, дават идея-
та за студентска медия – такива, какви-
то има в Европа и в САЩ. „Никой не 
вярваше, че това може да се случи, тъй 
като в България инвестициите за култу-
ра, образование и младежки дейности, 
са твърде оскъдни. И защото Универси-
тетът ни, макар че е първият и най-авто-
ритетният в България, нямаше ресурси, 
за да започне излъчването на такава про-
грама“. 

Екипът търси помощ от страна на 
Европейската комисия, от Министер-
ството на образованието и науката и 
със средствата от различни европейски 
проекти започва обзавеждането на тех-
нологичния комплекс, за да се съизмери 
с това, което правят 18 университетски 
медии в Европа. Доц. Божилова изрази 
надеждата си скоро, със съдействието на 
БНТ, студентската телевизия да стане 
истински канал за образование, култура 
и младежки политики. 

Тя подчерта, че телевизията има на-
ционално покритие, работи в обществе-
на полза и излъчва в няколко телевизии 
– БНТ, телевизия „Европа”, България 
он ер, Военния телевизионен канал и 

В сградата на Факултета по журналис-
тика и масова комуникация на Софий-
ския университет “Св. Климент Охрид-
ски” се състоя официалното откриване 
на студиен телевизионен комплекс, из-
граден с финансовата подкрепа на Геор-
ги Василев и “Студия Трансмедия”.

Официални гости на събитието бяха 
ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков, чл.-кор. 
проф. дин Иван Илчев, председател на 
Управителния съвет на телевизия „Алма 
матер”, Мария Фъртунова, директор на 
Дирекция „Висше образование” в МОН, 
Екатерина Генова, директор на Дирек-
ция „БНТ Свят и региони”, представите-
ли на телевизия „Европа” и Военния те-
левизионен канал, преподаватели от Нов 
български университет и други. Сред гос-
тите бяха още декани, заместник-декани, 
директори на звена, ангажирани с дей-
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благотворителност трябва да се разглеж-
да като акт на проява на гражданското 
общество. Той изрази надеждата си, че 
поставяйки началото на проекта за об-
ществена образователна телевизия, това 
да продължи да се подкрепя и от идните 
поколения. Георги Василев подчерта, че 
зад реализацията на тази благотворител-
на акция стои работата на един изклю-
чителен екип от Студия „Трансмедия”, 
работил в тясно сътрудничество с екипа 
на СУ – с доц. Божилова, проф. Илчев и 
проф. Герджиков. 

Мотив за дарението е и същността 
на тази телевизия, отбеляза Георги Ва-
силев. По проект това е обществена те-
левизия, която има за цел развитието на 
образователни програми, използвайки 
основно и опирайки се върху ресурсите 
на академичната общност и основно на 
тази на Софийския университет: „На-
дявам се, че обществената телевизия 
„Алма матер” с подкрепата на СУ ще се 
превърне в още един мощен глас, който 
помага на българското общество да ста-
не по-динамично, проспериращо, какво-
то то заслужава да бъде”.

Екатерина Генова, директор на Ди-
рекция „БНТ Свят и региони“, отправи 
най-искрените си поздравления към хо-
рата, които са работили през тези годи-
ни, за да стане факт това студио, както 
и студентите, които ще имат удоволст-
вието да работят в него. Тя отбеляза, 
че най-естественият партньор на една 
студентска телевизия и на Факултета 
по журналистика и масова комуника-
ция е Българската национална телеви-
зия – обществената медия. Партньор-
ство, което се изразява не само в броя 
на завършилите този факултет, които 

работят в телевизията, но вече осъщест-
вено и в творчески план. Тя припомни, 
че вече две години БНТ 2 и БНТ Свят 
излъчват програмата „Ателие“, която се 
прави във Факултета по журналистика и 
масова комуникация на Университета. 
Екатерина Генова изрази надеждата си, 
че от новото студио към ефира на БНТ 
ще тръгнат нови предавания с младежка 
и студентска тематика и те ще бъдат със 
също толкова добра визия и също толко-
ва качествено съдържание.

Екатерина Генова посочи, че във 
връзка с настъпилата преди няколко го-
дини световна икономическа криза све-
товните анализатори предупреждават, 
че един от най-бързите изходи от финан-
сови кризи е образованието: „Инвести-
торите днес влагат пари в образование 
и образователни технологии. В този сми-
съл ръководството на ФЖМК и на СУ са 
изключително далновидни, инвестирай-
ки в образование, а на г-н Василев бих 
искала да кажа, че това не е дарение, 
това всъщност е инвестиция – инвести-
ция в образованието на нашите колеги”.

Г-жа Генова изрази надеждата си, 
че в новото студио студентите и бъде-
щи колеги ще спазват журналистически-
те стандарти, ще търсят истината и ще 
представят всички гледни точки, дори те 
да не им харесват, и няма да се изкушат 
от кривото огледало на частните, корпо-
ративните и политическите интереси.

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков поздрави 
присъстващите за откриването на ново-
то студио и изрази благодарността си 
към г-н Василев за щедрото му дарение. 
„Искам да благодаря и на всички, които 
с неуморен труд, в продължение на мно-
го години доведоха до това да имаме на-
деждата, че наистина нашите откъслечни 
опити ще прераснат в един канал, една 
последователна програма за образова-
ние, култура и младежки политики“, каза 
ректорът. 

Проф. Герджиков подчерта, че сту-

дентската телевизия трябва да се на-
сочва не само към младежите, а и към 
всички любознателни хора, които са ос-
танали младежи по дух, защото във всяка 
възраст човек има интерес да се научи 
на нещо ново.

„Пожелавам успех на това начина-
ние с подкрепата на най-сериозния ни 
партньор – БНТ. Защото имаме общия 
интерес обществото ни да получи това, 
от което има нужда, истинска култур-
на храна, истинска храна за духа, а не 
нещо, което замества важните неща за 
човека“, добави още ректорът на Со-
фийския университет. 

Мария Фъртунова, директор Ди-
рекция „Висше образование“ в Минис-

терството на образованието и науката, 
поздрави присъстващите и предаде спе-
циални поздрави на екипа на МОН и 
лично от министър Меглена Кунева по 
повод откриването на новото студио. Тя 
заяви, че комплексът е една правилна 
стъпка в посока подобряване практиче-
ското обучение на студентите и пожела 
„На добър час!“. 

добави, че България е единствената стра-
на-член на Европейския съюз, която няма 
специализиран канал за образование, 
култура и младежки политики и изрази 
надеждата си, че със съвместните уси-
лия на всички университети в България 
ще се създаде такава програма за актив-
ните граждани, за младите и образовани 
хора в България. Екипът на телевизията 
си партнира с колеги по европейската 
студентска телевизионна мрежа – универ-
ситети от Великобритания, висшите учи-
лища по журналистика в Париж и Лил, 
университетите в Майнц и Лайпциг, а по 
програмата „Еразъм +” - с още пет уни-
верситета с център Университет Торино.

Божилова благодари на хората, които 
активно са съдействали за изграждането 
на този комплекс и изобщо за създаването 
на телевизия „Алма матер“ в национал-
ното и европейско пространство – проф. 
Илчев, доскоро ректор на Софийския 
университет и настоящ председател на 
Управителния съвет на телевизията, 
проф. Анастас Герджиков, ректор на 
Университета, дарителя Георги Василев, 
вложил 282 000 евро за доизграждането 
на телевизионния комплекс, както и на 
БНТ. 

Чл.-кор. проф. дин Иван Илчев отбе-
ляза, че телевизия „Алма матер” се дър-
жи преди всичко на ентусиазма на тези, 
които участват в нея. Той изказа своята 
благодарност на Георги Василев и всички 
други хора, които инвестират в бъдещето 
на страната. 

Проф. Илчев подчерта, че изминали-
те години не са били никак лесни нито 
за телевизията, нито за младите хора, 
които работят в нея – преминали са през 
пикове спадане на ентусиазма, но в край-
на сметка днес разполагаме с телевизия, 
която дава редовно излъчва предавания. 
По думите му, в момента университетски 
екип работи по създаването на проект за 
Център за върхови постижения в облас-
тта на креативните и рекреативните ин-
дустрии, където Националната студент-
ска телевизия „Алма матер” ще бъде един 
от крайъгълните камъни.

Проф. Иван Илчев благодари на 
всички, които са помагали на телевизия 
„Алма матер” през изминалите години. 
„За осем години като ректор се убедих, 
че малцина помагаха, но като компен-
сация мнозина пречеха. Хубавото е, че 
ентусиазмът на помагащите като правило 
надделяваше над песимизма на пречещи-
те”, добави проф. Илчев и пожела успех 
на колегите си в начинанието.

Георги Василев представи основните 
мотиви, които са довели до решението да 
направи настоящото дарение. Той разка-
за, че често е свидетел на разговори, дис-
кусии за липсата на гражданско общество 
в България. По думите му, този акт на 
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ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ НА 
УНИВЕРСИТЕТА БЕ 
ОРГАНИЗИРАНА 
ВИРТУАЛНА ВИЗИТА 
НА ЦЕРН ЗА УЧЕНИЦИ

На 18 февруари 2016 г. Национал-
ната природо-математическа гимназия 
„Акад. Любомир Чакалов“ отпразнува 
130-тата годишнина от рождението на 
своя патрон. Като част от събитията по 
случай празника учениците и учителите 
имаха възможност да посетят виртуално 
най-голямата лаборатория по физика на 
елементарните частици в света – Евро-
пейския център за ядрени изследвания 
(ЦЕРН). Визитата се състоя в аудитория 
А205 на Физическия факултет на СУ, 
която едва успя да събере желаещите да 
присъстват над 120 ученици. 

Проф. дфзн Александър Драйшу, 
декан на Физическия факултет на Со-
фийския университет, и доц. д-р Леан-
дър Литов приветстваха всички гости, а 
след това инж. Атанас Батинков, инж. 
Александър Христов, д-р Иван Глуш-
ков и Мирослав Атанасов ги запознаха 
с мисията на организацията, ускорител-

ния комплекс и контрола му, както и с 
Компактния Мюонен Соленоид – един 
от четирите експеримента на Големия 
адронен колайдер. 

Благодарение на технологиите уче-
ниците се озоваха последователно в 
контролните зали на ЦЕРН, слязоха на 
100 метра под земята и видяха експе-
римента, допринесъл за откриването на 
Хигс-бозона. 

Във виртуалната визита се включиха 
също така СОУ „Цветан Радославов“ и 
СОУ „Николай Катранов“ от град Сви-
щов. Събитието не би могло да се осъ-
ществи без внимателното планиране 
и техническото съдействие на Теодо-
ра Николова, Емил Обрешков, Ноеми 
Бени, Золтан Шилази, Румяна Хаджий-
ска, Мариана Шопова, Виктор Гущеров 
и Венелин Кожухаров.

УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БИБЛИОТЕКА 
ПРЕДОСТАВИ ВРЕМЕНЕН 
ДОСТЪП ДО БАЗА 
ДАННИ НА КРАЛСКОТО 
ОБЩЕСТВО ПО ХИМИЯ
  

През месец февруари 2016 г. Уни-
верситетската библиотека ”Св. Климент 
Охридски” предостави временен достъп 
до продуктите на RSC Gold, които съдър-
жат над един милион статии и части от 
книги в областта на химическата наука

Онлайн ресурсите предоставят в един 
пакет всички списания, бази данни и ак-
туални авангардни електронни книги, 
предоставяни от Кралското общество по 
химия (Royal Society of Chemistry).

Достъпът до базата данни даде въз-
можността за запознаване с най-новите 
изследвания в областта на химията чрез 
персонализирани сигнали eAlerts, RSS 
фийдове и блогове или с помощта на 
съвременните характеристики за търсене

Линк:

http://www.rsc.org/Publishing/librarians/RSC_Gold.asp
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В СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ 
СЕ ПРОВЕДЕ 
МЕЖДУНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО КОРЕИСТИКА

В Центъра по кореистика на Софий-
ския университет се проведе Междуна-
родна конференция по кореистика. Съ-
битието бе организирано с помощта на 
Университетската програма по кореис-
тика към Министерството на образова-
нието на Република Корея и Академията 
по кореистика.

На официалното откриване присъст-
ваха посланикът на Република Корея у 
нас Шин Менг-хо, доц. д-р Ким Со Йънг, 
преподавател в Центъра по кореистика 
на Софийския университет и проф. дфн 
Александър Федотов, директор на Цен-
търа по кореистика на Университета.

Доц. д-р Ким Со Йънг приветства 
всички присъстващи на Международна-
та конференция по кореистика и изрази 
своето уважение към колегите от Румъ-
ния, участници в събитието. Тя разказа, 

Студенти от III курс, специалност 
„Туризъм“ на СУ „Св. Климент Охрид-
ски”, взеха участие в публична лекция 
на тема: „Интегриране на корпоративна 
социална отговорност в професионал-
ното образование и обучение в туристи-
ческата индустрия”, изнесена от Асоци-
ацията на българските туроператори и 
туристически агенти (АБТТА).

Инициативата е част от партньор-
ското споразумение между Катедра „Ге-
ография на туризма” и АБТТА, включ-
ващо изнасяне на публични лекции от 
представители на бизнеса за актуални 
тенденции на световния туристически 
пазар, и има за цел повишаване на устой-
чивостта на българската туристическа 
индустрия чрез интегриране на прин-
ципите на корпоративната социална 
отговорност (КСО) в професионалните 
компетенции на бъдещите специалисти 
посредством инструментите на система-
та TRAVELIFE.

Концепцията на TRAVELIFE се ос-
новава на централната посредническа 
роля на туроператорите и туристически-
те агенти между потребителите и достав-
чиците на туристически услуги и тяхната 
възможност да влияят директно върху 
потребителското търсене, политиките 
на доставките и развитието на дестина-
циите, а критериите на системата по-

че целта на екипа в Центъра по кореис-
тика към Софийския университет е да 
обедини преподавателски и изследова-
телски усилия в името на популяризира-
нето и разпространението на кореисти-
ката у нас и в Европа. Доц. Ким Со Йънг 
отбеляза, че темите на конференцията 
са в областта на историята, културата, 
икономиката, литературата и разглеж-
дат отношенията между държавите в 
Централна и Източна Европа и Северна 
Корея в периода на Студената война на 
основата на архивни документи, перио-
дични вестници и списания. Тя изрази 
радостта си, че учени от различни дър-
жави ще имат възможност да споделят 
своя изследователски опит и знания по 
тази проблематика и пожела на всички 
участници плодотворни дискусии и успе-
хи в изследователското поприще.

Посланикът на Република Корея в 
България Шин Менг-хо поздрави учас-
тниците в конференцията и изрази ра-
достта си да види толкова много хора, 
които изследват историята, културата 
на Корея и нейните отношения с други 
народи. Той изрази своята благодарност 
и признателност към проф. Александър 

криват изискванията на седем междуна-
родни стандарти, имащи отношение към 
устойчивото развитие - ISO 14001, ISO 
26000, Ecolabel, EMAS III, GRI, GSTC 
и OECD. През 2011 г. TRAVELIFE е 
призната от Европейската комисия като 
ключова отраслова инициатива в поли-
тиката на ЕС в сферата на туризма.

На студентите по туризъм от III и IV 
курс бе предоставена възможност да се 
включат в безплатно on-line обучение за 
мениджъри на устойчивото развитие в 
туристически агенции и да получат пер-
сонален сертификат за лични компетен-
ции по въпросите на КСО и устойчивото 
туристическо развитие. Удостоверение-
то е международно разпознаваем знак 
за ангажираност с ценностите на отго-
ворния туризъм и е допълнително конку-
рентно предимство при кандидатстване 
за бъдещо работно място.

До момента в обучението се вклю-
чиха и успешно положиха изпита 58 
студенти от двата курса. Официалната 
церемония по връчване на сертифика-
тите на системата TRAVELIFE за инди-
видуални компетенции на студентите по 
въпросите на устойчивото туристическо 
развитие ще се проведе в рамките на 
Международното туристическо изложе-
ние „Ваканция и СПА ЕКСПО 2016“ на 
12 февруари 2016 г.

СТУДЕНТИ ПО ТУРИЗЪМ 
СЕ ВКЛЮЧИХА 
В ОБУЧЕНИЕ ЗА 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
НА ТУРИЗМА

    КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ
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Федотов, доц. Ким Со Йънг и на всички, 
които са съдействали за провеждането 
на международната конференция по ко-
реистика в Софийския университет.

Той отбеляза, че Центърът по коре-
истика към Софийския университет е 
разпознаваем в международен план като 
активен център, извършващ сериозна 
дейност в посока на популяризиране на 
кореистиката в Източна Европа. Според 
посланика конференцията е доказател-
ство за доброто сътрудничество меж-
ду двете държави и подчерта голямото 
разнообразие на теми, които ще бъдат 
представени на събитието. Шин Менг-хо 
изрази вярата си, че всички доклади на 
конференцията ще издигнат кореистика-
та на още по-високо ниво и пожела на 
всички здраве и нови академични и из-
следователски постижения.

СУ БЕ ДОМАКИН НА 
ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ 
ЗА СТРАТЕГИЯТА И 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА 
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС КЪМ 
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

членство в ЕС, както и видни чуждес-
транни изследователи на европейската 
интеграция да обменят виждания и ар-
гументи по тези стратегически въпроси. 

Конференцията бе заключителното 
събитие в рамките на проект МАХСАР 
по 7РП, реализиран от международен 
екип от изследователи, включващ пред-
ставители на най-престижни европейски 
академични институции като Лондон-
ското училище по икономика и поли-
тически науки, Свободния Берлински 
университет, Лайденския университет, 
Европейския институт във Флоренция, 
Централноeвропейкия университет, Бу-
дапеща и др., между които и Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. 
Българският екип в този колектив бе под 
ръководството на проф. Георги Дими-
тров от катедра „Европеистика“ на Уни-
верситета. 

В Централния военен клуб в София 
се проведе публичен дебат за стратегията 
и приоритетите на разширяването на ЕС 
към Югоизточна Европа. Конференцията 
бе под патронажа и с участието на ми-
нистъра на външните работи на България 
Даниел Митов.

Официални гости на събитието бяха 
ректорът на Софийския университет 
проф. Анастас Герджиков, г-жа Джема 
Грозданова, председател на парламен-
тарната комисия по външни работи на 
България, Огнян Златев, председател на 
представителството на ЕК в София.

Конференцията на тема: „Ползите от 
членството в Европейския съюз – какво 
кандидатстващите могат да научат от ЕС 
и какво той може да научи от тях?” даде 
възможност на парламентаристи и пред-
ставители на неправителствения сектор 
от шестте страни, водещи преговори за 
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политики на ЕС, въпреки скептицизма 
и недоверието, които има в някои стра-
ни-членки и техните граждани.

По думите на г-жа Грозданова, съ-
трудничеството между България и оста-
налите страни в Югоизточна Европа в 
името на постигането на тази обща цел 
е изключително интензивно. Тя разгледа 
сложната обстановка в Европа в момента 
и отбеляза, че оттук- насетне вътрешната 
икономическа и социална сигурност на 
държавите в ЕС трябва да се гарантира 
основно чрез охраната на външните гра-
ници на Съюза чрез сътрудничеството на 
всички държави в Югоизточна Европа. 

Огнян Златев, председател на пред-
ставителството на ЕК в София, благода-
ри на всички, че присъстват на толкова 
интересна и важна конференция. Спо-
ред него сериозните промени в световен 
план са основателна причина за всички 
да бъдат подготвени за новите предизви-
кателства, пред които се изправят. Днес 
в Европа отново се говори много за си-
гурност, за човешки права, за енергийна 
сигурност, подчерта Златев и добави, 
че това са въпроси, които трябва да се 
разглеждат не само на национално и ев-
ропейско ниво, но имат и регионални 
измерения и изискват активно междуна-
родно сътрудничество. Разширяването 
на ЕС е важен фактор за стабилността и 
сигурността на региона, каза той и отбе-
ляза, че ЕС има конкретни ползи от раз-
ширяването – прави Европа по-сигурно 
място за нейните жители, повишава ка-
чеството на живот на хората и прави Ев-
ропа по-силна и просперираща.

Огнян Златев подчерта, че присъе-
диняването на нови страни към ЕС носи 

ползи както на новите страни-членки, 
така и на старите. Живеем в интересни 
времена и няма съмнение, че усилията 
на всички нас са необходими за пости-
гане на по-добро европейско бъдеще, 
каза още Златев. Поради тази причина 
е особено необходимо да се провеждат 
такива дискусии, да продължаваме да 
пишем и разказваме историята на Евро-
па, подчерта той и пожела много успех 
на конференцията.

Ректорът на СУ проф. дфн Анастас 
Герджиков изрази радостта си, че Уни-
верситетът е домакин на форум, посве-
тен на темата за предимствата от разши-
ряването на Европейския съюз. 

Ректорът подчерта, че темите на 
форума са изключително разнообраз-
ни и интересни и отбеляза, че проектът 
МАХСАР предлага не само критични 
анализи на ефекта от разширяването на 
съюза, но дава още различни модели на 
интеграция и изследва алтернативните 
начини за настоящото и бъдещото раз-
ширяване на ЕС. Ректорът подчерта, че 
най-важното постижение на проекта е 
оценяването на капацитета на интегра-

цията на ЕС и изследването на начините 
за засилване на този капацитет за по-
литическа и икономическа интеграция. 
Тези резултати са полезни, защото ако 
има разминаване между общественото 
мнение и институционалните практи-
ки, може да бъде намерено решение за 
преодоляване на проблема, акцентира 
проф. Герджиков. По думите му, ако об-
щественият скептицизъм за разширяване 
на ЕС се базира на вярването, че разши-
ряването отслабва Съюза, то може да се 
започне публичен дебат и да се обсъдят 
реално последствията и добрите резул-
тати от икономическата интеграция.

Проф. Герджиков изказа впечатле-
нията си от амбициозната цел на проек-
та – да анализира проблемите и да пред-
ложи решения, които да бъдат основата 
на нови интеграционни политики. Той 
благодари на участниците и организа-
торите и изрази надежда, че всички ще 
имат възможност да вземат участие в 
интензивната програма на конференци-
ята и им пожела бъдещи професионални 
успехи.

Проектът има за цел да максимализи-
ра потенциала за интеграция на Европей-
ския съюз и резултатите от извършената 
изследователска работа, както и препо-
ръките за политическите приоритети към 
Европейската комисия също ще бъдат 
предмет на обсъжданията.

Срещата бе открита от проф. Георги 
Димитров, преподавател в специалност 
„Европеистика” на СУ, който приветства 
всички присъстващи на събитието и отбе-
ляза, че макар поради сложната между-
народна обстановка сега да не е най-под-
ходящият момент за обсъждане на темата 
за разширяване на Европейския съюз, та-
кава дискусия е особено необходима. По 
думите му, колкото по-малко говорим и 
мислим за разширяването на ЕС, толкова 
по-далечно ще стане то. Това се дължи на 
факта, че присъединяването към ЕС зави-
си от фундаменталните реформи, които 
кандидат-членките предварително тряб-
ва да проведат, за да могат да подготвят 
своите общества за задълженията на пъл-
ноправното членство в съюза. Темата за 
присъединяване на нови държави-член-
ки трябва да бъде поддържана жива, за 
да може да бъде превърната в реалност 
в подходящия момент, подчерта проф. 
Димитров и добави, че основната цел на 
дискусията е да се даде публичност на 
различни мнения, които да дадат по-ясна 
представа за случващото се и за предсто-
ящите събития.

Джема Грозданова, председател на 
парламентарната комисия по външни 
работи на България, приветства всички 
присъстващи, пожела успешна работа на 
форума и изрази надеждата си дискусия-
та да бъде ползотворна. Според нея като 
страна-член на ЕС и НАТО България 
носи сериозна отговорност за постигане 
и поддържане на дълготрайна стабилност 
и просперитет на региона. По думите 
й, най-правилният път към постигане на 
тези цели е присъединяването на Югоиз-
точна Европа към ЕС. Джема Грозданова 
подчерта, че основната цел на България е 
да поддържа добросъседски отношения и 
да подкрепя реформите в страните в ре-
гиона. Тя отбеляза, че днес, когато Евро-
па е в процес на сериозни и интензивни 
икономически и институционални проме-
ни, дебатът за разширяването на Съюза е 
приоритет в неговия дневен ред. Укреп-
ването на стабилността и европейските 
ценности в Югоизточна Европа означава 
инвестиция в изграждането на стабилна 
демокрация в съседните държави на ЕС, 
добави още тя и акцентира, че разширя-
ването на Съюза е една от най-успешните 
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МЕЖДУНАРОДНА 
НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ТЕМА 
„НАКАЗАТЕЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО-
ТРАДИЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВИ”

катски съвет Ралица Негенцова.
Събитието бе открито от проф. Пла-

мен Панайотов, ръководител на катедра 
„Наказателно-правни науки” в Юриди-
ческия факултет на СУ, който привет-
ства всички присъстващи и отбеляза, че 
темата на конференцията дава възмож-
ност не само формално да се проследи 
историята на наказателното законода-
телство, но и да се предложат варианти 
за неговото развитие в бъдеще. Проф. 
Панайотов добави, че именно наказа-
телното право е онзи отрасъл в правото, 
който няма ограничения в обхвата на 
регулираните отношения и подчерта, че 
именно затова си заслужава тенденциите 

за развитие на наказателното право да 
се преценят от гледна точка на глобал-
ните предизвикателства пред човечест-
вото.

Деканът на Юридическия факултет 
проф. Сашо Пенов обърна внимание на 
традицията в преподаването на наказа-
телното право и наказателния процес в 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”. „Нашият факултет през 
124-годишната си история винаги е имал 
силен и авторитетен екип в катедра „На-
казателно-правни науки”, чиито членове 
с научната си, трудова и практическата 
си дейност са отдавали познанията си 
за развитието на българската наказа-
телно-правна политика, за развитието 

на теорията и практиката на правораз-
даването”, каза проф. Пенов и спомена 
някои от най-видните преподаватели в 
Юридическия факултет на СУ, обучили 
поколения български юристи.

Доклади по темата изнесоха юристи 
от Германия, Турция, Швейцария и те-
хни колеги от Българската академия на 
науките, Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”, Нов български 
университет, Югозападния университет 
„Неофит Рилски”, Университета за на-
ционално и световно стопанство, Пло-
вдивския университет, Бургаския свобо-
ден университет, Академията на МВР и 
други.

В Конферентната зала на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” 
се проведе международна научна кон-
ференция на тема „Наказателното зако-
нодателство-традиции и перспективи”, 
посветена на 120-годишнината от при-
емането на наказателния закон от 1896 г.

Официални гости на събитието бяха 
председателят на Народното събрание 
Цецка Цачева, Меглена Кунева, вице-
премиер и министър на образованието и 
науката, председателят на Конституцион-
ния съд Борис Велчев, председателят на 
Върховния касационен съд Лозан Панов, 
главният прокурор на България Сотир 
Цацаров, председателят на Висшия адво-
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ОТЛИЧИЯ

ШЕСТНАДЕСЕТ СТУДЕНТИ НА 
СУ ПОЛУЧИХА СТИПЕНДИИ 
ОТ ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА” И 
HUAWEI TECHNOLOGIES

Климент Охридски проф. дфн Анастас 
Герджиков, представители на МОН, чле-
нове на Съвета на фондация „Еврика“, 
дарители, ректори на университетите, 
от които са излъчени стипендианти през 
настоящата година и други гости.

Цецка Цачева, председател на 43-то 
Народно събрание на Република Бъл-
гария, поздрави стипендиантите и от-
беляза, че е щастлива да присъства на 
церемонията за връчване на стипендии 
на отличени ученици и студенти, опре-
делени по конкурсен начин и ред, но с 
един много силен и неоспорим крите-
рий, какъвто са доказаните резултати в 
областта на науката. Г-жа Цачева бла-
годари на Фондация „Еврика“ за това, 
че в продължение на 26 години подпо-
мага талантливи млади хора с доказан 
интерес към образованието и науката. 
Тя поздрави и преподавателите, които 
не се щадят да се раздават за младите 
си колеги и изказа съпричастност към 
вълнението на родителите и близките 

на стипендиантите, които са направили 
така, че да издигнат научните търсения 
в ценност на живота им. Цецка Цачева 
пожела успех на всички, които са избра-
ли науката за свое поприще, а на тези, 
които благородно протягат ръка – да не 
спират до тук, а примерът им да зарази и 
други организации.

Томислав Дончев, заместник минис-
тър-председател на Република Бълга-
рия, припомни думите на Конфуций, че 
който не напредва всеки ден, всеки ден 
изостава и отбеляза, че най-далновидни-
те инвестиции са тези в сферата на об-
разованието и науката, защото големият 
капитал на България са високообразова-
ните, знаещи и можещи хора. Той изрази 
надеждата си държавата, бизнесът и об-
ществото да направят всичко необходи-
мо този капитал да не бъде пропиляван и 
да остане в България, защото единстве-
но това може да гарантира едно добро 
бъдеще на страната. Томислав Дончев 
отправи искрената си благодарност към 
Фондация „Еврика” и „Хуауей ИКТ“ за 
подкрепата, която оказват на младите 
хора у нас.

Акад. Кирил Боянов, председател на 
Съвета на Фондация „Еврика”, отбеляза, 
че целта на Фондацията в продължение 
на всички тези години е била да се тър-
сят младежи, които да получат импулс, 
за да продължат пътя на изследванията 
и иновациите. Той отбеляза, че именни-
те стипендии са признак, че в „Еврика” 
се стремят да запазят традициите, които 
нашите творци са внесли в световното 
наследство.

Г-н Руки Лиу Янг, изпълнителен 
директор на „Huawei България” също 
поздрави стипендиантите и изрази бла-

годарността си, към всички, уважили с 
присъствието си церемонията. Той зая-
ви, че „Хуауей“ винаги твърдо е вярвал, 
че обучението е от жизнено важно зна-
чение и затова продължава да инвести-
ра по различни начини за развиване на 
младите таланти – като предоставя сти-
пендии, организира обучения и възмож-
ности за стажуване. От 2014 г. досега 
фирмата предоставя всяка година 10 
стипендии на изявени български учени-
ци и студенти за период от 5 години на 
обща стойност 50 000 долара. 

Акад. Кирил Боянов връчи стипен-
диите на спечелилите медали от между-
народни олимпиади и десетте именни 
стипендии за академичната 2015/2016 
г. на 16-те наградени студенти. 

Стипендиите са на имената на: акад. 
Ангел Балевски и акад. Димитър Ми-
шев (инженерни науки – 3); акад. Дончо 
Костов (аграрни науки -1); акад. Никола 
Обрешков (математика -1); акад. Георги 
Наджаков (физика - 2); акад. Ростислав 
Каишев (химия -1); акад. Методи Попов 
(медицина и биология -2); Кольо Фичето 
(строителство и архитектура -2), акад. 
Евгени Матеев (икономика -2) и Джон 
Атанасов (компютърни науки - 2).

Руки Лиу Янг пълномощник и изп. 
директор на Хуауей - България връчи 
сертификатите за стипендиите „Хуауей 
ИКТ“ на компания „HUAWEI България” 
на 10-те отличени студенти за академич-
ната 2015/ 2016 г. Отличените младежи 
получиха покана от посланика на Ки-

В Националния политехнически му-
зей се проведе официалната церемония 
за връчване на сертификатите за имен-
ните стипендии на Фондация „Еври-
ка” и за постижения в международните 
средношколски олимпиади за учебната 
2015/2016 година. Стипендиите са за 
ученици и студенти за постижения в раз-
лични области на науката. И тази година 
сред най-талантливите младежи шестна-
десет от наградените са възпитаници на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”. На церемонията за втори път 
бяха връчени и стипендиите на Huawei 
Technologies.

На събитието присъстваха председа-
телят на 43-тото Народно събрание Цец-
ка Цачева, Томислав Дончев - заместник 
министър-председател по европейските 
фондове и икономическата политика на 
Република България, Уей Дзинхуа, по-
сланик на Китайската Народна Републи-
ка, г-н Лиу Янг, изпълнителен директор 
на „Хуауей Технолоджис България”, рек-
торът на Софийския университет „Св. 
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таници на Софийския университет – над 
130 млади хора през последните години. 
Според него всички ректори в страната 
осъзнават каква неоценима помощ имат 
в лицето на Фондация „Еврика“ и ней-
ните партньори, защото тези стипендии 
в тежки моменти дават на младите хора 
увереността, че техният труд се цени, а 
постиженията им се оценяват високо.

Възпитаници на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски”, 
получили стипендии:

Именни стипендии в размер на 2 
000 лева:

За постижения в овладяването на 
компютърните науки на името на

Джон Атанасов - Никола Димитров;
За постижения в овладяването на 

математиката на името на акад. Никола 
Обрешков- Младен Вълков;

За постижения в овладяването на 
знания в областта на физиката на име-
то на акад. Георги Наджаков - Чавдар 
Дуцов.

Стипендии „Хуауей ИКТ“ по да-
рение на „Хуауей Технолоджис Бъл-
гария“ ЕООД в размер на 1 ООО 
USD:

Мария Паскова и Ксения Цочева.
Стипендии на носители на злат-

ни медали от международни олим-
пиади в размер на 1200 лева:

Владислав Харалампиев.
Стипендии на носители на сре-

бърни медали от международни 
олимпиади в размер на 1 ООО лева:

Виктор Радивчев, Пенчо Бейков и 
Светозар Станков.

Стипендии на носители на брон-
зови медали от международни олим-
пиади в размер на 800 лева:

Борис Митрев, Владимир Милов, Ге-
орги Магаранов, Димитър Манойлов, 

Радослав Тодоров, Христо Рашеев, 
Цветелин Илиев.

Преди няколко дни, на 27 януари 
2016 г. в НДК се проведе тържествена 
церемония за награждаване на лауреа-

тите на наградите на Фондация „Еври-
ка” за 2015 г. за постижения в науката и 
за най-добър млад мениджър, изобрета-
тел и фермер. 

Сред лауреатите отново бяха въз-
питаници на Софийския университет - 
Виктория Миленова и Христо Колев.

Виктория Миленова получи награда-
та ЕВРИКА за 2015 г. за постижения в 
науката. През 2011 г. тя се дипломира 
като магистър по биохимия, специал-
ност „Молекулярна биология“ в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Работи като моле-
кулярен биолог в СМДЛ „Кандиларов 
ООД. 

Наградата ЕВРИКА за 2015 г. за 
млад изобретател получи възпитаникът 
на Факултета по химия и фармация на 
СУ Христо Колев. През 2010 г. се ди-
пломира като магистър в СУ „Св. Кл. 
Охридски“, специалност „Медицинска 
химия“. Още от първата година на след-
ването си Христо Колев проявява голям 
интерес към изучаване на химичните 
процеси и явления и става кръжочник в 
Лабораторията по биокоординационна 
и биоаналитична химия на СУ „Св. Кл. 
Охридски“. Той работи в областта на 
клиничните изследвания като сайт мени-
джър в компанията C3i.

Наградите се присъждат на млади 
хора за техните значими постижения 
в науката, за изобретения с голяма об-
ществена значимост, за постижения в 
управлението на стопански организа-
ции, както и за най-високи резултати в 
развитието на селскостопански дейнос-
ти. Наградите са ежегодни и чрез тях се 
цели стимулиране на най-добрите пости-
жения в съответната област и широко 
популяризиране сред обществеността 
на най-талантливите и способни млади 
хора, на тяхната дейност и успехи, за на-
лагане на техния пример сред младото 
поколение. 

Фондация „Еврика“ подкрепя проек-
ти на талантливи български деца и мла-

дежи в областта на науката, техниката 
и предприемачеството, насърчава обу-
чението и специализацията, стимулира 
разширяването на младежкото между-
народно научно и техническо сътрудни-
чество, подкрепя младите изобретатели, 
учени и предприемачи, участва в раз-
пространяването на научни, технически 
и икономически знания. За изминалите 
26 години от създаването си Фондация 
„Еврика“ е:

- Предоставила стипендии или до-
бавки към стипендии на 2539 студенти 
и ученици;

- Помогнала на 1286 млади хора да 
участват в международни научни фору-
ми и да специализират в престижни на-
учни центрове и компании;

- Организирала и провела 584 изяви 
– конкурси, състезания, конференции и 
школи за деца, ученици, студенти, млади 
учени и специалисти;

- Оказвала финансова помощ на мла-
дите учени в техните научни изследва-
ния и има принос за осъществяване на 
стопански инициативи на млади хора.

„Хуауей Технолоджис“ е световен 
лидер за глобални информационни и ко-
муникационни технологични решения /
ИКТ/. Компанията е отдадена на кауза-
та да създава стойност за потребители-
те си и да обогатява живота на хората. 
Разчитайки на големите си инвестиции 
в развитие на нови технологии и на оп-
ита и експертизата си, „Хуауей Техно-
лоджис“има големи заслуги за преодо-
ляване на цифровото разделение и за 
налагането на широколентов Интернет 
достъп. 

Международната програма за та-
лантливи студентr Telecom Seeds For 
The Future е най-голямата програма за 
корпоративна отговорност на „Хуауей 
Технолоджис“. Тази програма е посвете-
на за подпомагане на развитието на ИКТ 
образованието, както и на намиране и 
подготовка на ИКТ таланти и тяхното 
бързо развитие в ИКТ индустрията.

тайската Народна република да посетят 
страната.

От името на стипендиантите Викто-
рия Георгиева, студентка от Медицин-
ския университет – София и носител на 
именната стипендия „Акад. Методи По-
пов“, благодари за високата оценка на 
това, което са постигнали отличените 
младежи и пожела на наградените много 
успехи и постижения. 

Ректорът на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ проф. дфн Ана-
стас Герджиков благодари на организа-
торите на събитието за това, че са осъз-
нали нуждата от такава подкрепа и през 
последните 26 години осигуряват стипен-
дии и награди за талантливи младежи. По 
думите му, това е възможност за всички 
студенти, ученици и млади учени да имат 
първи старт и стимул в научната си дей-
ност. Ректорът отбеляза, че често научна-
та дейност на младите хора е свързана с 
новите технологии и обърна внимание на 
ползата от техните постижения.

Проф. Герджиков поздрави всички 
наградени, голяма част от които са възпи-
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ДИРЕКТОРЪТ НА 
БИБЛИОТЕКА 
„АЛЕКСАНДРИНА“ 
ИЗНЕСЕ ПУБЛИЧНА 
ЛЕКЦИЯ В 
СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

В Аулата на Софийския университет 
директорът на Библиотека „Александри-
на“ д-р Исмаил Серагелдин изнесе пуб-
лична лекция на тема: „Седемте колони 
на революцията на знанието“. По-рано 
той се срещна с ректора на СУ проф. 
дфн Анастас Герджиков. Д-р Серагел-
дин изрази радостта си от възможността 
да посети най-старото висше училище в 
България и подчерта, че за него е чест да 
изнесе лекция в Университета.

Д-р Исмаил Серагелдин е директор 
на откритата през 2002 г. Библиотека 
„Александрина“. Председател е на Бор-
да на директорите на всички свързани 
с Библиотека „Александрина“ научни 
институти и музеи. Съветник е на минис-
тър-председателя на Египет по въпросите, 
свързани с културата, науката и музеите. 

Д-р Исмаил Серагелдин е почетен 
доктор на множество университети, сред 
които тези в Букурещ, Мелбърн, Амери-
канския университет в Кайро, Универ-
ситета на Охайо, Университета на Нант, 
Манчестърския университет и др. Той е 
на посещение в страната ни по покана на 
президента Петър Стоянов. 

На лекцията на д-р Серагелдин при-
състваха президентът Петър Стоянов, 
вицепрезидентът на Република България 
г-жа Маргарита Попова, посланикът на 
Египет г-жа Манал Йехия Ел Шинауи, доц. 
Мартин Иванов, секретар по духовност, 
култура и национална идентичност на 
президента на Република България, рек-
торът на Софийския университет проф. 

Проф. Христова подчерта, че форма-
та на новата сграда на библиотеката, от-
крита на 23 април 2002 г., била изграж-
дана близо 12 години и е замислена така, 
че да напомня на символа на слънцето 
в Древния Египет. Пред нея има панел, 
на който са изписани буквите на всички 
познати азбуки. Проф. Христова разказа 
още, че в библиотеката работи читалня 
за 3500 души, на които могат да бъдат 
предложени всички възможни библиотеч-
ни услуги.

Проф. Христова представи работата 
на д-р Серагелдин като член на борда на 
различни центрове в библиотеката, като 
подчерта, че сред тях особено забеле-
жителен е един реставрационен център. 
Проф. Христова напомни, че той е съвет-
ник на министър-председателя на Египет 
по въпросите на културата, науката и му-
зеите. Понастоящем той е член на различ-
ни консултативни съвети. Председател е 
на Изпълнителния комитет на световната 
дигитална библиотека от 2010 г. насам. 
Той съвместява всичко това и с други 
дейности от международно значение – 
като участва в инициативи, свързани с 
технологиите и иновациите, бъдещето на 
интернет и съвременните комуникации. 
Той е почетен доктор на 34 университета 
в света. Носител е на множество прес-
тижни награди.

В своята лекция, озаглавена „Седем-
те колони на революцията на знанието“, 
д-р Исмаил Серагелдин обърна сериозно 
внимание на бързо променящия се свят 
и разгледа различни аспекти на глобали-
зацията. По думите му някои от по-дъл-
боките въпроси по темата са как създа-
ваме това ново глобално общество, как 
хомогенизираме нашите култури и как 
допускаме плурализъм. Според него ние 
сме свидетели на едно ново узаконяване 
на различията, които са навсякъде около 
нас и са видими повече от всякога. 

Д-р Серагелдин определи интернет 
като може би най-преобразуващото, 
най-трансформиращото изобретение на 

дфн Анастас Герджиков, директорът на 
Националната библиотека проф. Боря-
на Христова, доц. Анна Ангелова, ди-
ректор на Университетската библиотека 
„Св. Климент Охридски“, библиотекари, 
преподаватели, студенти.

В препълнената Аула на СУ прези-
дентът Петър Стоянов заяви, че за него е 
голяма чест и удоволствие да посрещне 
д-р Серагелдин в България. Той заяви, 
че Александрийската библиотека е май-
ката на всички библиотеки в света и в 
известен смисъл, майката на световното 
знание. 

Петър Стоянов разказа пред ауди-
торията, че щастливата случайност го 
е срещнала с д-р Исмаил Серагелдин 
преди няколко години и това, което го е 
впечатлило най-много е нестандартност-
та на неговата личност – бил е замест-
ник-изпълняващ директор на Световната 
банка, интересува се и превежда поезия, 
изследва творчеството на Шекспир, под-
готвя книга, посветена на духовните из-
мерения на глобализацията и др.

Петър Стоянов подчерта, че при-
съствието на д-р Исмаил Серагелдин е 
възможност да бъде чут един от най-вли-
ятелните интелектуалци в нашия свят. 

Директорът на Националната библи-
отека „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. 
Боряна Христова представи накратко 
д-р Исмаил Серагелдин като директор 
и основател на библиотека „Александ-
рина“, наследник на прочутата някога 
институция. 

миналия век. Директорът на Библио-
тека „Александрина” акцентира върху 
начините, по които се преобразува об-
ществото ни в резултат на навлизането 
на интернет в живота ни. Според него 
интернетът е променил света, в който 
живеем повече от всяка политическа или 
военна организация, която познаваме. 
Интернет е всичко – прекосява граници 
и ни позволява да общуваме изключител-
но бързо от всички точки на планетата, 
в него има всичко – огромно количество 
информация с различна степен на ка-
чество - има лъжи, слухове, автентични 
цитати и големи истини, подчерта д-р 
Серагелдин.

Той обърна голямо внимание на 
скоростта, с която интернет се развива 
– през 2002 г. се ражда първата соци-
ална платформа Friendster, през 2003 
г. Myspace, Facebook през 2004 г., през 
2005 г. е изобретен Youtube, а през 
2007 г. се появяват първите смартфони. 

Днес знанието, което се произвежда 
в света вече не се ограничава само до 
книги, а е една огромна взаимообвър-
зана мрежа, каза д-р Серагелдин. Той 
отбеляза, че в периода 2010-2013 г. 
информацията, която ежедневно се пуб-
ликува в интернет се е увеличила с 20 
пъти. Д-р Серагелдин подчерта, че все 
още не сме готови да обработваме ин-
формацията, която получаваме. Според 
него предизвикателство за библиотеките 
е да се справят с действителността, че 
всичко вече мигрира в интернет, че зна-
нието за първи път може да бъде глобал-
но и трябва да сме готови да направим 
нещо с това глобално знание. 

Човешкият мозък е много по-приспо-
собим към визуален, отколкото към тек-
стови анализ. Днес данните се организи-
рат в информация, когато тя се обясни 
става знание, когато то се натрупа се 
превръща в мъдрост, но за да имаш мъд-
рост, ти трябва ценностна система, каза 
още световноизвестният учен.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЯТ 
ТЕАТЪР
„@ЛМА @ЛТЕР” 
ВРЪЧИ ГОДИШНИТЕ 
СИ НАГРАДИ
„АЛТЕР” ЗА 2016 Г.

На тържествена церемония в Уни-
верситетския театър „@лма @лтер” бяха 
връчени театралните награди „Алтери” 
2016. В 16 категории се състезаваха над 
30 актьори, режисьори, композитори, 
драматурзи, станали част от театралните 
събития през годината.

Съвсем очаквано актьорът-принц 
Георги Арсов си тръгна с най-много на-
гради, сред които за най-добър глас зад 
кадър, най-добра музика в представление 
и мисловни недомислици. Режисьорът на 
театъра Николай Георгиев взе приза за 
най-поетично мъжко присъствие с речите 
си преди и след всеки спектакъл.

„Алтер” за оригинален сценарий в го-
дината, в която празнуваме 400 години 
от рождението на Уилям Шекспир, взе 
Уилям Шекспир за цялостното си при-
съствие на алтернативната сцена.

„Краят на играта“.
„Алтер” за най-атрактивен костюм 

спечели спектакълът „Под бряста на жи-
вота“, а наградата за светлинни ефекти 
спечелиха Петя Йосифова, Георги Арсов 
и Валерия Димитрова за постановката 
„Откраднаха ни осветителния пулт под 
носа“.

В една от най-оспорваните категории 
„Представление на публиката“ победител 
стана „Ромео и Жулиета, сонет за без-
смъртната любов“, където се състезаваше 
със спектаклите „Човеците на Лорка“, 
„Окото на Кантор“ и „Албена“.

В категорията адаптиран сценарий 
победи Константин Кучев за ролята си 
на брат Лоренцо в „Ромео и Жулиета, 
сонет за безсмъртната любов“.

Постановката „Човеците на Лорка“ 
спечели в категория „Много ми хареса, 
но нищо не разбрах“ и раздели награда-
та в категория „Мазало“ с „Невъзможна-
та Ти, Невъзможната Аз“. 

„Алтер” за най-поетично женско при-
съствие получи Натали Александрова за 
ролята си на Офелия в „Хамлет или три 
момчета и едно момиче“. 

Две от наградите в най-агресивните 
категории грабна Александрина Рашко-
ва, а именно „Шменти капели и алтерна-
тивни награди“ и „Ела, Вълчо, изяж ме“.

Наградата за най-добър дует в пред-
ставление спечелиха Боряна Дживджа-
нова и Мирела Иванова в спектакъла 

КУЛТУРА
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СТАРТИРА КОНКУРСЪТ 
ЗА НАГРАДАТА НА 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД 
УЧЕН НА СУ „СВ. КЛ. 
ОХРИДСКИ“ ЗА 2016 Г.

За девета поредна година ще се про-
веде конкурсът за Наградата на Столич-
на община за най-добър млад учен на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“.

Предложенията за носител на Награ-
дата на Столичната община за най-добър 
млад учен на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” за 2016 годи-
на се правят до края на месец юли 
2016 г. съгласно чл. 6, ал.3 от Статута 
на наградата.

Кандидатурите се предлагат с реше-
ние на факултетния съвет. Предложе-
нието се придружава от препоръка за 
дейността и заслугите на кандидата; на-
учна биография и списък с публикации. 
За периода на присъждане на наградата 
един факултет може да прави предложе-
ние само за една кандидатура.

Предложенията се подават при глав-
ния секретар г-жа Детелина Илиева, тел. 
9308 336, 987 39 12, каб. № 6, Ректо-
рат.

През 2008 г. във връзка с честването 
на 120-годишнината на Университета за 
първи път бе обявен конкурс и връчена 
Наградата за най-добър млад учен на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”.

С решение на Столичния общински 
съвет от 11 февруари 2010 г., протокол 
№ 58 средствата за наградата се предос-
тавят от Столична община.

Статут на Наградата на столич-
ната община за най-добър млад 
учен на Софийския университет 
“Св. Климент Охридски”

1. Наименование на наградата

В Заседателна зала 1 на Ректората на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ се проведе еднодневен се-
минар на тема „Въвеждане на теми за 
ЕС в училище“. Събитието бе по проект 
„Насърчаване на високи постижения в 
преподаването и научните изследвания в 
областта на изучаването на теми, свърза-
ни с ЕС в началното и средното училище 
чрез цифрови и виртуални инструменти 
(EU PETR)“ (ERASMUS +, Jean Monnet 
Action).

В семинара взеха участие директори 
на училища, директори на детски гради-
ни и главни учители от цялата страна, 
а също и представители на Министер-
ството на образованието и науката и 
Регионалния инспекторат по образова-
нието. Семинарът се излъчваше онлайн 
„на живо“ чрез разработена по проекта 
платформа, в която към момента са ре-
гистрирани 715 потребители.

Проектът „Насърчаване на високи 
постижения в преподаването и научни-
те изследвания в областта на изучава-
нето на теми, свързани с ЕС в начално-
то и средното училище чрез цифрови 
и виртуални инструменти (EU PETR)“ 
(ERASMUS +, Jean Monnet Action) се 
ръководи от Философския факултет на 
СУ в тясно сътрудничество с водещи 
специалисти от други факултети и струк-
тури на Университета като Факултета по 
педагогика и Департамента за информа-
ция и усъвършенстване на учители.

Проектът цели да насърчи предста-
вители на академичната общност, обучи-
тели на учители, учители в начален, про-
гимназиален и гимназиален етап, бъдещи 
учители и библиотекари да обменят вече 
натрупания положителен опит в облас-
тта на знанията за ЕС и специфични ме-
тодически подходи към преподаването 
им в условията на началното и средното 
образование. Ще бъдат натрупани и из-
пробвани в практиката нови добри при-
мери с помощта на различни технологии 
за виртуализация на комуникационните 
канали.

Наименованието на наградата е 
Награда на Столичната община за 
най-добър млад учен на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ („На-
градата“).

2. Източник на средствата за на-
градата

Средствата за Наградата се осигуря-
ват от бюджета на Столична община

3. Вид, период и време на при-
съждане на Наградата

1) Размерът на Наградата е 2 500 
лева, предоставени от Столична общи-
на.

2) Наред с паричното си изражение, 
Наградата има и следните материални 
носители:

- Свидетелство за присъждането й;
- Плакет с изображение на логото на 

Софийския университет “Св. Климент 
Охридски” и Герба на Столична община 
и текст: “Най-добър млад учен на СУ”Св. 
Климент Охридски” за 2015 година”.

- Средствата за изработване на сви-
детелството и плакета са от бюджета на 
Софийския университет “Св. Климент 
Охридски”.

3) Наградата се дава ежегодно през 
м. ноември.

4. Цел на Наградата
Целта на Наградата е да потвърди 

признанието от страна на Столична об-
щина към младото поколение учени на 
Софийския университет “Св. Климент 
Охридски” от всички научни области.

5. Критерии за присъждане на 
Наградата

1) Награденият е учен, придобил ав-
торитет в своята област на изследване и 

Проектът се основава на повишаване 
на качеството и въвеждане на иноватив-
ни промени в университетската подго-
товка и квалификацията на учителите 
по отношение на знанията за ЕС чрез 
прилагане на ИКТ в преподаването им в 
началните и средни училища в България. 

Предвижда се проектът да въздейст-
ва основно на следните нива – подобря-
ване качеството на преподаване и учене; 
повишаване на интереса към изучаване 
на теми, свързани с ЕС в началните и 
средни училища в страната, както и в 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ като цяло; задълбочаване на 
познанията за ЕС, постигнато чрез учас-
тие в мрежи и онлайн сътрудничество 
между учители в начален, прогимназиа-
лен и гимназиален етап на образование, 
обучители на учители, преподаватели 
във висшето образование и библиотеч-
ни дейци; включване на библиотекарите 
в процеса на събиране, съхраняване и 
управление на информация, свързана с 
ЕС чрез подходящи ИКТ инструменти.

Уеб адрес на ресурсите
http://blog.phls.uni-sofia.bg/ 
За връзка с екипа по проекта:
jm-schools@phls.uni-sofia.bg 

В СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ СЕ 
ПРОВЕДЕ СЕМИНАР 
„ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕМИ ЗА 
ЕС В УЧИЛИЩЕ“
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с цялостната си дейност да е допринесъл 
за увеличаване престижа на българската 
наука и за издигане нивото на научните 
изследвания в България.

2) Към деня на постъпване на пред-
ложението за награждаване:

- Номинираният за награда млад учен 
да не е навършил 35 (тридесет и пет) го-
дишна възраст;

- Номинираният за награда млад 
учен да е в трудово правоотношение със 
Софийския университет “Св. Климент 
Охридски”.

6. Присъждане на Наградата
1) Кандидатури се предлагат с реше-

ние на съответния факултетски съвет. 
Предложението се придружава от:

- препоръка за дейността и заслугите 
на кандидата;

- научна биография ;
- списък с публикации.
2) За периода на присъждане на На-

градата един факултет може да прави 
предложение само за една кандидатура.

3) Предложенията за получаване на 
Наградата се депозират при Ректора на 
СУ „Св. Климент Охридски” в срок до 
края на м. юли на календарната година.

7. Колегия за определяне на спе-
челилия Наградата. Кворум. Гла-
суване. Неравенство на гласовете. 
Мнозинства

1) Колегията за определяне на спе-
челилия Наградата (Колегията) се състои 
от равен брой декани на природонаучни 
и на хуманитарни факултети. Представе-
ните в Колегията факултети се опреде-
лят от Академическия съвет на СУ „Св. 
Климент Охридски” по предложение на 
Ректора най-късно половин година пре-
ди деня на връчването на Наградата. 
Мандатът на така определената Колегия 
е еднократен. При определяне на след-
ващата Колегия се съблюдават принци-
пите на ротация и последователност на 
представянето на факултетите, като при 
това се взема предвид и броят на уче-
ните, работещи в отделните факултети. 
В Колегията с право на глас участва и 
кметът на Столична община (или отори-
зиран от него представител).

2) Заседание на Колегията се свиква 
от Ректора, който го ръководи и има съ-
ответстващо на научната му специалност 
право на глас (ал. 4).

3) Ако съответната кандидатура е ху-
манитарна, при гласуването всеки декан 
на хуманитарен факултет има два гласа, 
а деканите на природонаучните факул-
тети – по един глас. Ако кандидатурата 
е природонаучна, важи обратното. Кме-
тът на Столичната община (или оторизи-
ран от него представител) има всякога 
два гласа.

4) Гласуването е тайно. С оглед за-
пазването на тайната на вота и нера-
венството на гласовете гласуването се 
извършва в отделни урни за хуманитар-
ните и за природонаучните факултети. 
Кметът на Столичната община ( или ото-
ризиран от него представител) гласува 
в урната, в която се подават двойните 
гласове.

5) Кворумът за заседание на Колегия-
та е три четвърти от представените в нея 
факултети. Деканът на всеки факултет 
може да участва в заседанието и гласу-
ването лично или чрез писмено упълно-
мощен представител. Представителят 
трябва да е от същия факултет, от който 
е и упълномощилият го декан.

6) За спечелил се смята кандидатът, 
получил повече от половината подадени 
гласове, при съблюдаване на неравен-
ството на гласовете (ал. 3). Ако такова 
обикновено мнозинство не се постигне 
при първото гласуване, се провежда вто-
ро гласуване. При второто гласуване се 
състезават само двете кандидатури, по-
лучили най-много гласове при предход-
ното гласуване. За спечелил се обявява 
кандидатът, събрал повече гласове (от-
носително мнозинство), при съблюдава-
не на неравенството на гласовете (ал. 3). 
Ако при второто гласуване се стигне до 
равен брой гласове при съблюдаване на 
неравенството на гласовете (ал. 3), реше-
нието за даването на Наградата се взема 
по съгласие между Ректора и Кмета на 
Столичната община (или оторизиран от 
него представител).

8. Връчване на Наградата
Връчването на Наградата се извърш-

ва от Кмета на Столична община или 
оторизиран от него представител на ака-
демична церемония.

Статутът на наградата е приет с ре-
шение на Столичния общински съвет от 
11.02.2010 г., протокол No.58.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

бюлетинът се изготвя от отдел

“ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

info@admin.uni-sofia.bg 


