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АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ 
НА УНИВЕРСИТЕТА 
ОПРЕДЕЛИ ТАКСИТЕ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ В СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

НА 20 МАРТ 
СТАРТИРА ПЪРВАТА 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 
СЕСИЯ НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА 
УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

На заседание, проведено на 2 март 
2016 г., Академичният съвет опреде-
ли размера на таксите за обучение на 
студенти за учебната 2016/2017 г. в 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“.

Приетото увеличаване на таксите се 
отнася единствено за новоприети сту-
денти и няма да важи за действащите 
студенти, които са започнали обучение-
то си преди учебната 2016-2017 г.

Факултетът по медицина и Факул-
тетът по химия и фармация не предла-
гат увеличаване на годишните такси за 
обучение на студенти и през следващата 
учебна година те ще се запазят в същия 
размер от 925 лева за специалностите 
„Медицина“ и „Фармация“ и 720 лв. за 
специалностите в професионално на-
правление „Здравни грижи“.

Академическият съвет прие предло-
женията на факултетите, обсъдени в Съ-
вета на деканите на 29 февруари 2016 
г., които предвиждат увеличаване на 
годишните такси за останалите 23 про-
фесионални направления, в които Со-
фийският университет обучава студенти, 
между 40 и 239 лв. за редовната форма 
на обучение и между 15 и 370 лв. за 

задочната форма. Най-голямо е увели-
чението на годишната такса за задочно 
обучение в професионално направле-
ние „Педагогика“ - от 115 на 485 лв., 
и за редовно обучение в специалностите 
„Право“ и „Международни отношения“ 
– от 500 на 739 лв.

Таксата за кандидатстване в Софий-
ския университет се запазва на нивото 
от миналата учебна година – 30 лв.

Студентските такси в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ не 
са увеличавани от 2008 година. До този 
момент при определянето на субсидия-
та за висшите училища не се отчиташе 
качеството на обучението, таксите бяха 
задържани на ниво отпреди осем години 
и Софийският университет, който е ли-
дер в почти всички професионални на-
правления, в които обучава студентите 
си, трупа дефицит за сметка на това, че 
заплаща за по-високо качество, а полу-
чава еднаква субсидия и по-ниски такси.

Приетото увеличение на размера на 
таксите за обучение в повечето случаи 
остава далеч под допустимия максима-
лен размер според Закона за висше об-
разование.

НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА
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раните вероизповедания в една страна е 
от голямо значение за сигурността и ста-
билността на цялото общество. Превен-
цията от тероризма и фундаментализма 
с религиозно оправдание е възможна по 
пътя на придобиване на знания за тра-
диционните вероизповедания. Изсле-
дователските подходи към религията и 
различните вероизповедни формули и 
вярвания ще въоръжат завършващите 
новата специалност „Религията в Ев-
ропа“ със специфични и перспективни 
познания за работа в европейските ин-
ституции, държавната администрация, 
общинските организации, културните 
сдружения, икономическите звена във 
фирми и социални учреждения, медии, 
партии, системи за сигурност и отбрана 
и др.

Често по-доброто разбиране дори 
на собствената религиозна традиция 
трябва да мине и през един сравнителен 
богословски подход, оттласквайки се от 
чуждите и различни мисловни системи и 
вярвания. Специалността „Религията в 
Европа“ предлага именно такова обуче-
ние в условията на сравнително богосло-
вие и на критичен диалог между трите 
монотеистични религии на континента 
– християнство, ислям, юдаизъм. С нова-
та специалност, Богословският факултет 
на Софийския университет си поставя 
за цел да израсне като експертен център 
за изучаване на религиозните традиции 
на Европа и Балканите, така както в 
момента е авторитетно и важно звено 
от православното богословско образо-
вание в България. По този начин рели-
гиозно грамотните българи ще могат да 
допринесат за развитието и сигурността 
на страната ни в един изменчив и неста-
билен свят, както и ще бъдат неоценими 
специалисти по въпроса за мястото на 
религията в обединена Европа.

Основната част от преподавателите 
в новата специалност са от Богослов-
ския факултет на Софийския универси-
тет, но са привлечени и някои външни 
учени и преподаватели по заложените в 
учебния план предмети. Задължителни-
те дисциплини осигуряват задълбочена 
академична, теоретическа, практическа 
и езикова подготовка с оглед на работа-
та със свещените текстове на изучавани-

те религии. Предлага се и богат набор 
от избираеми дисциплини, чрез които 
обучаваните разширяват и надграждат 
знанията и уменията си. Обучението 
завършва с държавен изпит по специал-
ността.

За академичната 2016/2017 година 
ще се приемат за обучение в новата спе-
циалност „Религията в Европа“ само сту-
денти в задочна форма на обучение. От 
следващата 2017/2018 година ще бъдат 
приемани студенти и в редовна форма 
на обучение, държавна поръчка. 

Приемът ще се извършва основно с 
оценки от държавните зрелостни изпити 
по следните предмети: Български език 
и литература; История на България / 
История и цивилизация / Философски 
и социални науки / Философски цикъл; 
Английски език; Немски език; Френски 
език; Испански език; Италиански език; 
Руски език или с устен кандидатстудент-
ски изпит по Теология за завършилите 
средно образование преди 2008 година.

Подаването на документи за канди-
датстване става до 20 май 2016 година 
в Софийския университет. 

Богословският факултет на Софий-
ския университет „Св. Климент Охрид-
ски“ ще приема за първи път тази година 
за обучение студенти-бакалаври по две 
специалности – по „Теология“ и по изця-
ло новата програма „Религията в Евро-
па“.

Специалността е насочена към под-
готовката в два профила на специалисти 
в областта на трите монотеистични ре-
лигии – християнство, ислям, юдаизъм, 
които в различна степен влияят върху 
формирането на културата и цивилиза-
цията на Европа през вековете. Целта е 
обучаваните да придобият солидни по-
знания за тях в сравнително-богословски 
план, което е гаранция за вникване в ре-
лигиозното многообразие на картата на 
съвременна Европа

Бързите процеси на глобализация и 
особено последните събития, свързани 
с бежанския поток през Балканите и със 
засиления миграционен процес в рамки-
те на Европейския съюз, налагат потреб-
ността от усвояване на знания за тради-
ционните за Стария континент религии 
и за разпознаване на опасностите от раз-
лични злоупотреби с тях, като се търси 
превенция от религиозния радикализъм 
във всичките му антихуманни измерения. 
Свидетели сме, че подценяването и дори 
пълното отричане на ролята на религията 
в личния и обществен живот води до сла-
ба имунна система на обществото спрямо 
духовните предизвикателства на глобали-
зма. Насърчаването на разбирателството 
между етноси, раси и култури в Европа е 
фундаментална ценност, която очертава 
все повече и религията като важен фак-
тор в живота на иначе секуларизирана-
та постмодерна цивилизация. Религията 
е не само интимно чувство, но култура, 
традиция, начин на живот, манталитет, 
поведение. Различните европейски на-
роди по различни модели осъществяват 
религиозното образование на младите 
поколения. Успешните общества и лично-
сти са религиозно грамотни. Няма нацио-
нален или интелектуален елит без позна-
ния за традиционните видове религия в 
съответната държава, регион, континент.

Разпознаването на религиозната 
идентичност и възможностите за влизане 
в мирен диалог между законово регистри-

НОВА БАКАЛАВЪРСКА 
ПРОГРАМА
„РЕЛИГИЯТА В ЕВРОПА“
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СПЕЦИАЛИЗАНТИ 
ОТ ФАКУЛТЕТА 
ПО ПЕДАГОГИКА 
НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИХА 
СВИДЕТЕЛСТВА ЗА 
КВАЛИФИКАЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БИБЛИОТЕКА 
ПРЕДОСТАВИ ДОСТЪП 
ДО ДИГИТАЛНАТА 
ПЛАТФОРМА НА ООН

Специализантите от Следдипломна 
квалификация „Обучение на треньори 
за социалнопедагогически тренинг” по-
лучиха своите свидетелства за профе-
сионална квалификация на тържествена 
церемония в Конферентната зала на 
Ректората. 

Документите за успешно завършване 
на специализацията бяха връчени от за-
местник- декана на Факултета по педа-
гогика на Софийския университет доц. 
д-р Лиляна Стракова. Тя поздрави кур-
систите и изтъкна, че те придобиват ква-
лификация в много модерна и търсена 
област на обучението на възрастни. 

Доц. Стракова отбеляза също, че 
тяхното завършване става в паметна за 
факултета година, в която се отбеляз-
ва 30-годишнината от основаването на 
Факултета по педагогика, 20 години от 
създаването на специалност „Социални 
дейности” и 10 години от функционира-
нето на Катедра „Социална работа”.

Научният ръководител на специа-
лизацията доц. д-р Силвия Цветанска 
направи емоционален преглед на съ-
държанието на обучението чрез снимки 
и символи, които маркираха най-съ-
щественото от изминатия път заедно на 
дванадесетте курсисти и техните препо-
даватели. В продължение на една годи-
на специализантите са преминали през 
изключително разнообразна програма, 
провели са практикум в реална работна 
среда и са участвали в учебна визита в 
Центъра за професионално обучение 
на фирма „Либхер” в производствената 
база в с. Радилово (област Пловдив).

Следдипломната квалификация 
„Обучение на треньори за социалнопе-
дагогически тренинг” е насочена към 
запознаване със същността и технологи-
ята на провеждане на социалнопедаго-
гически тренинг, с интерактивни методи 
и техники за работа с тренинг-групи и 
с възможности за регулиране на проце-
са на групова динамика. Обучението е 
практически ориентирано и е подходя-
що за специалисти, които се занимават с 
обучение на възрастни в образователни 
институции, неправителствени органи-
зации, агениции за обучение на персо-
нал, кариерни центрове и звена за упра-
вление на човешките ресурси в бизнес 
среда.

Университетската библиотека „Св. 
Климент Охридски”, като депозитна 
бибилиотека за изданията ООН, пре-
достави достъп до най-новата дигитална 
платформа на Организацията на Обе-
динените Нации (ООН) http://www.un-
ilibrary.org. 

ООН iLibrary включва публикации 
в областите международно право, чо-
вешки права, икономическо и социално 
развитие, изменения на климата, между-
народен мир и сигурност, обществено 
здраве. ООН iLibrary е създадена в парт-
ньорство с Организацията за икономиче-
ско сътрудничество и развитие (OECD). 

Това е платформа, предлагаща обши-
рен списък от функции като интуитивна 
навигация, интегрирани резултати от 
търсенето, прецизиране на резултатите 
от направеното информационно запит-
ване, инструмент за цитиране и многое-
зично съдържание. ООН iLibrary е опти-
мизирана за използване и чрез мобилни 
устройства.
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В Конферентната зала в Ректората 
на Софийския университет се проведе 
Ден на отворените врати, организиран 
от Центъра за дистанционно обучение 
на Университета.

На откриването на събитието при-
състваха заместник-ректорите на Со-
фийския университет проф. д-р Ренета 
Божанкова и доц. д-р Елиза Стефанова, 
проф. Румяна Пейчева-Форсайт, дирек-
тор на Центъра за дистанционно обуче-
ние на Софийския университет, декани 
и ръководители на магистърски програ-
ми, които имат интерес към възможност-
ите и развитието на дистанционното 
обучение в най-старото висше училище 
в България.

Събитието бе открито от проф. Фор-
сайт, която благодари на ректорското 
ръководство за подкрепата и отбеляза, 
че двама от членовете на експертния 
съвет на Центъра – проф. Божанкова и 
доц. Стефанова, са заместник-ректори 
на Университета и благодари за тяхното 
присъствие. Тя отбеляза, че за година и 
половина заедно с колегите от Центъ-
ра са успели да напреднат в създаване-
то на нормативна уредба в Софийския 
университет, която да помогне за стар-
тирането на тази форма на обучение в 
най-големия университет в страната. По 
думите й, Софийският университет е из-
ключително традиционен от гледна точ-
ка на своето функциониране и обучение 
и трансформирането на традиционните 
форми на обучение в дистанционни, 
при гарантиране на качеството, не е 
много лесен процес.

Проф. Форсайт подчерта, че екипът 
на Центъра очаква през април 2016 г. 
да има готовност да предостави пълен 
пакет с информация на Националната 
агенция за оценяване и акредитация и 
съвсем скоро да има и реални резултати. 
Според нея това ще е добра основа за 
всички факултети, които имат намере-
ние да работят в тази област, да се под-
готвят за акредитация.

Проф. Форсайт акцентира върху ос-
новните цели на събитието – разяснява-
не на нормативната уредба – национал-
на и университетска – за акредитация и 
провеждане на дистанционна форма на 
обучение; запознаване с възможностите 
за обучение на онлайн преподавателите 
– програми и курсове за обучение; запоз-
наване с текстове от правилника за ор-
ганизация на дейностите по повишаване 
на квалификацията на академичния и 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ 
ВРАТИ НА ЦЕНТЪРА 
ЗА ДИСТАНЦИОННО 
ОБУЧЕНИЕ НА 
СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

административен състав за провеждане 
на електронно дистанционно обучение 
в Софийския университет; демонстра-
ция на добри практики в Университета; 
дискусия с представител от Национална-
та агенция за оценяване и акредитация 
и ръководството на Центъра за дистан-
ционно обучение на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Форсайт благодари на проф. 
дмн Георги Тотков, че ще вземе актив-
но участие в събитието и отбеляза, че 
той, заедно със своя екип, е автор на 
Националната нормативна уредба за 
дистанционната форма на обучение - 
правилник и на система от критерии на 
Националната агенция за оценяване и 
акредитация. Отскоро той е и ръководи-
тел на център за дистанционно обучение 
на Пловдивския университет и участва в 
множество акредитации в тази област.

Заместник-ректорът проф. Ренета 
Божанкова благодари на организаторите 
на събитието за възможността от такава 
среща на всички заинтересувани от въз-
можностите за създаване на дистанцион-
но обучение в Софийския университет. 
Тя поздрави присъстващите от името на 
ректора проф. дфн Анастас Герджиков 
и подчерта, че университетските врати 
отдавна са отворени за дистанционното 
обучение и хората, които желаят, знаят 
и могат да подготвят успешния старт на 
дистанционната форма на обучение в 
Университета стават все повече. Проф. 
Божанкова отбеляза, че това е една ва-
жна стъпка, а академичната общност е 
направила много за популяризирането, 
подготовката на колегията, за създава-
нето на електронните ресурси, които ще 
служат в обучението в дистанционната 
форма. Тя пожела успех на всички във 
форума и много плодотворни дискусии.
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В Конферентната зала в Ректо-
рата на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ се проведе сре-
ща-събеседване на тема „Осветлението 
в жк. „Студентски град“. В събитието 
участваха студенти, част от инициати-
вен комитет на студентските съвети на 
висшите училища в София, ректорът 
на Софийския университет проф. дфн 
Анастас Герджиков, кметът на София 
г-жа Йорданка Фандъкова, ректорът на 
Химико-технологичния и металургичен 
университет в София проф. д-р инж. 
Митко Георгиев, кметът на район „Сту-
дентски град“ Димитър Дилчев, препо-
даватели и студенти.

Инициативният комитет на Софий-
ските студентски съвети е организиран, 
за да защити правото на студентите на 
безопасна среда за живот, отговаряща 
на европейските норми. В него участ-
ват студенти от Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, Университета 
за национално и световно стопанство, 
Нов български университет, Химико-тех-
нологичния и металургичен университет, 
Медицинския университет, Техническия 
университет, Лесотехническия универ-
ситет, Националната спортна академия 
„Васил Левски“, Университета за архи-
тектура, строителство и геодезия, Мин-
но-геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски“, Националната музикална ака-
демия „Проф. Панчо Владигеров“ и 
Университета по библиотекознание и 
информационни технологии.

Срещата бе открита от председате-
ля на Студентския съвет на Софийския 
университет Васил Силяновски, който 
благодари на всички присъстващи на съ-
битието и отбеляза, че целта на срещата 
е да се очертаят основните проблеми и 
възможностите за тяхното скорошно раз-

решаване.

Калина Христова, представител на 
Инициативния комитет на Софийски-
те студентски съвети и студентка в 4-ти 
курс, специалност „Право“ в Софий-
ския университет, разказа, че живее в 
Студентски град от началото на следва-
нето си и е добре запозната с пробле-
мите там. По думите й, един от основ-
ните проблеми е именно осветеността и 
той води до други проблеми – като въ-
просът за безопасността. „Мисля, че не 
е нормално студентите да се притесня-
ват да отидат до спирката вечер или до 
библиотеката. Затова заставам пред вас 
от името на всички студенти, и заявявам 
нашата твърда позиция и готовност да се 
борим да върнем светлината в Студент-
ски град“, добави Калина Христова.

Калина Христова представи данни от 
проведената от Инициативния комитет 
на Софийските висши училища анкета, 
в която има 1760 отговора. Според ана-
лиза 92,8 % от анкетираните са на въз-
раст между 18 и 25 години, като всички 
те живеят или учат в Студентски град.

Почти 95 % от анкетираните не ми-
слят, че осветеността в Студентски град 
е достатъчна и са изразили мнение, че 
по-добрата осветеност ще доведе до 
по-безопасна среда. На 45 % от анке-
тираните се налага да преминават всеки 
ден през Студентски град през тъмната 
част на денонощието. Други 30 % пре-
минават 3 до 5 пъти седмично през не-
осветени части.

Близо 70% избират по-светъл марш-
рут с цел да се чувстват по-безопасно и 
се стараят да го правят често. 15,6 % 
биха предпочели да изберат по-светъл 
алтернативен маршрут, но не мислят, че 

СОФИЙСКИЯТ 
УНИВЕРСИТЕТ БЕ 
ДОМАКИН НА СРЕЩА-
СЪБЕСЕДВАНЕ НА ТЕМА 
„ОСВЕТЛЕНИЕТО В 
СТУДЕНТСКИ ГРАД“

има такъв. Повече от 80% са отговори-
ли, че се страхуват редовно да преми-
нават през неосветени места, а 98,3 % 
от анкетираните са съгласни, че осветле-
нието в Студентския град има нужда от 
подобрение.

„Паралелно с провеждането на анке-
тата пуснахме сред студентите и подпис-
ка с цел повече хора да имат възможност 
да разберат за инициативата и да се за-
познаят с нея.

В момента подписите са тук и са на 
5386 души, които подкрепят нашата 
инициатива до този момент“, заяви още 
Калина Христова.

Юлия Иванова, представител на Мла-
дежката инициатива „Подлезно“ и на 
ABLE представи обобщени данни от на-
правено през януари 2016 г. проучване 
за проблемните зони в Студентски град. 
Тя заяви, че са изследвани 1475 освети-
телни тела. Общият брой на неработещи 
улични осветителни тела е 718, което 

представлява 48,7 % от всички лампи, 
които са преброени. От тях счупени са 
само 12. Юлия Иванова подчерта, че 
това означава, че в Студентски град има 
изградена много добра светлинна ин-
фраструктура, която в 88,6% е в добро 
състояние. В същото време 48,7% от 
наличните лампи не работят. Това оз-
начава, че проблемът е в поддръжката, 
а необходимостта от поставяне на нови 
осветителни тела е минимална.

Юлия Иванова разказа, че по време 
на проучването са определени и раз-
личните видове лампи, както и тяхната 
степен на осветеност и подчерта, че има 
лампи, които светят, но прекалено слабо 
и неефективно и следва да бъдат заме-
нени. Тя представи и схеми, на които 
ясно бяха обозначени най-проблемните 
места в Студентски град, както и лампи-
те в добро или лошо състояние, схема с 
лампите, които светят недостатъчно. Бе 
показана и етапна план-схема, по която 
инициаторите предлагат да се осъщест-
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ви възстановяването на осветлението в 
квартала.

По време на срещата бяха представе-
ни исканията на студентите: осветяване 
на всички зони; полицейско управление; 
кабинет за спешна помощ; предложение 
за изграждането на видеонаблюдение с 
цел опазване на възстановената освети-
телна мрежа.

Калина Христова заяви още, че за 
всичко това е предвиден срок за изпъл-
нение от 6 месеца, защото искането на 
студентите е да започнат новата акаде-
мична година на светло. „Решени сме 
да продължим усилията си до момента, 
в който резултатите от тях са видими и 
Студентски град се превърне в сигурно-
то и приветливо място за живот, което 
българските студенти заслужават“, каза 
още Калина Христова.

Кметът на София г-жа Йорданка 
Фандъкова представи на гостите плано-
вете, които се реализират от Столична 
община в момента и планираните през 
следващите шест месеца. Тя подчерта, 
че Столична община е собственик на 
парка в Студентски град и на улиците 
и булевардите които са публична об-
щинска собственост. По-голямата част 
от Студентски град е собственост на 
държавата и се стопанисва от област-
ната управа и различни университети. 
„Публичните средства се инвестират в 
публичната общинска собственост и там 
има право да разходва средства Столич-
на община“, подчерта г-жа Фандъкова.

Тя заяви, че проблемите на Студент-
ски град не са от скоро и са характерни 
за всеки един район и квартал на София. 
Кметът отбеляза, че българските студен-
ти имат право да живеят в сигурна среда 

и трябва да се направи всичко възможно 
за това, но в такава среда има право да 
живее всеки един български гражданин 
и всеки един гражданин на София, неза-
висимо в кой квартал се намира, подчер-
та Фандъкова.

Кметът направи резюме на случило-
то се в последните години. Във връзка 
със собствеността, която трябва да бъде 
изяснена, със заповед на министър-пред-
седателя е сформирана работна група 
на национално ниво под ръководството 
на областния управител. В резултат на 
междинния доклад всяка институция е 
поела определен ангажимент. Столична 
община трябва да деактува необщински-
те имоти. МОН и областният управител 
трябва да придвижат тези документи, за 
да има ясна собственост и отговорност. 
Част от имотите са частна собственост, 
което поражда противоречие, но то 
е разрешено с устройствения план на 
Студентски град, който е приет от Об-
щинския съвет през 2010 година. В този 
план максимално се защитава интересът 
на студентите и университетите, защото 
включва изграждането на 11 кампуса и 
цялата незастроена собственост е защи-
тена по този начин. 

По думите й, 100 000 лв. са заделени 
за възстановяването на старата мрежа 
и изграждането на улични лампи. Г-жа 
Фандъкова подчерта, че миналата годи-
на са инвестирани сериозни средства 
в цялостната реконструкция на четири 
улици – „Проф. д-р Иван Странски”, 
“Проф. Харалампи Попйорданов”, 
“Иван Багрянов” и “Проф. Александър 
Фол”, а предстои изграждането на ос-
ветление и по улиците „Атанас Манчев” 
и “Проф. Арх. Храбър Попов”, както 
и за възстановяване на осветлението на 

неработещи лампи по уличната мрежа.
Кметът на София отбеляза, че за 

2015 г. инвестицията, която е направе-
на от Столична община за разполагане 
на камери за видеонаблюдение в района 
на Студентски град, е около 120 хиляди 
лева и цели превенция на престъплени-
ята. Записите се пазят и предоставят на 
МВР. Около 2 млн. 400 хиляди лева са 
инвестициите за миналата година за ре-
монт на улиците и уличното осветление. 
Тя подчерта, че поема ангажимента по-
степенно да бъдат обхванати всички точ-
ки, които са ангажимент на Столичната 
община за изграждане, възстановяване 
или поддръжка на уличното осветление 
и заедно със СДВР мониторинг и анализ 
на ефектите от видеонаблюдението.

По време на срещата Йорданка Фан-
дъкова благодари на студентските съве-
ти за тяхната инициатива и предложи 
домакинството си за бъдеща подобна 
среща. Тя подчерта, че вече се работи за 
подобряване на условията в Студентски 

град – има работна група по проблема, 
която работи от ноември 2015 г. и в нея 
участват всички отговорни институции. 
Фандъкова изрази надеждата си, че ще 
бъдат разрешени въпросите за собстве-
ността, защото те са основни при разре-
шаването на обсъжданите проблеми.

Кметът на София благодари на сту-
дентите за поканата за участие в този 
конструктивен диалог, както и за тяхна-
та активност и подчерта, че като обсъж-
дат проблемите, си помагат взаимно. 

По думите й, много ценна в разра-
ботката на студентите е таблицата, коя-
то разглежда приоритетните проблеми.

Кметът на район „Студентски“ Дими-
тър Дилчев също благодари на студенти-
те за организираната среща: „Студент-
ският град трябва да излезе на светло. И 
съм убеден, че това е начинът да бъдат 
решени и другите проблеми на района, 
които са натрупани във времето от доста 
години – паркирането, почистването и 
други“. Кметът даде пример с ежегодно-
то пролетно почистване на района и от-
беляза, че студентите винаги са били из-
ключително активни в тези инициативи.

Проблемът в Студентски град е 
многопластов и сложен за разрешава-
не, подчерта Димитър Дилчев. Според 
него една от причините е, че активните 
студенти живеят там няколко години и 
след като си тръгнат нещата започват от-
начало. Кметът подчерта, че от няколко 
години се работи за изграждането на пи-
лотен кампус – с камери, с паркоместа, 
със системи за достъп и сигурност, със 
спортни площадки. Той отбеляза, че е 
убеден, че се върви в правилната посо-
ка и със съвместните усилия на всички 
страни проблемите могат да бъдат раз-
решени.
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ТОДОРОВДЕН В 
УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА – 
ЕКОПАРК ВАРНА 

преварата за най- красив конски впряг, 
състезанието по надбягване с каруци и 
състезанието за майсторско управление 
на каруци.

В първата събота след Сирни заго-
везни църквата почита св. Теодор Ти-
рон. В народния календар Тодоровден 
е познат още като Конски Великден, тъй 
като в този ден по традиция се провеж-
дат конски надбягвания /кушии/. Тра-
дициите и обичаите на Тодоровден обе-
диняват надеждата за здраве и щастие, 
плодородие и добро бъдеще за младите. 
Българите са вярвали, че на този ден 
свети Тодор облича девет кожуха, яхва 
своя кон и отива при Господ, за да го 
моли да изпрати лятото. След като стиг-
не царството Господне, забива копието 
си в земята и за него връзва юздата на 
коня. От земята се вдигала пара и жела-
нието му бързо се изпълнявало.

За петнадесета поредна година в 
Университетската ботаническа градина 
– Екопарк Варна беше отбелязан Тодо-
ровден. Празникът постави началото на 
сезон 2016 г. за ботанически посещения, 
екологичен и културен туризъм в Екопар-
ка. 

Събитието беше открито от ректора 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ проф. дфн Анастас Гер-
джиков. Сред присъстващите официални 
гости бяха проф. дин Иван Илчев, проф. 
д-р Нешо Чипев, доц. д-р Албена Алек-
сандрова, доц. д-р Пламен Митов, доц. 
д-р Анели Неделчева, доц д-р Валерия 
Иванова, областният управител на об-
ласт Варна Стоян Пасев, представители 
на бизнеса.

Победител в кушиите бе Милан Васи-
лев с кон Виктор, който спечели голямата 
награда. Награди получиха и участници-
те, завоювали призовите места в над-
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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ И 
УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
АГЕНЦИЯ НА 
ФРАНКОФОНИЯТА

отговорници на Центърa за академично 
качество, посочени от катедра „Рома-
нистика“ към Факултета по класически и 
нови филологии на Университета.

Намиращият се към момента в Цен-
търa за академично качество книжен 
фонд ще бъде интегриран към общия 
библиотечен фонд на Университета, 
оставайки достъпен за ползвателите на 
Центъра в нарочно обособено прос-
транство в рамките на филиалната 
„Библиотека за френска литература“ 
към Университетската библиотека „Св. 
Климент Охридски“.

Закупените и предоставени за полз-
ване по силата на Договора и допъл-

нителните споразумения към него ком-
пютри и други технически средства, 
преминават в собственост на Софий-
ския университет, който се ангажира да 
не променя тяхното местоположение и 
предназначение.

Към настоящия момент Универси-
тетската агенция на Франкофонията 
подпомага 79 дистанционни обучения, 
предлагани от висши училища в 12 раз-
лични държави, като чрез своя Институт 
на Франкофонията по инженеринг на 
знанията и дистанционно обучение тя 
подпомага изготвянето и осъществява-
нето на десет проекта за дистанционно 
обучение. Агенцията е готова да пре-
достави експертна помощ на Софийския 
университет в неговия проект за разви-
тие на дистанционно и смесено обуче-
ние.

На 10 март 2016 г. Центърът за 
академично качество бе домакин на 
национална среща на франкофонските 
университетски програми в България. 
Събитието бе организирано от Френ-
ския институт в България (Сектор за уни-
верситетско и научно сътрудничество) 
и Университетската агенция на Фран-
кофонията. 

В срещата взеха участие представите-
ли на франкофонските университетски 

програми от Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, Нов български 
университет, Техническия университет, 
Химико-технологичния и металургичен 
университет, Университета по храни-
телни технологии (Пловдив), Военна-
та академия „Г.С.Раковски“ и ESFAM 
(Ecole supйrieure de la Francophonie pour 
l‘administration et le management). 

Участниците направиха равносмет-
ка на развитието на програмите през 
изминалата 2015-2016 учебна година, 
обсъдиха план за прием на студенти във 
франкофонските програми през есента 
на 2016 г., включително чрез промо-
тиране на сайта http://fuf.bg (Filiиres 
Universitaires Francophones en Bulgarie).

По време на срещата ректорът на 
Софийския университет проф. дфн 
Анастас Герджиков и Жан-Жак Сегара, 
аташе по университетското и култур-
но сътрудничество към посолството на 
Република Франция, подписаха спора-
зумение, по силата на което Френски-
ят институт в България прехвърля под 
формата на дарение книжния фонд на 
Центъра за академично качество на Со-
фийския университет “Св. Климент Ох-
ридски“.

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков и реги-
оналният директор на Университетска-
та агенция на Франкофонията Фабиен 
Флори подписаха Допълнително споразу-
мение No 2 към Договор BECO-96 между 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ и Университетската агенция 
на Франкофонията (УАФ), с който през 
декември 2012 г. беше създаден Център 
за академично качество (ЦАК). 

Според допълнителното споразуме-
ние Софийският университет ще предос-
тави достъп и възможност да упражнява 
дейността си на служител на УАФ, който 
ще работи в сътрудничество с двамата 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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ПРОФ. ДЖУЗЕПЕ КОНСОЛО 
БЕ УДОСТОЕН С ПОЧЕТНАТА 
ТИТЛА „ДОКТОР ХОНОРИС 
КАУЗА“ НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

отношения, Любомир Кючуков, дирек-
тор на Института за икономика и меж-
дународни отношения, проф. Георги 
Близнашки, преподаватели и студенти.

Церемонията бе открита от декана 
на Юридическия факултет проф. д-р 
Сашо Пенов, който представи накратко 
биографията на проф. Джузепе Консо-
ло.

Проф. Консоло е роден в Неапол, 
учи право в Катания, където завършва с 
отличен успех. Започва научната си ка-
риера като асистент в университета в Ка-
тания. Получава множество стипендии и 
национални отличия. Занимава се с мор-
ско, международно финансово право и 
конституционно право. Понастоящем е 
професор по конституционно право в 
Университета „Гуидо Карли“ в Рим.

Проф. Консоло съчетава научните 

си интереси с практиката като адвокат. 
„В тази си практика се ръководи от един 
от фундаменталните принципи на пра-
вото - всеки е невинен до доказване на 
противното. И успява със сърце и душа 
да отстоява този принцип, да го наложи 
в практическата част на правото, вклю-
чително и в процеса срещу българския 
гражданин Сергей Антонов“ – каза 
проф. Пенов. 

Правото води проф. Консоло и до 
италианския парламент, където е депу-
тат в два мандата, а както и на Сената на 
Италия. Там, вече като парламентарист, 
отстоява убеждението си, че правото е 
ценност, в която всички трябва да вяр-
ваме. 

Деканът на Юридическия факултет 
на Софийския университет подчерта, че 
проф. Джузепе Консоло е голям прия-
тел на България и благодарение на него 
са установени контакти с университети в 
Италия и много наши преподаватели ще 
имат възможността да изнесат свои лек-
ции там и да създадат приятелства. 

„Сложихме началото на едно дълго-
трайно сътрудничество. Затова Факул-
тетният съвет на Юридическия факултет 
прецени научния принос на проф. Кон-
соло и приноса му за Софийския уни-
верситет и предложи на Академическия 
съвет неговото награждаване с най-ува-
жаваната титла на Софийския универси-
тет“ – заяви още проф. Пенов.

След удостояването си с почетното 
звание „доктор хонорис кауза” на Со-
фийския университет от ректора проф. 
дфн Анастас Герджиков проф. Джузепе 
Консоло изнесе академично слово на 
тема: “Защита или мисия? Молитвите 

към св. св. Кирил и Методий”.

Почетният доктор на Софийския 
университет благодари на всички свои 
колеги и студенти, които са пожелали да 
превърнат днешния ден в изключително 
важна дата в неговия живот. Той от-
прави искрената си благодарност и към 
ректора на Университета проф. Анастас 
Герджиков за удостояването с почетното 
звание „доктор хонорис кауза“. 

Проф. Консоло отбеляза, че дълго 
време е мислил каква е причината да по-
лучи това високо отличие. През далеч-
ния 25 ноември 1982 г., датата на арес-
туването на Сергей Антонов, всички 
хора от негови клиенти са се превърна-
ли в големи приятели. Той отбеляза, че 
работейки по защитата на Сергей Анто-
нов, е бил готов на всичко, за да постиг-
не своята цел. А целта е била не само 
получаване на оправдателна присъда за 
Сергей Антонов, а най-вече възвръща-
нето на достойнството на една страна, 
която без вина е рискувала да загуби 
достойнството си. По думите на проф. 
Консоло, това е нещо, което не бива 
никога да се допуска. Така той стига до 
извода, че българи, които са разбрали 
каква е била неговата истинска цел през 
тези години, са решили да наградят не 
защитника, а човека, който превръща 
това, което в началото е било кауза, в 
мисия на живота си, посветена на това 
да защити една страна, за да изчисти пет-
ното, което й е било нанесено. Проф. 
Консоло подчерта, че българската на-
ция е с изключително дълга история, а 
България е сред основните европейски 
държави.

Проф. Консоло разказа, че по време В Аулата се проведе тържествена це-
ремония, на която проф. Джузепе Кон-
соло бе удостоен с почетното звание 
„доктор хонорис кауза“ на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 
Предложението за удостояването с по-
четното звание на най-старото и авто-
ритетно висше училище в България е на 
Юридическия факултет.

Гости на събитието бяха Румяна Ко-
ларова, секретар по образование, наука 
и гражданско общество на Президента на 
Република България, Марко Контичели, 
посланик на Италия у нас, Монсеньор 
Анселпо Гуидо Пекорари, апостоличе-
ски нунций в София, Давиде Монтани 
и Джулия Риччио, представители на 
Конфиндустрията в България, Чавдар 
Минчев – изпълнителен директор на На-
ционалната асоциация по международни 
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„Две години по-късно, впечатлен от 
думите на папата, започнах да чувст-
вам светите братя Кирил и Методий все 
по-близки, сякаш са два ангела-покрови-
тели, които в трудни моменти, а такива 
имаше много, бдяха над мен, докато вър-
вях по дългия и трънлив път към исти-
ната”, отбеляза проф. Консоло. Освен 
мисълта за двамата светци друг въпрос 
тормози Джузепе Консоло постоянно – 
става дума за чл. 27 от Конституцията 
и неприкосновеността на самата кон-
ституция. „Вие, българите, имате голяма 
привилегия - притежавате най-дългата 
дума в българският език и това е не-
противоконституциоснователствувайте. 
Т.е. – не нарушавайте конституционните 
норми”, добави проф. Консоло. Този из-
раз, свързан с конституционното право, 
е помагал на проф. Консоло по време 
на делото на Сергей Антонов, припом-
няйки на съдиите, че презумпцията за 
невинност съществува и в двата вида 
конституция.

„Би било прекалено опростено да 
се каже, че съществува задължение да 
се спазват законите и на първо място 
основния закон, Конституцията. Това 
задължение съществува, защото сме 
длъжни да спазваме Конституцията, съ-
ответно спазването на Конституцията 
е нещо задължително, само защото е в 
писмена форма”, изрази несъгласието 
си проф. Консоло и отбеляза, че това 
напомня на италианската поговорка, в 
която котката си гони опашката, а бихме 
спазвали конституцията, само защото тя 
ни задължава да я спазваме. Проф. Кон-
соло запита студентите и гостите защо 
съществува задължението да спазваме 
нормите: „Според някои юристи, но аз 
не съм сред тях, Конституцията трябва 
да се спазва заради правото, което имат 
всички граждани да спазват една ко-
дифицирана норма. Аз обаче съм сред 
тези, които смятат различните видове 
субективни права и по-специално поли-
тическите права не като вид изключител-
ни права, а считам правото като право, 
полагащо се на всички нас, да изисква-
ме, да претендираме, да извикаме с глас 
колкото силите ни държат, че нашето по-
ведение, тоест поведението на мнозин-
ството от всички нас гражданите, трябва 
да се претвори в норма”.

Проф. Консоло отбеляза, че чрез 
правото на глас по-голямата част от 
гражданите притежават конкретен вари-
ант за прилагане на собствената си воля: 
„И така сме свидетели на феномена 
воля, която се превръща в закон. Това е 
демокрация”, подчерта той и припомни 

думите на Уинстън Чърчил, според ко-
гото демокрацията е най-лошата форма 
на управление, с изключение на всички 
останали форми, опитвани някога. Спо-
ред проф. Консоло демокрацията оста-
ва най-добрата форма на управление, а 
демократичността на една страна се из-
мерва много лесно – колкото по-бърза е 
трансформацията на волята на гражда-
ните в закон, толкова по-демократична е 
държавата. Обратно – колкото по-бавен 
е процесът на преобразуването ѝ в за-
кон, толкова една държава е по-малко 
демократична. Ако волята на граждани-
те не се трансформира в закон, демо-
крацията умира и се налага диктаторски 
или авторитарен режим.

Проф. Консоло благодари на всич-
ки, които са съдействали за удостоява-
нето му с почетното звание и изказа при-
ятелските си чувства към българският 
народ: „Аз приемам това отличие като 
знак за изключително здрав съюз между 
моята страна и нашата страна. Моите 
благодарности идват от цялото ми сър-
це. Благодаря приятели”, каза на бъл-
гарски език проф. Консоло.

на защитата на Сергей Антонов мисията 
му е включвала и сериозна дипломатиче-
ска дейност и проучване на българската 
история, където открил две имена, които 
са свещени за българското религиозно 
и културно наследство – тези на свети-
те братя Кирил и Методий: „Горд съм, 
че мога да го кажа тук – в Алма матер, 
най-големия университет в България, 
пред ректора проф. Анастас Герджиков, 
че съм горд да напомня, че този универ-
ситет носи името на св. Климент Охрид-
ски, име, което напомня дългата и богата 
история на една от най-древните евро-
пейски страни – България“.

Проф. Консоло увери, че Сергей Ан-
тонов не е имал абсолютно нищо общо с 
обвиненията, които са били несправедли-
во отправени към него. Той припомни, че 
на 31 декември 1980 г. светите братя Ки-
рил и Методий са обявени за съпокрови-
тели на Европа и са считани за апостоли 
на славяните. Папа Йоан Павел II казва, 
че братятa Кирил и Методий представля-
ват духовен мост, свързващ западната и 
източната традиция. 
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ПРОФ. ДХН ДИМО 
ПЛАТИКАНОВ БЕ 
НАГРАДЕН С ВПИСВАНЕ 
В ПОЧЕТНАТА КНИГА 
НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Факултета по химия и фармация акад. 
Петър Кралчевски, изпълнителният ди-
ректор на Международната фондация 
„Св. Св. Кирил и Методий“ Михаил Та-
чев и близките на проф. Платиканов.

Проф. Платиканов благодари сър-
дечно на Факултета по химия и фарма-
ция и на Университета за това отличие 
и отбеляза, че е прекарал 64 незабрави-
ми години сред стените на своята Алма 
матер. Проф. Платиканов благодари на 
Университета за това, което му е дал и 
продължава да му дава.

Проф. Димо Платиканов е роден на 
2 февруари 1936 г. в гр. София. Пре-
подавателската му кариера е започнала 
през 1958 г. като в продължение на 46 
години, както и след пенсионирането 
си, е бил активен член на Катедрата по 
физикохимия. Проф. Платиканов е бил 
ръководител на Катедрата в периода 
от 1989 до 2000 г. като идеен продъл-
жител на своя предшественик и учител 
акад. Алексей Шелудко. 

Като експериментатор той има съ-
ществени приноси към физикохимията 
на тънките течни филми, газовата про-
пускливост на Нютонови черни филми и 
други научни области. Проф. Платика-
нов е бил заместник-декан на Факултета 
по химия, член на Академичния съвет, 
президент на Българския Хумболтов 
съюз, президент на Международната 
асоциация на учените по колоиди и по-
върхности. Проф. Платиканов е прези-
дент на Международната фондация „Св. 
Св. Кирил и Методий“.

На тържествена церемония в кабине-
та на ректора на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков проф. дхн 
Димо Платиканов бе награден с вписване 
в Почетната книга на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“. 

Проф. Димо Платиканов е отличен 
с решение на Академическия съвет по 
предложение на Факултета по химия и 
фармация на Софийския университет 
за големите си заслуги към Факултета по 
химия и фармация и Университета и във 
връзка с негова годишнина. 

На събитието присъстваха деканът на 
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ПРОФ. МАРИАНА МИТЕВА 
И ПРОФ. СОНЯ ГАНЕВА ОТ 
ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ 
И ФАРМАЦИЯ БЯХА 
УДОСТОЕНИ С ПОЧЕТНИЯ 
ЗНАК НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ СЪС СИНЯ 
ЛЕНТА

мация: „Когато герои извършат подвиг и 
получат награда, обикновено отговорът 
е: „Служа на отечеството!“. Разбира се, 
ние с моята приятелка и колега проф. Га-
нева не сме герои, ние просто в продъл-
жение на повече от 40 години честно се 
трудихме за нашата любима Катедра по 
аналитична химия, 
за любимия ни фа-
култет, за любимия 
ни университет, за 
нашите студенти и 
за българската на-
ука“.

Проф. Митева 
отбеляза, че го-
вори от името на 
двете, защото мо-
гат да се нарекат 
„професионални 
близначки“ и раз-
каза, че двете са 
приятелки още от 
1964 г., когато 
едновременно се 
записват за сту-
дентки в Химиче-
ския факултет на 
Университета и от 
първия до послед-
ния учебен ден 
са учили в една 
студентска група. 
Заедно участват в 
Кръжока по аналитична химия, заедно 
се дипломират, заедно защитават аспи-
рантура и отново заедно стават препо-
даватели във факултета. 

От името на факултетската общност 
деканът на Факултета по химия и фар-
мация акад. Петър Кралчевски прочете 
поздравителни адреси до наградените 
си колеги. 

Проф. дхн Соня Ганева получава ви-
сшето си образование в Химическия фа-
култет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ в специалност „Хи-

мия-производствен 
профил“ през 1970 г. 
Веднага след дипло-
мирането си започва 
работа в Катедрата 
по аналитична химия 
на Факултета. По-
следователно работи 
като старши асистент 
(1973), главен асис-
тент (1977), доцент 
(1985) и професор 
(2000). 

Основните научни 
приноси на проф. Га-
нева са в областите на 
аналитичната атомна 
спектроскопия и ме-
тодите за разделяне и 
концентриране. Тя е 

автор на 151 научни публикации в спо-
менатите области (предимно в между-
народни аналитични списания с импакт 
фактор). Има 4 авторски свидетелства 
и редица доклади на международни 
конференции, конгреси и симпозиуми. 

Забелязани са над 2000 цитата на ней-
ните трудове. Проф. Ганева започва 
кариерата си по аналитична химия като 
докторант на известния немски изследо-
вател проф. Дьорфел и въвежда в ана-
литичната практика не само в катедрата, 
но и в страната, аналитичната атомна 
спектроскопия като мощен инструмента-
лен метод за определяне на микрокон-
центрации от химични елементи в проби 
от околната среда, биологични проби и 
индустриални проби. Проф. Ганева е 
пример за учен, който умело съчетава 

В Заседателната зала на Факултета 
по химия и фармация на Софийския уни-
верситет проф. дхн Мариана Митева и 
проф. дхн Соня Ганева бяха удостоени 
с Почетния знак на Софийския универ-
ситет със синя лента. Предложението за 
удостояването им с високото отличие на 
Университета е на катедра „Аналитична 
химия“ и е по повод постигнатите от тях 
високи резултати през дългогодишната 
им преподавателска и изследователска 
работа в Софийския университет.

Заместник-ректорът на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
доц. Георги Вълчев връчи сините ленти и 
заяви, че за него е чест и привилегия да 
бъде сред колегите си по повод награж-
даването на дългогодишните преподава-
тели в Факултета по химия и фармация. 
Той подчерта, че връчването на Почет-
ния знак на проф. Митева и проф. Гане-
ва е знак на уважение и почит към труда, 
силите и енергията, които те са отдали за 
развитието на Софийския университет и 
на Факултета по химия и фармация. 

Проф. Мариана Митева благодари за 
високата награда от свое име и от името 
на проф. Ганева. Тя разказа, че и двете 
са прекарали голяма част от живота си в 
сградата на Факултета по химия и фар-
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ОТБОРЪТ НА 
ЮРИДИЧЕСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ НА 
СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ЗАВОЮВА 
ТРЕТО МЯСТО 
НА ФИНАЛИТЕ 
НА EUROPA 
MOOT COURT 
COMPETITION

За втора поредна година отборът на 
Юридическия факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” 
завоюва третото място на финалите на 
EUROPA Moot Court Competition. Таз-
годишното състезание, което отново се 
проведе в гръцкия град Кавала, изправи 

един срещу друг представители на осем 
от най-старите университети в Европа.

Състезанието за трета поредна годи-
на се организира под егидата на Съда на 
Европейския съюз и е под патронажа на 
първия генерален адвокат на Съда г-н 
Мелхиор Ватле. Почетен гост на състе-
занието бе и доскорошният председател 
на Съда г-н Василиос Скурис.

Отборът на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ в състав 
Анна-Мария Атанасова, Теодора Дими-
трова, Иван Петров и Емануил Колев 
успешно разреши зададения от г-н Ватле 
казус в областта на картелните спора-
зумения и фармацевтичната индустрия. 
След прекрасно пледиране, изцяло на 
английски език, представителите на 
Алма матер успяха да се класират за мал-
кия финал, където безапелационно и с 
голяма разлика спечелиха третото място 
срещу силно представилият се отбор на 
Университета на Атина.

За трета поредна година подготов-
ката на отбора бе поверена на гл.ас.д-р 
Иван Стойнев. Неоценим принос за ус-
пеха на отбора имаха също студентите 
Агапия Кирилова, Теодора Лалова, Си-
меон Вачев и Страшимир Кучев, които 
предадоха своя опит и впечатления от 
миналогодишното състезание, в което 
също завоюваха бронза във финалите.

Изключителна подкрепа при подго-
товката студентите получиха и от Кирил 
Пангелов, директор на дирекция „Пра-
во и политика на конкуренцията” към 
Комисията за защита на конкуренцията.

Призът за най-добър оратор и голя-
мата награда на състезанието - тримесе-
чен стаж в Съда на ЕС, бе спечелен от 
Анна-Мария Атанасова. 

Останалите наши състезатели заеха 
челни места в десетката на индивидуал-
ното класиране. 

За трета поредна година победител в 
състезанието е отборът на Университета 
на Лисабон. 

Проф. Митева е осъществила реди-
ца успешни специализации в чужбина, 
включително и като Хумболтов стипен-
диант, които прерастват в дългогодиш-
но творческо сътрудничество. Била е 
гостуващ изследовател и гост-профе-
сор в реномирани научни организации, 
сред които университетите в Мюнхен, 
Хамбург и Саарбрюкен в Германия, 
Университет-Комплутенце, Мадрид, Ис-
пания, Рур-Университет, Бохум, Герма-
ния. Активната научно-изследователска 
дейност на проф. Митева е плод на ши-
роко сътрудничество с учени от цяла Ев-
ропа (Германия, Испания, Швейцария, 
Полша, Хърватия, Италия) и от повечето 
научни институции в България (Биологи-
ческия факултет и Физическия факултет 
на Софийския университет. Пловдив-
ския университет, Русенския универси-
тет и различни институти на Българската 
академия на науките.

Проф. Митева е създател на Учеб-
но-научната лаборатория по Биокоор-
динационна и Биоаналитична химия 
към Факултета по химия и фармация и е 
неин ръководител до 2012 г. Тя е научен 
ръководител на повече от 50 дипломан-
ти и на 13 докторанти, някои от които 
вече са хабилитирани като доценти и 
професори у нас и в чужбина. Препо-
давателската работа на проф. Митева 
включва лекции, семинари и упражне-
ния в курсовете „Аналитична химия“, 
„Бионеорганична химия“, „Биокоорди-
национна химия“, „Комплексни съеди-
нения в медицината“, „Макроциклични 
съединения“ към бакалавърските про-
грами „Химия“, „Екохимия“, „Биология 
и химия“ и към магистърската програма 
„Медицинска и фармакологична биофи-
зикохимия“. Основател е и на магистър-
ската програма „Биоаналитична и био-
неорганична химия“. Изнася лекции по 
Аналитична химия и Неорганична химия 
в Технологичния колеж в Разград.

Значителна е организационната и 
обществената дейност на проф. Митева. 
Била е заместник-декан по учебната дей-
ност на Факултета по химия и фармация 
на Университета, член на Специализира-
ния научен съвет по Неорганична и ана-
литична химия към ВАК, председател на 
Постоянната комисия по природни нау-
ки и математика към Националната аген-
ция за оценяване и акредитация към Ми-
нистерския съвет, дългогодишен главен 
редактор на Годишника на Факултета по 
химия и фармация на Софийския уни-
верситет. Член е на Съюза на учените в 
България и на Хумболтовия съюз.

фундаменталните изследвания с прилож-
ните аспекти на получените резултати. 
Тя е изключителен аналитик и учител на 
аналитици, ръководител на големи ла-
боратории в страната. Нейни прилож-
ни разработки в момента се прилагат в 
аналитичната практика на металургичния 
комбинат „Аурубис“ и почти всички мед-
ни мини в страната.

Нейните широки практически знания 
в областта на аналитиката я правят тър-
сен консултант на аналитичните лабора-
тории в страната. Тя е ръководител на 12 
докторанти и 55 дипломанти от страната 
и чужбина. Нейните научни постижения 
предизвикват сериозен отзвук в между-
народната литература и са цитирани от 
редица авторитетни издания.

Проф. Ганева е ръководител на над 
15 научни проекта и поддържа сътрудни-
чество с водещи учени, работещи в ака-
демични институции като Техническия 
университет – Мерзербург, Московския 
университет, Университетът на град Улм, 
Университета „Св. Св. Кирил и Методий“ 
в Скопие. 

Проф. Мариана Митева е дългого-
дишен преподавател в Химическия фа-
култет на Софийския университет в про-
дължение на 41 години. През всичките 
години всеотдайно развива активна науч-
но-изследователска, обществено-админи-
стративна и преподавателска дейност. Тя 
завършва висшето си образование в Хи-
мическия факултет на Университета през 
1969 г., след което започва работа в Ка-
тедрата по аналитична химия на Факул-
тета и работи последователно като асис-
тент, старши асистент, главен асистент, 
доцент (1987 г.) и от 2001 г. като про-
фесор. Защитава дисертация за научната 
степен „Кандидат на химическите науки“ 
през 1975 г. и дисертация за научната 
степен „Доктор на химическите науки“ 
по специалността „Аналитична химия“ 
през 1995 г. на тема „Стабилизиране на 
междинните окислителни състояния хром 
(V) и платина (III). Роля и участие на раз-
творителя“.

В резултат на изключително активна-
та си научно-изследователска дейност, 
проф. М. Митева е автор на над 200 
научни публикации в реномирани между-
народни списания. Основните й научни 
приноси са в областта на координацион-
ната, биокоординационната и биоанали-
тичната химия. Тя участва с доклади и по-
стерни съобщения в работата на повее от 
300 международни и национални научни 
форуми. Нейните публикации са цитира-
ни над 1000 пъти в научната литература, 
предимно от чуждестранни автори. Всич-
ко това безспорно очертава съществения 
принос на проф. Митева за издигането 
на престижа на Софийския университет 
като световно признат научен център. 
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ПРЕЗИДЕНТЪТ 
НА 
РЕПУБЛИКА 
ХЪРВАТИЯ 
ИЗНЕСЕ 
ЛЕКЦИЯ В 
СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

В Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ президентът на 
Република Хърватия г-жа Колинда Гра-
бар-Китарович изнесе публична лекция 
на тема: „Всички трябва да сме едно на 
масата на солидарността“.

Президентът на Хърватия е на офици-
ално посещение в страната ни по покана 
на българския държавен глава.

На събитието присъстваха ректорът 
на Софийския университет проф. дфн 
Анастас Герджиков, деканът на Фило-
софския факултет проф. д-р Димитър 
Денков, деканът на Факултета по славян-
ски филологии доц. д-р Бойко Пенчев, 
посланикът на Република Хърватска у 
нас г-жа Лйерка Алайбег, членовете на 
официалната делегация, придружаваща 
хърватския президент, Румяна Коларо-
ва, секретар по образование, наука и 
гражданско общество на Президента на 
Република България, Мартин Иванов, 
секретар по духовност, култура и нацио-
нална идентичност на Президента на Ре-
публиката, Деяна Костадинова, началник 
на кабинет на Президента на Република 
България, посланици, преподаватели и 
студенти.

Събитието бе открито от декана на 
Философския факултет на Софийския 
университет проф. д-р Димитър Денков, 
който заяви, че при посещения на дър-

то образование на англицист, испанист и 
португалист с практиката на преводач на 
важни философски текстове, теоретик на 
политическото действие и реализатор на 
политически убеждения. „Не зная дали за 
самата Колинда Грабар-Китарович това 
е така, но ми се струва, че не можем да 
подминем началото на нейния път в това 
университетско преплитане на теория, 
лични качества и убеждения и осъзната 
политическа практика“ – каза още той.

Деканът на Философския факултет на 
Софийския университет се спря на пътя 
на Колинда Грабар-Китарович: „Упорит 
труд по образование и самообразование 
на една отличничка от гимназията в Рие-
ка, имаща щастието да завърши своето 
средно образование в САЩ по обмен, 
допустим за някогашна Югославия; след-
ва дипломиране във филологическия од-
сиек на Загребачкото свеучилище, както 
чудесно хърватите наричат университета 
си с оня стар повей на дословните прево-
ди“. През 1991 г. Колинда Грабар пре-
вежда от португалски на хърватски едно 
от най-значимите философски произве-
дения на бразилско-хърватския философ 
Желко Лопарич, в който се подчертава 
опасността от научната безотговорност 
в името на свръхчовешки цели, с които 
се разкривали тайните на битието. Той 
подчерта, че тази книга проправя пътя 
на Колинда Грабар и в науката, и в по-
литиката благодарение на проф. Анте 
Чович, тогавашен министър на образова-
нието и науката в Хърватска. „И тук има 
една особена връзка с нашия универси-
тет: проф. Анте Чович е един от нашите 
най-добри партньори в организацията на 
магистърската програма по биоетика, не-
гови трудове са преведени у нас“ – под-
черта в словото си проф. Денков.

Преводът на Колинда Грабар е съ-
битие в хърватската обществена и поли-
тическа мисъл, доминирана дотогава от 
особения праксис-марксизъм и произ-

жавни глави сравнително е рядък случа-
ят те да се явят и пред университетска-
та общност. Когато такива посещения 
са изрично поискани и оправдани не 
от протокол, а от личен и общ интерес 
на колеги, следва както да благодарим, 
така и да се радваме, че от средите на 
университета понякога се появяват по-
литически фигури, които на практика 
осъществяват най-доброто, което им е 
дало висшето училище - наред със семей-
ството, родовата традиция и дълга към 
нацията, каза деканът на Философския 
факултет.

Той заяви, че Софийският универси-
тет е горд, че предоставя своята Аула за 
лекция на Колинда Грабар-Китарович - 
една от не многото жени, заемащи такъв 
висок държавен пост. „Естествено, в по-
добни случаи куртоазно може да се гово-
ри за общата историческа съдба, в която 
в повечето случаи сме били съюзници 
и в победи, и в загуби; може ритуално 
да натъртваме върху особените връзки, 
тръгващи от общия някога език и глаго-
лицата; може да хвалим за настоящето и 
да сме оптимисти за бъдещето на двете 
страни, стоящи от двата края на Балка-
ните. Но, както казах, не следва да ни 
радва само това, а обстоятелството, че 
пред нас е колега, стигнал до най-висшия 
държавен пост и запазил именно духа 
на университета и една важна работа в 
него“. Колега, пример за интердисци-
плинарност, съчетаваща филологическо-

чичащата от него фундаментална онто-
логия, не много по-различна от тая на 
философския националсоциализъм от 
хайдегоров тип. Според проф. Денков 
както Лопарич, така и Колинда Грабар 
изповядват една друга онтология – на 
откритостта, на свободата и на взаимно-
то разбирателство, което не е свързано 
със задължителната победа на едно гле-
дище; това е онтологията на реалността, 
проявяваща се в различие, което може 
да бъде разисквано, а не унищожавано 
в името на въобразена всеобща истина 
извън рамките на отделните научни сис-
теми. 

„И тук е мястото да кажа нещо за 
преводача като политик: когато видим 
служебната биография на Колинда Гра-
бар-Китарович - отговорник за междуна-
родните отношения на министерството 
на образованието и технологиите, ми-
нистър на външните работи и главен ко-
ординатор на присъединителния процес 
на Хърватска към ЕС, посланик в САЩ, 
помощник на генералния секретар на 
НАТО и днес председател на републи-
ка Хърватска – е добре да виждаме един 
преводач в най-добрия смисъл на дума-
та: посредник на здравомислието, фило-
логически консервативен привърженик 
на правила и същевременно отворен 
човек към особености на речта, индиви-
дите и нациите“.

Проф. Денков представи темата на 
лекцията на Колинда Грабар-Китарович: 
„Всички трябва да сме едно на масата на 
солидарността“, която изразява прево-
даческата идея за взаиморазбирането, 
при което събеседваме открито, като 
диалогизиращи сътрапезници в древния 
смисъл на търсачи на една обща и при-
емлива за всички истина. Тя е невъзмож-
на без диалог. 

Президентът на Република Хърватия 
г-жа Колинда Грабар-Китарович благо-
дари за присъствието на този разговор 
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за проблема на европейската солидар-
ност. Тя отбеляза, че това е второто ѝ 
посещение в България и благодари за 
прекрасното приятелство, което има от 
българска страна.

„Както знаете, днес Европейският 
съюз е изправен пред много пробле-
ми – на сигурността, но също социални, 
икономически и други. Виждали сме ня-
колко терористични атаки, няколко миг-
рационни вълни и всичко това причинява 
чувства, които са опасни за ЕС.”, каза 
г-жа Грабар-Китарович. Според нея днес 
съществуват физически заплахи пред съ-
ществуването на Европейския съюз не за-
щото ще изчезне, а заради опасността от 
ерозия на европейските ценности, затова 
са необходими решителни действия.

„Патроните на терористически дейст-
вия отнеха твърде много човешки животи, 
не само от европейски произход. Без си-
гурност няма просперитет. Ето защо вяр-
вам, че всички ние трябва да бъдем едно 
на европейската масата на солидарност-
та. Сега повече от всякога имаме роля, 
която трябва да изиграваме в заздравява-
нето и формирането на този континент”, 
добави президентът на Хърватия.

Г-жа Колинда Грабар-Китарович зая-
ви, че определянето на солидарността не 
е лека задача, а неин символ е масата, на 
която хората се събират като едно цяло 
семейство, като приятели. Масата е мяс-
то, на което се взимат смели решения за 
предизвикателствата, срещу които сме се 
изправили днес. „Коренът на думата со-
лидарност идва от думата солиден – ние 
сме посветени на нашата солидарност, 
защото имаме солидна кауза. За съжале-
ние, твърде често сядаме на масата, но 
не дискутираме реалните проблеми – не 
говорим честно, не говорим открито и не 
афишираме тенденциите, които се случ-
ват в нашето ежедневие, тези грозни ис-
тини, и затова често и не предприемаме 
конкретни действия, в повечето случаи 
избягваме проблемите, а аз говоря за ре-
алности, за действителности, които са в 
ежедневието на всеки един от нас”.

Според нея е важно да се говори по 
тези въпроси, но до ден-днешен те все 
още не са на масата. Тя даде пример с 
миграционните вълни в Европа, за кои-
то трябва да имаме предвид, че около 
милион и половина души са се запъти-
ли или вече са навлезли в Европа. „1.5 
млн. от население от 4.5 млн. – това е 
един огромен процент, с който трябва да 
се съобразяваме. Нашите страни носят 
изключителна тежест в тази криза. В съ-
щото време трябва да помним, че мигра-

се сближаваме един към друг и да търсим 
единството. Сякаш чакаме винаги някой 
друг да вземе трудното решение.” Спо-
ред Китарович всеки има отговорност в 
рамките на своя географски район да из-
лезе със смелост и да предприеме стъпки, 
които да очертаят бъдещето.

Според президента трябва да обсъж-
даме приложенията на въпроса за си-
гурността, но не трябва да разглеждаме 
мигрантите и бежанците като заплаха, 
защото те също са жертва на тероризма. 
Когато говорим за екстремизъм, трябва 
да обсъждаме въпроси извън границите 
на ЕС, за да можем да защитим това, кое-
то е в нашите граници, както и да защита-
ваме и да засилваме шенгенската област, 
вместо да я отслабваме.

Според нея уроците от миграционна-
та криза са, че не можем да останем себе-

ционната криза не е кратко и еднократ-
но събитие, трябва да помним факта, че 
това е криза, която ще бъде налична в 
продължение на години и ще се задър-
жи.”, отбеляза президентът на Хърватия 
и уточни, че освен тези 1.5 млн. души, 
които вече са в Европа, има милиони 
други, които понастоящем са по край-
брежието на Средиземноморието, но 
също и 50-60 млн. души, които по цял 
свят мигрират поради подобни причини 
– бедност, глад, неграмотност, радика-
лизация, война, тероризъм или клима-
тични промени. „Всички тези причини 
ще бъдат дългосрочни и ще изискват дъл-
госрочни действия. Не можем да разре-
шим настоящия проблем просто като си 
приказваме за един от тях. Трябва да се 
изправим пред всяка една от причините, 
а не само срещу ефектите, резултатите 
от кризата.”, каза г-жа Китарович.

Според хърватският президент соли-
дарността и сигурността трябва да бъдат 
в основата на икономическия проспе-
ритет и е необходимо да изострим чув-
ството си по всеки един от тези въпроси. 
Конкретни действия са необходими за 
затвърждаването на позицията и на Хър-
ватска, и на България в Югозападните 
Балкани и в Европа.

В Брюксел се дискутират въпросите 
в контекста на солидарността, но според 
президента само дискутиране не е доста-
тъчно: „Диалогът все още не е политика. 
Важно е да създадем политика. Необхо-
дима ни е обща визия с ясни решения, 
силни политики и силна платформа за 
действие.” Тя цитира латински автор от 
1 век. пр. Хр., който пише – „Там къ-
дето има единство, винаги има победа.” 
Според нея можем да стигнем до същия 
извод без да се връщаме назад 2000 го-
дини, а да черпим от ежедневието си, от 
уроците на историята: „Изглежда обаче 
забравяме този урок, в Европа по-скоро 
дърпаме в различни посоки, вместо да 

центрични, не можем да си позволим да 
продължим да се караме и да се препи-
раме, защото това отношение е корозив-
но за целия съюз.

„Преди всичко, системата, която 
съществува в момента е ретроактивно, 
а не проактивно разрешение. То не е 
и дългосрочно. Този вид политика тре-
тира предимно резултатите от кризата, 
нещата, които се случват, но не и коре-
ните, защото ние всички сме наясно, че 
корените ще продължат много дълго да 
произвеждат същите плодове.”, поясни 
Китарович. Тя очерта основните успехи 
до момента – подобряване на диалога, 
по-добър контрол на балканския път, 
разговорите с Турция за заздравяване за 
въпроса за сигурността. Според нея оба-
че трябва да бъдем много по-решителни, 
а не просто да оставяме решенията и 
действията на някого другиго. Необхо-
димо е да се инвестира в тези райони, 
където се случват проблемите - в разви-
тие, в помощ и в много други аспекти на 
кризата.

В лекцията си г-жа Колинда Гра-
бар-Китарович повдигна въпроси за 
европейската солидарност като двупо-
сочен процес и необходимостта от за-
пазване на солидарността, но и на ста-
билността на обществата и проспектите 
за икономическо развитие на народите.

„Не можем да забравим хората, кои-
то действително страдат, защото това не 
са само европейците, но също и хората, 
които в момента умират заради война, 
заради глад, заради болести в Сирия и в 
другите райони с конфликти. Не можем 
да допуснем това унищожение да води 
до унищожение на още повече хора, за-
щото обещанието за по-добър живот в 
европейската мечта се отнася за всеки 
човек.”, каза още тя и припомни, че ис-
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каме Европа да бъде пристан, убежище с 
икономически възможности, но в Хърват-
ска добре помнят какво означава да бъ-
дат изоставени, без чувство за сигурност: 
„Затова ние на свой ред трябва да уважа-
ваме и защитаваме европейската мечта. 
Трябва да бъдем по-решителни във въ-
трешен и във външен план. Да заздравя-
ваме солидарността и партньорствата ни 
във вътрешен план, а в международен да 
издигаме профила на Европейския съюз, 
така че той да бъде авторитетен в очи-
те на околните.”, отбеляза Китарович. 
Чрез дипломатически мерки трябва да се 
действа, за да бъдат елиминирани коре-
ните на кризата – бедност, неграмотност, 
дискриминация на малцинства, на жени и 
на деца. Също така трябва да се действа 
срещу трафика на хора, който е част от 
миграционната криза, и да бъдат разра-
ботени мерки за развитие на регионите, 
които в момента са в конфликт.

Г-жа Колинда Грабар-Китарович пов-
дигна и въпроса за икономическата енер-
гия и сигурност в Централна Европа. 
Тя обясни, че при консолидирането на 
Европейския съюз са изградени взаимни 
връзки между Изток и Запад, но се прене-
брегват връзките между Севера и Юга и 
в Централноевропейското пространство, 
простиращо се от Адриатика до Среди-
земноморието и Черноморието. „Много 
съм благодарна за това, че на държавно 
ниво помежду ни водим разговори за за-
здравяване на този вид партньорство и 
сътрудничество. Необходима ни е тази 
солидарност за изграждане на взаимната 
сигурност. Но също така са много важни 
контактите между бизнеса и взаимните 
връзки”, каза Китарович. Тя подчерта, че 
не става въпрос само за нова регионална 
организация, а за платформа на действие, 
която ще позволи конкретни проекти, 
особено в три ключови инфраструктур-
ни области – дигитализирането на целия 
район, транспортирането и изграждане-
то на интрамодални транспортни връзки 
като ж.п. връзки, 
речни, морски и 
въздушни връзки.

Президентът 
се спря и на те-
мата за икономи-
ческата сигурност 
и интеграция на 
енергийни ин-
фраструктури на 
целия регион и 
създаването на 
енергийни мрежи 
за подсигуряване 
на диверсифика-

ция на енергийни източници. „Това със 
сигурност ще укрепи нашите икономики 
и ще помогне за по-добрата сигурност 
и стабилност. Ще продължаваме с тази 
инициатива и съм убедена, че тези кон-
кретни проекти ще заздравят нашия ра-
йон в Европейския съюз, а и в Европей-
ския съюз като цяло“.

Г-жа Колинда Грабар-Китарович 
говори и за консолидирането на Евро-
па чрез довършването на европейските 
проекти, които работят добре на тери-
торията на западните Балкани.

В края на лекцията си г-жа Колинда 
Грабар-Китарович изрази радостта си 
за възможността за диалог и дискусия 
между нея и присъстващите в Аулата и 
покани всички заедно да бъдат на масата 
на солидарността на Европейския съюз, 
но също така и партнирайки си в глоба-
лен план, за да осигуряваме по-сигурно 
и по-стабилно бъдеще.

   КУЛТУРА

В СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ БЕ ОТКРИТА 
ИЗЛОЖБА „ИЗКУСТВОТО НА 
КОНФЛИКТА“

В Галерия „Алма матер“ в Ректората 
на Софийския университет бе открита 
изложбата „Изкуството на конфликта“, 
която е част от международен изложбен 
проект с куратор за България д-р Сне-
жина Бисерова. Тя бе организирана от 
специалност „Изобразително изкуство“ 
към Факултета по начална и предучи-
лищна педагогика и Културния център 
на СУ. Експозицията можеше да бъде 
разгледана до 19 март 2016г.

В изложбата „Изкуството на конфли-
кта“ бяха представени около 40 графич-
ни творби на преподаватели и студенти 
от катедра „Изобразително изкуство“ 
към ФНПП – д-р Снежина Бисерова 
(ръководител на проекта), Цвета Пет-
рова (основен сътрудник), проф. Буян 
Филчев, доц. Анна Цоловска и Виолета 
Апостолова. Със свои оригинални гра-
фични листове бяха представени и чуж-
дестранните участници в проекта: д-р 
Алисия Снох-Павловска (Полша), Сара 
Вайсбърд (Мексико), Ребека Колеман 
(Уелс) и Ан Десмет (Англия).

Това бе съвместен изложбен проект 
на автори от различни националности, 
който разглежда проблема за конфликта 
в най-широк смисъл. Изложбата пред-
стави творби, повлияни от проблемите, 
които вълнуват цял свят през изминало-
то столетие – военни, социални и лич-

ни конфликти. В чисто плас-
тически аспект, конфликтът 
(противопоставянето) стои в 
основата на изобразителното 
изкуство и представлява ос-
новополагащ принцип в ком-
позицията, а в частност – в 
графичната композиция. По 
този начин, генерирайки кон-
фликт, художникът използва 
огромен набор от пластически 
похвати, чрез които би могъл 
да поражда ритмичност и ар-
хитектоника. Така конфликтът 
в изкуството може да се пре-
върне в структуриращо и съ-
зидателно, а не деструктивно 
средство. В своите графични 
творби участниците в проекта 
– български и чуждестранни, 
представят своето виждане за 
проблема.

Част от творбите ще бъдат показа-
ни в рамките на изложбата „The Art of 
Conflict“ в Inky Cuttlefish Studios в Лон-
дон (март-април 2016). Авторите Сне-
жина Бисерова, Анна Цоловска, Виоле-
та Апостолова и Цвета Петрова участват 
в изложбата по покана на английската 
художничка Анна Алкок. Включени са 
и работи на студенти от катедра „Изоб-
разително изкуство“ към ФНПП на Со-
фийския университет, както и на уче-
ници от НУИИ „Илия Петров“, София 
- специалност „Графика“.

ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ 
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 „МЕЖДУ СЛОВОТО И 
ЧЕТКАТА. ПИСАТЕЛИ-
ХУДОЖНИЦИ”

В Университетската библиотека „Св. 
Климент Охридски” бе открита нова из-
ложба: „Между словото и четката. Пи-
сатели-художници”. В експозицията са 
представени десет забележителни автори 
и техните картини. Изложбата може да 
бъде разгледана до 10 април 2016 г. По 
време на откриването на изложбата бяха 
наградени и победителите в конкурса 
„Университетската библиотека и аз“. 

На събитието присъстваха зам.-ректо-
рът на Софийския университет проф. Ре-
нета Божанкова, директорът на Универ-
ситетска библиотека доц. Анна Ангелова, 
д-р Бойка Доневска от Катедра „Изку-
ствознание“ на Националната художест-

вена академия, преподаватели, студенти 
и читатели на Библиотеката.

Целта на изложбата е да се предста-
вят популярни писатели в непривична за 
тях светлина. Чрез стиловите маркери на 
техните картини посетителите могат да 
получат различна интерпретация на из-
ключителни произведения. В експозици-
ята са представени множество картини, 
редки издания и любопитни факти.

Д-р Бойка Доневска от Катедра „Из-
куствознание“ на Националната худо-
жествена академия заяви, че изложбата 
„Между словото и четката. Писатели-ху-
дожници” представлява изключително 
оригинална кураторска концепция. Спо-
ред нея във време, когато интересът към 
различните форми на изкуство е добил 
характер на почти масово явление, осъ-
ществяването на адреналиновия натиск 
върху доста претоварените ни сетива из-
исква особен, оригинален, специфичен, 
нов дискурс към фрагментите от нашата 
традиция и към съвременното ни изку-
ство.

Изложбата е опит да бъдат показани 
изобразителните реализации на десет из-
вестни автори на литература, чиито про-
изведения на четката не са достатъчно 
известни не само на широката публика, 
но и на специалистите изкуствоведи. Д-р 
Доневска отбеляза още, че историческата 
перспектива, върху която се опира из-
ложбата, е невероятно широка и обхва-
ща класически автори като Виктор Юго и 

Изложбата „Между словото и четка-
та. Писатели-художници” бе представе-
на от директора на Университетската 
библиотека „Св. Климент Охридски“ 
доц. д-р Анна Ангелова. Авторите, сред 
които са Виктор Юго, Гарсия Лорка и 
други, не се нуждаят от препоръки, а от 
непрекъснато четене и препрочитане, 
защото нещата, които са оставили на ид-
ните поколения, са безкрайно значими, 
каза доц. Ангелова. Световните автори 
са представени не като творци на сло-
вото, които рисуват портретите с думи, 
а като творци, които работят еднакво 
добре и с четката и са оставили след 
себе си прекрасни художествени произ-

ведения.
„Това са хора, изключително щедро 

надарени, притежаващи много таланти. 
Целта на тази изложба е да разкрием 
освен тяхната изключително изострена 
чувствителност, усет към проблемите на 
отделния човек, усет въобще към житей-
ските проблеми, но и тяхната любов към 
хората“, каза доц. Ангелова и припомни 
много важния и в днешно време завет на 
Херман Хесе – „Обичай ближния“.

Хесе и достига до Гео Милев и Чудомир. 
 
Тя поздрави организаторите за кон-

цепцията и умелия избор на ключови 
автори. Според нея изложбата дава нов 
ход към разбирането на тези автори – и 
като писатели, и като художници, защо-
то съпоставката и симултанното предста-
вяне разкрива необичайна, неочаквана 
и непозната картина.

По време на откриването на излож-
бата бяха наградени и победителите в 
конкурса на Библиотеката „Универси-
тетската библиотека и аз“, които са оп-
ределени от посетителите на Фейсбук 
страницата на библиотеката.

За победител читателите са опреде-
лили Иван Митков. На второ и трето 
място са Капка Гергинова и Ивета Гоце-
ва. Наградата на директора на Библио-
теката получи Галина Иванова.
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„ИМАГИНЕРНИ 
ПРИСТАНИ“ - ИЗЛОЖБА 
ЖИВОПИС НА ЛИДИЯ 
ВЛАХОВА

В Галерия “Алма матер” в Софий-
ския университет бе открита изложба на 
Лидия Влахова, в която са представени 
около четиридесет живописни платна и 
графични рисунки. Експозицията е пър-
вото представяне на цикъла „Имагинер-
ни пристани“ пред широката аудитория 
и професионалната артистична общ-

От 4 до 10 април 2016 г. в Дома на 
киното ще се проведе Фестивал на съ-
временното китайско кино. Събитието 
се организира за втора поредна година 
от Институт „Конфуций“ към Софий-
ския университет „Св. Климент Охрид-
ски“ съвместно с Дома на киното и Кул-
турния център на Университета.

В рамките на една седмица зрители-
те ще имат възможност да се докоснат 
до девет съвременни филмови продук-
ции. Тазгодишната селекция предоста-
вя на зрителя богат избор от жанрове, 
сред които криминален, биографичен, 
анимация, мюзикъл, драма и много дру-
ги. Повечето от филмите се представят 
пред българската публика за първи път.

По време на фестивала във фоайето 
на Дома на киното зрителите ще могат 
да се запознаят отблизо с дейността на 
Институт „Конфуций“, който тази годи-
на чества своята 10- годишнина.

Входът е свободен срещу представя-
не на безплатен билет от касата на Дома 
на киното (ул. „Екзарх Йосиф“ 37).

ност.
Събитието бе открито от директора 

на Културния център на Софийския уни-
верситет проф. Александър Кьосев, кой-
то заяви, че за него е удоволствие и чест 
да открие изложбата на Лидия Влахова. 
Той посочи, че е познавал Лидия главно 
като галерист и сътрудник на Културния 
център и с огромно удоволствие я е от-
крил като художник.

Проф. Кьосев подчерта, че макар 
художничката да изглежда като човек 
с нежна душа, всъщност е много силен 
човек, който рисува със замах и смелост 
и не се бои да съчетава линии и багри 
по начин, по който би могъл да шоки-
ра някои. Той подчерта, че изложбата е 
удивително стилна и е една от добрите 
изложби на галерията през този сезон.

Изложбата на Лидия Влахова бе 
представена от проф. Боян Биолчев. 
Той подчерта, че отдавна познава твор-
чеството на художничката и е имал 
възможност да наблюдава начина й на 
възприемане и пречупване на света. 
„Най-силното ми впечатление винаги е 
било умението й да долови феерията и 

ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ КЪМ 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
ОРГАНИЗИРА ЗА ВТОРА 
ПОРЕДНА ГОДИНА ФЕСТИВАЛ 
НА СЪВРЕМЕННОТО 
КИТАЙСКО КИНО
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СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ 
ОТНОВО ГОСТУВА НА 
АЛМА МАТЕР

В периода 23 – 29 март 2016 г. в Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ София Филм Фест ще предста-
ви част от програмата на 20-то издание 
на фестивала. За четвърта поредна годи-
на София Филм Фест успешно партнира 
с Културния център на Университета и 
театралната лаборатория „Алма Алтер”.

В театралната зала на Софийския 
университет ще бъдат представени шест 
актуални филмови заглавия, включени 
във фестивалната програма, някои от 
които са безспорни събития за българ-
ската и световна кинопублика. 

хаоса като някакъв своеобразен поря-
дък на света, многоцветието на живота, 
в който контурите на образите като че 
ли се губят, потъват, но същевременно 
оставят усещането за своето присъствие“ 
– заяви проф. Биолчев.

Според него обикновено между 
стихиите морето и брега има черкви и 
къщи, своеобразно моделирани като на-
шествие на човека в опит да ги раздели и 
да се намеси между тях. Но творението 
на човека винаги остава като някаква из-
лишна реплика и въпреки това е обича-
но от художника, добави той.

Проф. Биолчев отбеляза, че окото 
на художника долавя и нещо друго и 
картините са пропити със своеобразна 
еротика, която също е трудно забележи-
ма, но е като арматура на прозрачния 
свят. Личи вътре, дава някакъв смисъл 
на продължението на човешкия живот 
и удоволствието от това да си жив във 
феерията, създадена от самата нея.

Лидия Влахова благодари на Култур-
ния център на Софийския университет 
за възможността да представи своята из-
ложба в Галерия „Алма матер“, в която 
почти 20 години работи като галерист. 
Тя благодари на всички приятели и ко-
леги, които са я подкрепяли и са били до 
нея през годините и специално на проф. 
Биолчев за представянето на изложбата.

За Лидия Влахова наситените и про-
никващи едни в други цветове и образи 
от творбите са спонтанен израз на сил-
ните емоции, мисли и асоциации, по-
родени от прочита на езотерични и на 
философски текстове върху природата, 

Филмовата селекция ще се превърне 
в платформа за допълнително образова-
ние в тематичните области и естетика-
та на съвременното кино. По традиция 
всяка прожекция ще бъде придружена 
от кратко представяне, а последвана от 
дискусия с преподаватели и филмови 
критици след финалните надписи. 

Повече за фестивалната програма в 
Софийския университет - на страниците 
в интернет на София Филм Фест и на 
Културния център на Университета. 

човека, съзвучието или дисхармонията 
в порядъка на Вселената. Подбраните 
рисунки с туш и въглен присъстват в 
умишлен контраст с живописните плат-
на, подчертавайки светлоносната и екс-
пресивна сила на живописните тонове, 
нанесени в една динамична пластическа 
структура. 

* * *
Лидия Влахова е художник и изку-

ствовед. През 1978 година завършва 
специалност “Изкуствознание“ в Нацио-
налната художествена академия. От то-
гава до средата на 80-те години работи 
като изкуствовед към Художествената 
галерия „Владимир Димитров – Майсто-
ра“в Кюстендил. В периода 1984-1991 
г. е редактор в Издателство „Български 
художник“, след което шест години за-
ема длъжността експерт в отдел „Худо-
жествени галерии и изобразително из-
куство“ в Министерството на културата. 

През 1998 г. Лидия Влахова пече-
ли конкурса за галерист на Галерията 
към Софийския университет и от тогава 
досега е отговорник за художествената 
визуална програма в Софийския универ-
ситет. 

Член е на Съюза на българските ху-
дожници, секция „Критика“, участва в 
контролната комисия към съюза (1998 
– 2006 г.), има множество публикации 
в областта на съвременното изкуство в 
специализираните издания за изкуство 
сп. „Изкуство“, „Проблеми на изкуство-
то“, „Промишлена естетика“, както и в 
периодичните издания на окръжните 
вестници на гр. Кюстендил, Перник, 
Благоевград и София.

Участва в редица изложби и худо-
жествени пленери, организирани от 
Дружеството на кюстендилските ху-
дожници (включително в Национална 
изложба „Кюстендилска пролет“), както 
и в пленери на Софийския университет, 
специалност „Изобразително изкуство“ 
към ФНПП. Има реализирани самостоя-
телни изложби в Кюстендил, Перник и 
Дупница.
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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 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.

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-

В СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ СЕ 
ПРОВЕДЕ РАБОТНА 
СРЕЩА ПО ПРОЕКТ 
ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА 
ПРОГРАМА ЗА НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИИ КОСТ

ПРОЕКТИ
М

А
Р

Т
  
/ 

2
0

1
6

М
А

Р
Т

  
/ 

2
0

1
6

4
1

4
2



за даването й

1) Целта на Наградата е да мате-
риализира и потвърди признанието от 
страна на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” към видни българ-
ски учени, допринесли за увеличаване 
престижа на науката и за издигане на 
нивото на научните изследвания в Бъл-
гария, както и да поощрява приемстве-
ността в науката. В допълнение: На-
градата е признание за международния 
престиж на българската наука, за прило-
жимостта на резултатите от научното из-
следване и популяризацията на науката 
и нейните достижения.

2) Целта на наградата определя и 
критериите, според които тя се дава. 
Научната област, в която работи награ-
деният, е без значение.

5. Лица, на които Наградата се 
дава (Основен награден)

1) Основният награден трябва да е 
учен с признат авторитет в своята област 
на изследване, с цялостната си дейност 
да е допринесъл за увеличаване прести-
жа на българската наука и за издигане 
на нивото на научните изследвания в 
България.

2) При решението за даване на На-
градата на основния награден нямат 
значение гражданството, местопреби-
ваването, принадлежността към научна 
или друга институция, възрастта, полът, 
научният стаж, научните степени и зва-
ния, политическите убеждения нито ка-
квито и да било други критерии, освен 
посочените в предходната алинея.

3) Наградата може да се даде и на на-
учен колектив. Под научен колектив се 
разбират учени, обединени по какъвто и 
да е формален признак (научен или из-
следователски екип, съвместна дейност, 
съвместна публикация и други подобни), 
стига дейността им, за която получават 
Наградата, да може да се схване като 
обща от фактическо или резултатно гле-
дище.

4) Наградата се дава за високи науч-
ни постижения и за цялостна дейност.

5) Наградата се дава само на живи 
физически лица.

6. Лица, на които Наградата се 
дава (Последовател на основния на-
граден)

1) Последователят се посочва от ос-
новния награден. 

2) Последователят трябва в съответ-
ната степен да отговаря на изискванията 
към основния награден (чл. 5, ал. 1).

Наградата е учредена във връзка с 
честването на 120-ата годишнина на 
най-старото висше училище с решение 
на Академическия съвет от 24 септември 
2008 г., протокол No14.

Целта на наградата е да материализи-
ра и потвърди признанието от страна на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” към видни български учени, 
допринесли за увеличаване престижа на 
науката и за издигане нивото на научни-
те изследвания в България. Наградата е 
признание и за международния престиж 
на българската наука, за приложимостта 
на резултатите от научното изследване и 
популяризацията на науката и нейните 
достижения.

Предложенията за носител на награ-
дата трябва да постъпят до края на ме-
сец юли 2016 г. при главния секретар на 
Софийския университет г-жа Детелина 
Илиева, тел. 9308 336, 987 39 12, каб. 
No 6, Ректорат, съгласно чл. 7, ал. 4 от 
Статута на Наградата.

Статут на Голямата награда 
за научна и изследователска дей-
ност „Софийски университет Св. 
Климент Охридски“

1. Наименование на Наградата

Наименованието на наградата е Го-
ляма награда за научна и изследовател-
ска дейност “Софийски университет” 
(„Наградата”).

2. Източник на средствата за На-
градата

1) Средствата за Наградата се осигу-
ряват от:

- приходи от имущества (наеми, ли-
хви, продажна цена на имуществото), 
подарени или предоставени на Универ-

3) Последователят е учен, който е 
доразвил, продължил или допринесъл за 
научната дейност на основния награден.

4) Качеството на последовател не 
предполага административна, органи-
зационна или каквато и да било друга 
зависимост или връзка между последова-
теля или основния награден.

5) Последователят към деня на дава-
нето на наградата не трябва да е навър-
шил 40 години.

6) Последовател може да бъде награ-
ден само по предложение на основния 
награден и заедно с последния. Това не 
изключва възможността Наградата да 
бъде дадена на учен като основен награ-
ден заради доразвиване или продължа-
ване на чужда научна дейност.

7) За последователя важат съответно 
алинеи 2 (освен възрастта), 3 и 5 на пре-
дходния член.

7. Предложения за даване на На-
градата

1) Кандидатури за основен награден 
могат да се предлагат от първично на-
учно звено във висше учебно заведение 
или в научен институт.

2) Кандидатът за основен награден 
не е задължително да принадлежи или да 
е принадлежал към първичното научно 
звено – предложител.

3) Самопредлагане на кандидатура 
не се допуска.

4) Предложенията за получаване на 
Наградата /основен награден/ трябва 
да са получени при Ректора на СУ „Св. 
Климент Охридски” най-късно до края 
на м. юли на съответната година. /При 
първото присъждане на наградата по 
изключение срокът се определя до 1 ок-
томври/. 

5) Предложенията трябва да са по-
дписани или от ръководителя на пред-
лагащото първично научно звено (с де-
кларация, че предложението изхожда от 
първичното научно звено и с посочване 
на броя на членовете, гласували за пред-
ложението), или от поне половината му 
членове към момента на получаването на 
предложението от Ректора на СУ „Св. 
Климент Охридски”. В последния слу-
чай лицата, подписали предложението, 
декларират и общия брой на членовете 
на първичното научно звено към момен-
та на получаването на предложението.

6) За периода на даване на Награда-
та /основен награден/ едно първично 
научно звено може да прави предложе-
ние само за една кандидатура. При полу-

ситета с цел осигуряване на Наградата;

- парични дарения, предназначени от 
дарителя за Наградата;

- целево предоставени бюджетни 
средства;

- бюджета на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски”;

2) Посочените източници на средства 
се изразходват в поредността на избро-
яването им, освен ако Академическият 
съвет по предложение на Ректора даде 
съгласие за друга поредност. При недос-
тиг на средства за даване на Наградата 
Академическият съвет по предложение 
на Ректора и при спазване на вътреш-
ните нормативни актове на Софийския 
университет може да разреши необходи-
мите средства да се набавят и от други 
източници.

3. Размер, период и време на да-
ване на Наградата

1) Размерът на Наградата е 10 000 
(десет хиляди) лева за основния награден 
и 5 000 (пет хиляди) лева за неговия по-
следовател.

2) Ако се награждава научен колек-
тив, наградата се разпределя поравно 
между членовете на колектива. 

3) Ако няма основания за даване на 
Наградата на последовател на основния 
награден, Наградата се дава само на ос-
новния награден. В този случай разме-
рът й е 10 000 (десет хиляди) лева.

4) Наградата се дава през ноември /
освен ако Академическият съвет не оп-
редели друго време/ на всяка втора го-
дина, считано от първото й даване (2008 
г.).

4. Цел на Наградата. Критерии 

ПЕТИ КОНКУРС ЗА ГОЛЯМАТА 
НАГРАДА ЗА НАУЧНА И 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
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9. Уведомление за номинации и 
спечелването на Наградата. Пред-
ложения за последовател. Връчване

1) Предложените за основни награ-
дени се информират незабавно за пред-
ложенията за техните кандидатури и за 
възможността, да предложат свой после-
довател, както и за сроковете, в които 
това трябва да стане (чл. 7, ал. 8). При 
първото присъждане на наградата пред-
ложенията за последовател по изключе-
ние могат да бъдат изпратени на Ректо-
ра до 15 октомври. 

2) Спечелилият Наградата (основен 
награден и евентуално – последовател) 
се уведомява от Ректора незабавно след 
проведеното гласуване.

3) За спечелването на Наградата се 
уведомяват и всички останали лица и на-
учни звена, които са предложили канди-
датури за Наградата (чл. 7).

4) Връчването на Наградата се из-
вършва от Ректора на академична цере-
мония. Връчването се оповестява пред-
варително по подходящ начин.

10. Материални носители на На-
градата

1) Наред с паричното си изражение 
(чл. 2), Наградата има и следните мате-
риални носители:

- Свидетелство за даването й.

- Метален знак с изображение и 
текст, както следва „За принос към бъл-
гарската наука” - за основния награден и 
за неговия последовател.

2) При повече от един награден все-
ки от наградените получава съответните 
материални носители.

11. Отнемане на Наградата

1) Ако лице, получило Наградата, 
има поведение или проява, които са в 
грубо несъответствие с критериите за 
даване на Наградата или накърняват до-
брото име, или по непозволен начин за-
сягат интересите на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски”, дадената 
Награда може да бъде отнета от това 
лице. При това съответно приложение 
намират чл. 7 и чл. 8, като предложе-
ние за отнемане може да прави и всеки 
декан на факултет и Ректорът. В този 
случай не важи принципът за неравен-
ство на гласовете (чл. 8, ал. 4), а всеки 
представен в Колегията факултет има по 
един глас. За отнемане на дадената На-
града Колегията може да бъде свикана 
на извънредно заседание от Ректора.

чаване на повече от едно предложение 
от едно и също първично научно звено 
приоритет има онова предложение, за 
което са гласували повече от членовете 
на това звено.

7) Предложение за основен награден 
може да се прави и от всеки от досегаш-
ните основни наградени. Ако Награда-
та е била дадена на научен колектив, 
предложението може да се прави само 
съвместно от всички негови членове в 
консенсус. Изискването по предходно-
то изречение не важи, ако някой от на-
градените е починал преди даването на 
предложението, в който случай правото 
на предложение принадлежи съвместно 
на останалите живи наградени.

8) Предложението се придружава от 
кратко описание на дейността и заслуги-
те на основния кандидат, негова научна 
биография и списък с публикациите му. 
Предложеният за основен награден бива 
незабавно информиран и ако прецени 
това за уместно, предлага кандидатура 
на свой последовател, чийто документи 
също се прилагат към предложението. 
Предложението за кандидатура на по-
следовател и съпътстващите я документи 
трябва да са получени при Ректора на 
СУ „Св. Климент Охридски” най-късно 
до края на м. август на съответната го-
дина.

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

1) Колегията за определяне на спе-
челилия Наградата (Колегията) се със-
тои от равен брой декани на природо-
математическите и на хуманитарните и 
обществени факултети. Представените 
в Колегията факултети се определят 
от Академическия съвет на СУ „Св. 
Климент Охридски” по предложение 
на Ректора най-късно половин година 
преди деня на връчването на Награда-
та. При първото връчване на наградата 
срокът на определяне на колегията е по 
изключение до 15 октомври 2008. Ман-
датът на така определената Колегия е 
еднократен. При определяне на следва-
щата Колегия се съблюдават принципите 
на ротация и последователност на пред-
ставянето на факултетите, като при това 
се взема предвид и броят на учените, 
работещи в отделните факултети.

2) Заседание на Колегията се свиква 
от Ректора.

3) Преди да се произнесе Колегията 
задължително изслушва по две независи-
ми становища на консултанти от науч-

2) Отнемането на Наградата се опо-
вестява по подходящ начин, а лицето, на 
което Наградата е отнета, се приканва 
да върне материалните й носители (чл. 
10) и получените парични средства.

3) Ако Наградата е отнета от едного 
при неколцина наградени, отнемането 
засяга само него. Същото правило съ-
ответно важи и при основен награден и 
негов последовател.

4) Процедура по отнемане на Награ-
дата не може да се започне, нито започ-
налата процедура може да се продължи, 
ако лицето е починало или е поставено 
под запрещение.

Статутът на Голямата награда за на-
учна и изследователска дейност „Софий-
ски университет Св. Климент Охридски“ 
е приет на заседание на Академическия 
съвет от 24 септември 2008 г., протокол 
No14 и изменен с решение на Академи-
ческия съвет от 2 март 2016 г., протокол 
No 5.

ната област на кандидата. Становищата 
трябва да са дадени от консултанти, кои-
то не принадлежат към първичното на-
учно звено, в което работи кандидатът. 
При множество кандидатури за всяка 
от тях се дават по две становища. Ако 
две или повече кандидатури са от една 
и съща научна област, становищата се 
дават от едни и същи консултанти. За-
плащането на консултантите се покрива 
от източниците на средства за наградата 
(чл. 2) и е в размер на една минимална 
работна заплата.

4) Ако съответната кандидатура е от 
областта на хуманитарните и обществе-
ните науки, при гласуването всеки декан 
на хуманитарен и обществени факултет 
има два гласа, а деканите на природома-
тематическите факултети – по един глас. 
Ако кандидатурата е от областта на при-
родоматематическите науки, важи обра-
тното. Ректорът има всякога два гласа.

5) 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 обществените факултети и за при-
родоматематическите факултети.

6) 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.

7) За спечелил се смята кандидатът, 
получил повече от половината подадени 
гласове, при съблюдаване на неравен-
ството на гласовете (ал. 4). Ако такова 
обикновено мнозинство не се постигне 
при първото гласуване, се провежда 
второ гласуване. При второто гласуване 
се състезават само двете кандидатури, 
получили най-много гласове при пре-
дходното гласуване. За спечелил се обя-
вява кандидатът, събрал повече гласове 
(относително мнозинство), при съблюда-
ване на неравенството на гласовете (ал. 
4). Ако при второто гласуване се стигне 
до равен брой гласове при съблюдаване 
на неравенството на гласовете (ал. 4), 
решението за даването на Наградата се 
взема еднолично от Ректора.

8) Гласуването за основния награден 
важи и за неговия последовател (т.е. ав-
томатично се приема кандидатурата на 
последователя, предложена от основния 
награден, доколкото такава кандидатура 
има).
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ЗАВЪРШИ ВИПУСК 2015 Г. 
НА ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И 
ФАРМАЦИЯ НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

и удовлетворение от постигнатото“. 
Доц. Кучев отбеляза, че нататък следва 
най-важното – себедоказването и заво-
юването на достойно място в живота. 
Той призова абсолвентите да превърнат 
трудностите в свои победи, а мечтите си 
- в реалност. „Успехът се крие в сами-
те вас. Вие сте подготвени за това. Не 
спирайте да търсите и не преставайте да 
вярвате“, каза още зам.-ректорът. 

Доц. Кучев пожела на всеки от аб-
солвентите да достигне своя връх, като 
подчерта, че не е важно той да е най-ви-
сокият, но е важно да е желаният и 
най-вече да не е последният.

Заместник-ректорът напомни на аб-
солвентите да не забравят откъде са 
тръгнали и ги призова винаги, когато 
имат нужда, да се обръщат към своята 
Алма матер: „Не забравяйте нас, когато 
имате вашите професионални или чисто 
човешки несгоди. Ние, вашите препо-
даватели, сме тук. И винаги сме готови 
да ви помогнем. Не забравяйте за нас и 
тогава, когато имате вашите радости и 
сполуки, когато имате своя апогей“.

Доц. Кучев пожела на завършващите 
да се доказват чрез делата си, независи-
мо на какво поприще ще работят и тво-
рят и да се гордеят, че са възпитаници 
на Софийския университет и неговия 
Факултет по химия и фармация и обяви 
випуск 2015 г. за закрит.

Проф. дхн Ивелин Кулев, дългого-
дишен преподавател във Факултета по 
химия и фармация поздрави абсолвен-
тите и припомни символиката на датата 
първи март и мартеницата.

Проф. Кулев изрази увереността си, 
че абсолвентите ще се справят с предиз-

викателствата в живота и посъветва 
най-младите си колеги да не обвиняват 
другите за трудните моменти в живота 
си: „В момента, в който хвърлите ви-
ната върху другиго, вие унищожавате 
собствената си решимост за промяна. 
Вярвайте в себе си. Уповавайте се на 
това, което можете, бъдете себе си. Не 
търсете победата на всяка цена. Защото 
не винаги цената оправдава средствата. 
Преследвайте мечтите си упорито и с 
достойнство, за да изпитате радостта от 
тази си победа“, каза още проф. Кулев и 
пожела на абсолвентите здраве и успехи 
във всичко, което искат да постигнат.

Приветствие от името на абсолвенти-
те отправиха Добромир Калчевски – ба-
калавър в специалност „Химия“, Георги 
Стойчев, магистър в специалност „Из-
числителна химия“, Николета Кирчева, 
магистър в специалност „Медицинска 
химия“.

Добромир Калчевски отбеляза, че 
незаменима част от постиженията им са 
били съучастие – на родители, учители 
на наука и приятели. „Волята ни бе не-
обходима, за да успеем. Необходимост 
на свободната ни воля е потенциал, кой-

На тържествена церемония в Аулата 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ 100 бакалаври и магистри от 
Факултета по химия и фармация получи-
ха своите дипломи за висше образование. 
42-ма завършват с отличен успех, от кои-
то седем са пълни отличници.

Деканът на Факултета по химия и фар-
мация на Софийския университет акад. 
Петър Кралчевски откри церемонията по 
тържественото връчване на дипломите на 
бакалаврите и магистрите от випуск 2015 
на Факултета. По думите му, този ден е 
много вълнуващ, защото бележи краят на 
един етап от живота на абсолвентите - за 
много випускници завършването е начало 
на нов период, в който трябва да прило-
жат знанията, натрупани във Факулте-
та. За тях завършването е напускане на 
подредения и красив свят на науката и 
начало на тяхното движение по пътя на 
житейските реалности, който не винаги 
е гладък и лек, добави акад. Кралчевски. 
Той подчерта, че всички преподаватели 
във Факултета през годините са се поста-
рали да въоръжат своите студенти със 
специализирани знания в много перспек-
тивната област на химическите науки, в 
която търсенето на специалисти нараства 
в световен мащаб.

Акад. Кралчевски обърна внимание 
на кариерния център на Факултета по хи-
мия и фармация, който дава полезна ин-
формация за възможностите за реализа-
ция по специалността. Той подчерта, че 
сериозно съдействие на центъра оказват 
вече завършили Факултета студенти, кои-
то са се реализирали във водещи фирми в 
областта на химията и фармацията. Акад. 
Кралчевски призова абсолвентите да не 
забравят своя факултет и да продължат 
да поддържат връзка с неговите препода-

ватели и студенти.
Заместник-ректорът на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ 
доц. д-р Юрий Кучев поздрави абсол-
вентите, техните преподаватели и близки 
от името на ректорското ръководство на 
Университета: „Зад вас остават няколко 
безценни години от живота ви. Години 
на упорит труд и борба с трудностите, 
години на приятелство, на благород-
но съперничество, години на върховно 
напрежение, но и на върховно щастие 
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зи, каза Георги Стойчев и добави, че е 
много рисковано на ранна възраст да 
определиш съдбата си до дълбока ста-
рост. „Правете планове, но не прека-
лено далечни. Мислете за бъдещето си, 
но не го предначертавайте. Захващайте 
се с много хобита, но се старайте във 
всяко. Грижете се за здравето си, но не 
се вманиачавайте. Отдавайте се на удо-
волствия – но умерени. Търсете баланса. 
Бъдете щастливи”, призова колегите си 
Георги Стойчев.

Николета Кирчева благодари на пре-
подавателите, родителите, но и на сами-
те студенти, които са положили немалко 
усилия да научат толкова много нови и 
интересни неща: „Нека те да ни дадат 
по-добър старт в живота, да ни помог-
нат да се реализираме в желаната от 
нас посока, и да постигнем всички свои 
желания.”, отбеляза тя. Според нея сту-
дентските години не са най-хубавите в 
живота на човека, а само дават началото 
на най-доброто, което тепърва предстои 
на всички тях.

то не се изчерпва с реализацията си. В 
противен случай всичко би било предна-
чертано. Този потенциал се нарича зна-
ние. Колкото повече го реализираме, 
толкова повече натрупваме от него“, до-
бави Калчевски.

Химията ни научи, че грешките, при-
видната случайност и късмет, комбинира-
ни с интуиция имат значение за значимия 
подход, подчерта Калчевски и пожела на 
колегите си да продължат напред със за-
служено самочувствие и удоволствие.

Георги Стойчев благодари на своите 
преподаватели, състуденти и близки и 
представи на колегите си два алтерна-
тивни подхода към щастие – „живей за 
момента” и „американската мечта”. Спо-
ред него е важно да не предначертаваме 
бъдещето си, а да оставяме животът да ни 
предлага нови възможности. В контраст 
на първият модел е т. нар. „американска 
мечта” – да бъдеш предпазлив и да ми-
слиш за бъдещето също има своите пол-
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АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 
2015 Г НА ФАКУЛТЕТА ПО 
СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ 
ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ 
СИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

разделим с местата или хората, които са 
ни били важни. Това, което можем да 
направим, е да запазим онова, което те 
са ни дали. Вярвам, че вие ще запазите 
духа на Софийския университет в сърца-
та си! На добър час!“, каза още деканът.

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков поднесе 
своето приветствие към абсолвентите, 
техните преподаватели и близки. Той 
отбеляза, че от всички над 1000 събития 
годишно, които се организират в Уни-
верситета, винаги му е най-приятно да 
присъства на церемониите по дипломи-
ране на факултетите.

По думите му, пред абсолвентите 
стоят сериозни перспективи – някои ще 
продължат да учат в следващите степени 
на висшето образование, а други ще за-
почнат работа. Проф. Герджиков отбе-
ляза, че перспективите са светли, защо-
то Софийският университет е на първо 
място в почти всички от своите 26 про-
фесионални направления. Той отбеляза, 
че абсолвентите са получили наистина 
качествено образование, което ги пре-
връща не просто в специалисти в дадена 
сфера, а и в хора, които са способни да 
се учат и развиват, и изрази убедеността 
си, че имат сериозна възможност за ре-
ализация.

Ректорът призова абсолвентите да 
използват тези сериозни възможности, 
за да изберат това, което наистина ще им 
носи удовлетворение и да не се подлъг-
ват по това, което най-лесно ще намерят, 
което най-лесно умеят да работят или по 
по-високото възнаграждение. По думите 
му, по-добре е да търсят онова, което ще 
ги направи щастливи, докато работят: 

„Това е нещо, което ще направи вас до-
бри специалисти – не някакъв друг тип 
професионализъм, а желанието за тази 
работа. Ще ви направи по-щастливи, 
защото щастливият човек е удовлетво-
реният във всички аспекти“. Проф. Гер-
джиков пожела на всички голям успех, 
поздрави родителите и близките, които 
са били до тях през изминалите години 
и обяви випуск 2015 г. на Факултета по 
славянски филологии закрит.

Венцеслав Шолце, един от отлични-
ците на випуска, поздрави присъстващи-
те от името на абсолвентите. Той благо-
дари на ръководството на Софийския 
университет и на преподавателския със-
тав на Факултета по славянски филоло-
гии за съвместната работа през годините 
и изрази вярата си, че тя е била ползот-
ворна за всички.

На тържествена церемония в Аулата 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ над 250 бакалаври и магистри 
от Факултета по славянски филологии 
получиха дипломите си за завършено ви-
сше образование. С отличен успех са 65 
от абсолвентите, 15 са пълни отличници.

Абсолвентите, техните преподавате-
ли, родители и близки бяха поздравени 
от декана на Факултета по славянски фи-
лологии доц. д-р Бойко Пенчев, който за-
яви, че е изключително щастлив в светлия 
християнски празник Благовещение да 
поздрави възпитаниците на факултета с 
успешното им дипломиране. 

„Днес е Благовещение, празник на 
радостното очакване. Желая ви да съхра-
ните това радостно очакване, което сега 
ви изпълва, и през целия ви живот“, каза 

доц. Пенчев и отбеляза, че е по-лесно да 
се говори пред студентите на първия им 
учебен ден, защото тогава може да им 
представи онова, което им предстои в 
Университета и във Факултета. Той изра-
зи надеждата си, че по време на своето 
обучение младите му колеги са придоби-
ли онези знания и умения, които ще им 
позволят да се справят с предизвикател-
ствата на живота. 

„По време на вашето обучение веро-
ятно сте разбрали, че Университетът не е 
само аудитории, конспекти, изпити. Уни-
верситетът е нещо много повече. Универ-
ситетът е дух и този дух, вярвам, винаги 
ще остане във вас“, заяви още деканът 
на Факултета по славянски филологии и 
пожела на абсолвентите да бъдат силни, 
умни и красиви – такива, каквито са в 
празничния ден. 

“Това, което сте постигнали, което сте 
изградили и ще продължавате да изграж-
дате у себе си, е преди всичко ваша за-
слуга. Ако ние, като ваши преподаватели, 
сме помогнали в този процес, то можем 
да бъдем единствено щастливи. Рано или 
късно идва момент, в който трябва да се 
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МАГИСТРИТЕ ОТ ПРОГРАМА 
“ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ“ КЪМ ЮРИДИЧЕСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИХА 
СВОИТЕ ДИПЛОМИ практическо значение на магистърската 

програма за изграждането на разгърнат 
и устойчив административен съдебен ка-
пацитет в България. Поради тази причи-
на програмата от самото си начало е под 
патронажа на министър-председателя на 
Република България и на посланика на 
Франция.

Доц. Семов изрази признателността 
си към подкрепата на посолството на 
Франция и на Френския институт в Бъл-
гария. Той подчерта още, че развитието 
на програмата нямаше да е възможно 
без подкрепата на ректорите на Софий-
ския университет проф. Боян Биолчев, 
чл.-кор. проф. Иван Илчев и проф. дфн 
Анастас Герджиков, както и на деканите 
на Юридическия факултет през измина-
лите години. 

Доц. Семов отбеляза и ценното парт-
ньорство на програмата с Университета 
на Лотарингия, Франция (Universitй de 
Lorraine, Centre europйen universitaire 
de Nancy), Националния институт на 
правосъдието, Института по публич-
на администрация при Министерския 
съвет, Дипломатическия институт при 
Министъра на външните работи, Цен-
търа за продължаващо обучение при 
Юридическия факултет на Софийския 

университет и Института по Европейско 
право – от българска страна, универси-
тетите на Страсбург, Бордо, Ница, Па-
риж ѝ „Пантеон-Сорбона“ и Париж-ѝѝ 
„Пантеон-Асас“ – от френска страна, на 
юридическите факултети на Брюксел-
ския свободен университет, Белгия, и 
Университета на Люксембург и специ-
алното сътрудничество на Съда на ЕС в 
Люксембург. 

Доц. Семов се обърна към студенти-
те и заяви, че успехът на програмата ня-
маше да бъде толкова голям, без техния 
ентусиазъм и положен труд. Доц. Семов 
подчерта още, че международната ма-
гистърска програма „Право на Евро-
пейския съюз“ е единствената в Европа 
програма по европейско право с разгър-
ната поредица издания на лекциите на 
програмата.

Заместник-ректорът по учебните въ-
проси за бакалавърска и магистърска 
степен проф. д-р Ренета Божанкова 
поздрави всички от името на ректора 
на Софийския университет. Тя призо-
ва студентите да си припомнят техните 
отминали успехи, времето, прекарано 

На тържествена церемония в обно-
вената 272-ра аудитория на Софийския 
университет завършилите студенти от 
международна магистърска програма 
“Право на Европейския съюз“ получиха 
своите дипломи. 

На събитието присъстваха замест-
ник–ректорът на Университета проф. 
д-р Ренета Божанкова, зам.-министърът 
на правосъдието на Република Бълга-
рия г-жа Красимира Филипова, аташето 
по университетското и културно сътруд-
ничество към посолството на Република 
Франция проф. Жан-Жак Сегара, ди-
ректорът на Европейския университетски 
център в Нанси проф. Пети, деканът на 
ЮФ проф. Сашо Пенов, предишни ми-
нистри на правосъдието, преподаватели, 
студенти и гости.

Доц. д.ю.н. Атанас Семов, ръководи-
тел на Международната магистърска про-
грама „Право на ЕС“, поздрави гостите, 
завършващите студенти и техните близки 

с празничното събитие. Той отбеляза, че 
на церемонията ще бъдат връчени дипло-
мите на студентите от деветия випуск на 
съвместната програма на Софийския уни-
верситет и на университета на Лотарин-
гия, Франция. 

Той припомни историята на създа-
ването на програмата и разказа за ней-
ното развитие през изминалите години. 
Доц. Семов заяви, че програмата днес 
сама се популяризира – като средище на 
най-високото знание, като център на ви-
сока наука, като най-престижната и една 
от най-успешните магистърски програми 
на Софийския университет и е едно от 
най-ярките доказателства за водещата 
роля на Юридическия факултет на Уни-
верситета в правното образование и 
правната наука в България, а по отноше-
ние на европейското право - дори в ре-
гиона.

Ръководителят на международната 
магистърска програма изрази гордостта 
си от факта, че изключително авторитет-
ни чуждестранни и български лектори са 
изнасяли лекции и изтъкна и огромното 
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ценна за България като държава, фор-
мирайки висши чиновници, и поздрави 
посолството на Република Франция за 
оказваната подкрепа.

Проф. Ив Пети поздрави всички сту-
денти от програмата и отбеляза, че този 
момент е много важен за всеки човек, 
защото трябва да напуснат университет-
ските среди и да се ориентират към про-
фесионална реализация.

Проф. Жан-Жак Сегара, аташе по 
университетско и научно сътрудничест-
во към Френския институт в България, 
също поздрави абсолвентите и подчер-
та важността на юридическото образо-
вание и конкретно на тази магистърска 
програма. Той изрази убеждението си, 
че абсолвентите са направили добър из-
бор, посвещавайки се на европейските 

изследвания и им пожела успех. 
След приветствията доц. дюн Атанас 

Семов обяви имената на отличените сту-
денти. Наградата на министър-председа-
теля на Република България за най-висок 
успех в магистърската програма получи 
Полина Богданова-Кучева, председател 
на Административен съд - Плевен.

Наградата на френския посланик в 
България за най-добър студент фран-
кофон беше връчена на Драгомир Сте-
фанов. Преди дни той получава награда-
та на френското посолство за най-добра 
магистърска теза сред всички студенти 
франкофони в България.

Асен Даскалов, съдия в Районния съд 
в Плевен, получи наградата на ректора 
за най-висок успех, а наградата на дека-
на на Юридическия факултет за отличен 
успех получи Петьо Петков.

Наградата на ръководителя на ма-
гистърската програма за отличен успех 
и най-добър чуждестранен студент беше 
връчена на Мариян Михайлян от Арме-
ния от бившия министър на правосъди-
ето Драгомир Йорданов - директор на 
Националния институт на правосъдието.

в залите и библиотеките на Университе-
та. Проф. Божанкова изрази надеждата 
си, че кариерното развитие ще отвори 
пред абсолвентите още повече врати и 
подчерта, че само знанието и вещината, 
които са получили в Университета ще им 
дадат силите и увереността да се справят 
с предизвикателствата. 

Проф. Божанкова подчерта, че ма-
гистърската програма „Право на ЕС“ е 
един от големите успехи за Университе-
та, отреждаща му достойно място сред 
другите европейски университети, и обя-
ви випуск 2015 г. за закрит.

Проф. Сашо Пенов, декан на Юриди-
ческия факултет, се върна в спомените си 
преди девет години, когато се поставя на-
чалото на магистърската програма. Той 
обърна внимание на помощта от страна 
на Университета на Лотарингия за създа-
ването на програмата и подчерта, че без 
правото на ЕС България не би могла да 

се развива като държава-членка на общ-
ността.

Той припомни годините, когато в 
програмата са се обучавали над 100 ма-
гистри – годините, когато държавната 
администрация е давала възможност на 
своите кадри да се запознаят с основите 
на правото на ЕС, които след това успеш-
но се реализират в практиката. „Убеден 
съм, че сте получили знания, които ви 
правят конкурентноспособни на вашите 
колеги от други европейски университе-
ти. Радвам се обаче и за това, че магис-
търската програма ви е дала възможност 
да спечелите нови приятели, а приятели-
те от студентските скамейки са за цял жи-
вот“, каза на абсолвентите проф. Пенов 
и им пожела здраве, успехи и да сбъднат 
мечтите си.

Красимира Филипова, зам.-министър 
на правосъдието в България и възпита-
ник на програмата, поздрави студентите 
от името на министър Захариева и от 
свое име за успешното им дипломиране 
в международната магистърска програма 
„Право на Европейския съюз“. По думите 
й, не случайно тази програма е определя-
на като една от най-престижните, защото 
през годините и доказала своята значи-
мост и принос за развитието на всички 
юристи в страната.

Директорът на Европейски универси-
тетски център на университета в Нанси 
проф. д-р Ив Пети заяви, че изпитва го-
лямо вълнение, защото за първи път при-
съства на връчване на дипломи, заемайки 
настоящата си длъжност. Той изрази удо-
влетворението си от успешното партньор-
ство между двата университета. По думи-
те му, голяма част от висшите чиновници 
на държавата са формирани в тази про-
грама и са усвоили задълбочени знания 
по европейските въпроси. Според него 
това означава, че програмата е много 
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

бюлетинът се изготвя от отдел

“ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

info@admin.uni-sofia.bg 


