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55 Левон Хампарцумян 57 Представяне

От новата учебна 2016/2017 г. във
Физическия факултет на Софийския
университет стартира нова магистърска
програма „Астрономия и популяризация
на астрономията“. Тя е интердисциплинарна и предвижда както овладяването
на общи знания в областта на физиката,
математиката, астрофизиката и астрономията, така и умения за тяхното ефективно разпространение и представяне
пред различни аудитории.
Новата магистърска програма няма
пряк аналог в света. „Астрономия и популяризация на астрономията“ е подходяща за всички, интересуващи се от астрономия и комуникация на науката. За
новата магистратура могат да кандидатстват бакалаври, завършили каквито и да
е специалности. Обучението е задочно,
платено, и съдържа разнородни курсове,
разпределени в 4 семестъра. Стартирането на новата програма е предизвикано
от силния интерес на любители астрономи, хора с разнородни професии, имащи

изявен интерес към астрономия, а също
и от интересуващи се от комуникация
на астрономия и наука. Качественото
обучение в новата програма е гарантирано от богатия опит на изявените специалисти в катедрата както в сферата на
астрономията и астрофизиката, така и
в областта на ефективното популяризиране на научни резултати пред различни
групи в обществото.
Информация за съдържанието на
програмата може да бъде намерена на
сайта на Катедра „Астрономия“.
Заедно със стартирането на новата
магистратура, от новата учебна година
бяха приети и мащабни промени по астрофизичните курсове в бакалавърска
програма, съвместна с катедра „Метеорология и Геофизика“ - „Астрофизика,
Метеорология и Геофизика“, и магистърската „Астрономия и Астрофизика“,
където обучението става три семестъра.
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ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА
СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА
2016/2017 Г. В СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“

НОВА МАГИСТЪРСКА
ПРОГРАМА „АСТРОНОМИЯ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА
АСТРОНОМИЯТА“ ВЪВ
ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ
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НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

Организатори на събитието „Учебно-експериментална база – Драгалевци:
минало – настояще – бъдеще“ са Биологическият факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ и
Университетските ботанически градини.
Откриването на обновената база беше
организирано в навечерието на Световния ден на Земята, който се отбелязва
всяка година на 22 април.
Деканът на Биологическия факултет на Софийския университет проф.
Мариела Оджакова изрази радостта си
да приветства всички в този природен
оазис. Тя отбеляза, че благодарение на
помощта и доброволческия труд на Университетските ботанически градини, Биологическия факултет на Университета,
студенти и с подкрепата на ректорското
ръководство днес има една обновена
учебна база. В нея студентите могат да
се обучават и да прилагат своите знания
за превръщането на земеделието - един
важен сектор в икономиката на страната, в съвременен. В новата база всички
съвременни методи и подходи, всички
иновационни биотехнологии могат да се
приложат на практика.
Д-р Красимир Косев, директор на
Университетските ботанически градини, отбеляза, че още преди 30 години е
наблюдавал мястото и си е представял
неговото развитие. Той благодари на
Министерството на околната среда и водите и на Предприятието за опазване на
околната среда за финансирането. По
думите му, започнатото днес предстои
да се продължи от студенти и преподаватели, които ще го обогатяват. Д-р Ко-

сев припомни, че създаването
на базата е възкресена идея на
доайена на българските архитекти арх. Георги Стоилов. Настоящият
проект е разработен с активното участие
на ландшафтните архитекти и биолозите
към Университетските ботанически градини. Д-р Косев изрази надеждата си в
бъдеще учебно-експерименталната база
да работи с Общинския център за работа с деца и да разширява своята дейност.
Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков поздрави
гостите и отбеляза, че се радва да открие
обновената експериментална база именно в навечерието на Деня на Земята. Той
изрази надеждата си с общите усилия на
Биологическия факултет и Университетските ботанически градини базата да
стане място, където учените и студентите
да имат възможност за практика в рамките на града. Проф. Герджиков пожела
успех на Учебно-експериментална база
„Драгалевци” и да продължат в бъдеще
да работят така добре с Министерството
на околната среда и водите и местната
власт.
Любомир Дреков, кмет на столичния
район „Лозенец“, поздрави всички за успешното реализиране на проекта и припомни как е изглеждало мястото преди.
„Сега това е едно чудесно място, където
младите хора могат извън теорията да
видят практиката, какво се случва на терен”, подчерта Дреков.
Кметът отбеляза, че с Учебно-експериментална база „Драгалевци” се поставя началото на плановете тази зона на
града да се превърне в чудесно зелено
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място. „Натоварвате ни с отговорността
още по-усилено да работим, за да продължим тази зелена ивица и парк „Лозенец” да стане факт, а базата да бъде
неговият вход”, каза още Дреков.
Програмата на събитието включваше обиколка на обекта и разглеждане
на новоизградения дендрариум, изграден с подкрепата на Предприятието за
управление на дейностите по опазване
на околната среда. Посетителите имаха
възможност да видят експерименталния
участък на катедра „Зоология и антропология“, овощната градина, експерименталния участък за отглеждане на декоративна растителност, реновираната
стопанска част и сградния фонд, а също
така манежа за учебна езда и водната
площ на базата.
Студентите от клуб за образование
и развитие с екологичен център „СКО-

РЕЦ“ показаха засаждане на кратунки
(Lagenaria siceraria) и изработване на къщички за птици от тях. По-късно имаше
демонстрация на конна езда. Събитието
завърши с дискусионна среща, посветена на предизвикателствата на бъдещето.
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ОФИЦИАЛНО БЕ
ОТКРИТА УЧЕБНОЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА
БАЗА – ДРАГАЛЕВЦИ
НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ „СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Във връзка с международния ден на
детската книга 2 април във Факултета по
начална и предучилищна педагогика се
проведе Седмица на Библиотека „Начална и предучилищна педагогика“. От 28
март до 2 април 2016 г. със съдействието
на преподавателите от сектор „Литература“ проф. дфн Томислав Дяков, гл. ас.
д-р Таня Казанджиева и гл. ас. Драгомира Панова бяха организирани различни
събития.
На 28 март 2016 г. в библиотеката на
факултета се проведе семинарно занятие
по дисциплината „Литература за деца“ с
преподавател гл. ас. Драгомира Панова
и студенти от 1 курс, специалност „Логопедия“ на тема: „Първи издания за деца
– паралели и съвременност“.
На 29 март в Библиотека „Начална
и предучилищна педагогика“ деканът на
Факултета проф. д-р Божидар Ангелов
откри изложба на тема: „Книгата като медия“. Проектът е по идея на сектор „Литература” и е осъществен в рамките на
две учебни години. Целта на изложбата е
да се фокусира вниманието на обществото към значимостта на детската книга и
на литературата за деца. В експозицията

са включени ръчно изработени детски
книги от студенти. Гл.ас.д-р Таня Казанджиева и студентката Бетина Христова
от 1-ви курс на специалност „Начална
училищна педагогика и чужд език“ направиха кратко представяне на проекта
и визията на студентите.
В рамките на откриването се състоя
и кратък спектакъл на тема „Посланията
на книгата“ по цитати на известни писатели, представени от доц. д-р Данка
Щерева и студентите Десислава Петкова

и Неделина Димитрова от специалност
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ 1-ви курс. Изложбата може да
бъде разгледана до 11 април в библиотеката на факултета.
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За първи път тази година във Факултета по начална и предучилищна педагогика бе връчена награда „Читател
на годината – 2015 г.“. Отличена беше
второкурсничката Илияна Петрова Делова от специалност „Предучилищна
педагогика и чужд език“. Наградата е
грамота и авторска статуетка на скулптура Светлозар Петков, който е дарител
в кампанията.
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ВЪВ ФАКУЛТЕТА
ПО НАЧАЛНА И
ПРЕДУЧИЛИЩНА
ПЕДАГОГИКА СЕ
ПРОВЕДЕ СЕДМИЦА НА
БИБЛИОТЕКА „НАЧАЛНА
И ПРЕДУЧИЛИЩНА
ПЕДАГОГИКА“

Във Факултета по химия и фармация
на Софийския университет се проведоха
ежегодните Дни на отворените врати. В
рамките на два дни, се представиха специалностите, изучавани във Факултета,
а любопитните и любознателните имаха възможността да посетят различните
лаборатории и да надникнат в света на
квантовата химия, инженерната химия,
технологията на лекарствените форми.
Гостите на Факултета по химия и
фармация бяха приветствани от заместник-декана доц. Милен Богданов. По
време на своята презентация доц. Богданов направи въведение за мотивацията
и желанието за личностно развитие според пирамидата на Маслоу. „Убеден съм,
че след като сте тук, си задавате въпроса
какво да правите след като завършите
училище”, каза доц. Богданов и посъветва учениците, ако решат да учат – да не
работят, а ако изберат да работят – също
така да учат, тъй като студентските години са едни от най-прекрасните в живота
и ще им дадат възможност да си намерят
по-добра работа.
Доц. Богданов представи накратко
Факултета по химия и фармация, като
отбеляза, че стремежът към самоусъвършенстване на факултета може да се
види и в постиженията му – според На-

ционалната рейтингова система на университетите в България факултетът има
69 от максималните 73 точки. Според
доц. Богданов успехът на Факултета по
химия и фармация се дължи на три неща
– традиция по отношение на обучението, авторитет по отношение на преподавателите и адаптивност по отношение на
учебните планове.
Заместник-деканът разказа историята на факултета, който има повече от

Денят на отворените врати беше посетен от 145 ученици от различни училища. Разпределени по групи, те посетиха
научно-изследователските лаборатории
на Факултета. В 205-та аудитория имаха
възможност да разберат повече за ползите и начина на работа на ядрено-магнитния резонанс от гл. ас. Никола Бурджиев
и гл. ас. Невена Петкова. Ядреният магнитен резонанс (ЯМР) е един от двата основни метода, разкриващи структурата
на молекулите. Обекти на ЯМР-спектроскопията са храни, природни продукти,
лекарствени препарати, биомолекули и
много други. В лабораторията на Факултета по химия и фармация се намира един от трите ЯМР-спектрометъра в
България. Учениците присъстваха на обработването на реални проби и интерпретация на резултати.
Гл. ас. Захари Винаров разказа на
бъдещите студенти за технологията на
лекарствените форми. Част от опитите
бяха измерването на силата на натиск,
на която трябва да издържи едно хапче,
за да доставя ефективно лекарствените
вещества. Учениците научиха за ключовата роля на фармацевта в превръщането на едно биологично-активно вещество в пълноценен лекарствен продукт,
видяха как се произвеждат таблетки и
как се изследва качеството на крайните
продукти.
Синтезът на нови съединения, откриването на остатъчни вещества и проверката на качествата им чрез метода на
високоефективна течна хроматография
представи доц. Милен Богданов. Учениците имаха възможност да видят на
живо пътя по създаването на една нова
молекула.
В лабораторията по органична фотохимия гл. ас. Станислава Йорданова
и доц. Станимир Стоянов разкриха на
учениците тайните на светлината, как
тя влияе върху молекулите и химичните
реакции, как променя цветовете. Преподавателите разказаха интересни факти
за фотохимията - нейното възникване
и същност, и измериха UV-защитата на
слънчевите очила на учениците.
В лабораторията за подготовка на
олимпийци учениците бяха посрещнати
с дим от доц. Елена Бояджиева, доц. Милена Кирова и студента Мартин. Гостите
имаха възможността да създадат сами
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Кеймбридж и Института „Макс Планк“.
Той представи предимствата на обучението във ФХФ: възможност за личен
контакт и адекватна обратна връзка от
преподавателите, студентите могат да
участват активно в научните изследвания, провеждат се и експериментални,
и теоретични изследвания на най-високо
ниво, най-добрите студенти се подкрепят активно за провеждане на практика
в чужбина и за най-успешна реализация. Факултетът е звеното в България с
най-висока научна продукция.
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ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ
ВРАТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА
ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

едновековна традиция и отваря врати за
пръв път пред 1889 г. като Физико-математическо отделение на Софийския
университет. Доц. Богданов спомена
имената на най-заслужилите учени от
факултета: акад. Димитър Иванов - създател на българската школа по органична химия, постигнал забележителни резултати в областта на органометалните
съединения, проф. Захари Караогланов
- създател на първата в Европа самостоятелна катедра по аналитична химия
(1924), свързал името си с електрохимичната кинетика, проф. Иван Странски
и акад. Ростислав Каишев - създатели на
българската физикохимична школа и на
теорията на кристалния растеж, акад.
Алексей Шелудко - създател на българската колоид-химична школа, акад. Георги Близнаков - с постижения в неорганичния катализ и кристализацията в
присъствие на примеси, проф. Димитър
Баларев, проф. Никола Пенчев, проф.
Асен Златаров и редица други.
Доц. Богданов представи и изследователите, получили наградата „Питагор” през годините. Заместник-деканът
направи презентация на катедрената
структура и състава на Факултета по
химия и фармация и направи обзор на
специалностите във факултета и възможностите за бъдеща реализация. Доц.
Богданов отбеляза, че студентите могат
да се развиват в различни области - да
станат преподаватели, да работят за световни компании, да основат свой бизнес
и подчерта, че безработицата сред завършилите факултета е под 1 процент.
Той разказа на учениците за кръжочната
дейност, която предоставя на студентите възможността за практически стаж
по време на обучението им, както и за
обмена на преподаватели със световно
признати университети като Оксфорд,

разказаха на учениците как симулират
различни системи и процеси – от материали и молекулни устройства за „чиста”
енергия и нано-технологиите до биологично активни вещества и носители на
лекарства.
Доц. Христо Чанев и ас. Стела Георгиева запознаха гостите с идеята за хроматографския анализ и как е възможно
да се установи наличието или отсъствието на дадено вещество в смес от стотици
други.
Благодарение на гл. ас. Иван Свиняров учениците разбраха значението
на науката фармакогнозия. Те успяха да
разгледат сбирка от над 200 вида растителни вещества, използващи се за производство на лекарства и хранителни
добавки, изпробваха в действие апаратура за извличане на биологично активни вещества и надникнаха през окуляра
на микроскопа, за да разберат кои са
характерните белези за разпознаване

произхода на стрити на прах неизвестни
растения.
Доц. Пенка Цанова показа разноцветните разтвори на наночастици, а
докторант Невена Борисова от катедра
„Инженерна химия и фармацевтично
инженерство” представи на учениците
осцилираща реакция.
В „Къщата” зад аудитория 130 докторантът Моника Коваджиева демонстрира как се създават твърдофазни пени, не
само с професионални инструменти, а
дори и с фрапе-миксер.
След обиколката се проведе дискусия, по време на която младите хора
имаха възможност да зададат своите въпроси за дейността на Факултета, начина за кандидатстване и обучението.

за двамата братя, преиздадена от Ротари
клуб-Карлово.

В Аулата на Софийския университет
Организационният комитет на „Награди
Евлогий и Христо Георгиеви за принос
към българското общество в областта на
образованието, дарителството и бизнеса“ представи официално номинациите
в област „Образование“. По време на
събитието бе представена и историческата монография на професор Христо
Глушков „Евлогий и Христо Георгиеви живот и дейност“ – единствената книга

Предложенията за номинации в област „Образование” се излъчиха от висшите училища, предложенията за номинации в област „Дарителство” - от
хуманитарни и дарителски организации,
а номинациите в област „Бизнес” – от
браншовите бизнес организации.
Идеята да бъде възродена паметта
за делото на най-големите дарители в
българското общество тръгва от родния
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Елисавета Младенова
разказа повече за действието на атомно-абсорбционния спектрометър и
демонстрира създаването
на разноцветни пламъци
в резултат на протеклите
химични реакции при измерването на абсорбцията на пробите.
Квантовите химици и докторанти
Николета и Гергана представиха забавната страна на изследванията и висотите, които могат да се достигнат с помощта на компютърните технологии. Те
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цветни огньове и химически светофар, да разкрият мистерията на „синята
бутилка“ и загадките на
криминалистите.

В СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ БЯХА
ОБЯВЕНИ НОМИНАЦИИТЕ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА
ПЪРВИТЕ НАГРАДИ
„ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО
ГЕОРГИЕВИ“

„Тези награди са символ на това, че
трябва винаги да сме признателни и да
си спомняме делото на двамата братя
и постоянно да помним, че ние сме в
дълг пред българското общество и всеки трябва да допринесе с каквото може
за неговото развитие“, подчерта проф.
Герджиков и добави, че образованието
и науката са сфери, в които развитието
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град на братята - Карлово. „Двигател” на инициативата е медийният експерт Христо Тучев. Той
откри събитието в Аулата
на Университета и благодари за домакинството на
ректора проф. дфн Анастас Герджиков, който е
и почетен член на организационния комитет.
Ректорът на Софийския университет проф.
дфн Анастас Герджиков
приветства гостите на събитието и отбеляза, че макар всеки от нас да е чувал имената на
Евлогий и Христо Георгиеви, въпреки че
винаги сме говорили за тях и винаги сме
изразявали своята благодарност към тях,
Университетът и българското общество
са в дълг към тези големи дарители. По
думите на проф. Герджиков, това е не
само заради размера на дарението, не
просто защото без тях българското висше образование нямаше да започне и да
изглежда по този начин – щяхме да сме
много по-изостанали, а най-вече за това,
че те дават пример, който винаги е бил
следван и трябва да продължим да следваме и занапред. Ректорът изтъкна, че
именно затова инициативата е подходяща, навременна и дори закъсняла и трябва да сме благодарни на всички, които
участват в организирането на наградата.

е ключово за цялото общество. Без тях
икономиката няма да се движи напред и
затова много далновидно двамата братя
са помогнали там, където може да има
дългосрочен ефект.
Ректорът отбеляза, че книгата на
проф. Глушков отдава дължимото на
живота и делото на двамата братя и показва кое е това, което ги прави изключителни: „Те не са търсили благодарност
и признателност. Тогава, когато българското общество не ги оценява особено,
а българската държава направо им пречи, те не са се отказали, а са направили
това, което и до днес ценим и тачим“.

съвсем правилно възкресява имената на
поборниците на българската свобода по
онова време. „Не забравихме ли другите – не забравихме ли хората, които инвестираха в образование, не забравихме
ли хората с парите, които не ги изхарчиха безотговорно, а ги дадоха на полза
роду“, попита Бойко Василев.
Бойко Василев подчерта, че двамата
братя са направили това, което много
малко съвременни българи с пари са направили – вложили са пари в бъдещето
на младите, на науката и просветата и
със съжаление допълни, че това днес не
е модерно и виждаме много малко себе-

Христо Тучев, член на Организационния комитет на наградите, отбеляза, че Евлогий и Христо Георгиеви са
хората, които със своя пример, живот и
дело са ги вдъхновили да се опитат да
възродят историческата памет за тях. По
думите му, организаторите се опитват да
открият онези хора, които днес вървят
по пътя на двамата братя, за да ни послужат за пример. Мотото на цялата кампания е: „Помним достойните българи,
търсим добрите примери днес, за да ги
следват децата ни“, подчерта Тучев.
Христо Тучев представи номинираните в категория
„Образование“
– проф. Минко
Балкански,
проф.
Григор
Горчев и проф.
Христо Глушков.
Бойко Василев, който е един
от посланиците
на наградите, отбеляза, че се чувства като на едно
ново възкресение
на забравените.
По думите му, когато Вазов пише
„Епопея на забравените“,
той

отрицание и инвестиция в бъдещето.
Според него освен акцентът за паметта, за реабилитацията, за новата
„Епопея на забравените“, за онези хора,
които имаха греха да бъдат богати и
след това са вложили тези пари за образование, най-важният акцент е към

бъдещето. Бойко Василев подчерта, че
днес трябва да зададем модел, по който парите в България трябва да бъдат
харчени така, както трябва: „Ние, чийто
глас се чува, трябва да кажем категорично: българската национална доктрина се
съдържа в едно просто изречение, написано от Стоян Михайловски: „Върви
към мощната просвета“. Това е цялостно
отношение към нашия народ, към нашия
народен живот и въобще към бъдещето
на България - мощната просвета, отбеляза още Бойко Василев и добави, че това
е, зад което трябва да застанем всички и
само тук можем да намерим най-голямото си разбирателство.
Доц. Георги Вълчев, заместник-ректор на Софийския университет, представи
книгата на проф. Христо
Глушков, която възкръсва за
нов живот след преиздаването й с помощта на Ротари
клуб-Карлово. Той изрази
радостта си от възможността
да представи това изключително стойностно по своето съдържание изследване,
посветено на действително
позабравените двама титани
на българското Възраждане
Евлоги и Христо Георгиеви.
Доц. Вълчев отбеляза, че
книгата се връща към онази
епоха, когато българите, искат или не, са били принудени да се докоснат до духа на
новото време, до повелите
на модерността. Това докосване, макар и плахо и колебливо в началото, показва, че в недрата
си една култура, каквато е българската
в онези години, е запазила жива възможността да проумява случващото се с нея,
да се ситуира твърде добре в променящия се свят, подчерта доц. Вълчев.
Той припомни, че основните посоки

Евлоги и Христо Георгиеви са имали
щастието да учат в Карлово при един от
най-изтъкнатите педагози за времето си.
Благодарение на този култ към образованието, те успяват да развият в себе си
дълбоката мисъл, че напредък без образование няма как да има. И последователно, по време на целия си съзнателен
живот, те никога не откъсват погледа
си от тази толкова важна за напредъка
на българското общество по това време
сфера, отбеляза доц. Георги Вълчев.
Вторият голям проект е свързан с
движението за българската църковна
независимост, а третият – с постигането
с различните начини за българското освобождение. Евлоги и Христо Георгиеви
всъщност са част от тези нови политически ядра в българския елит, които чертаят пътища за политическо освобождение, каза още доц. Вълчев като засегна
и въпроса за дарителската дейност на
братята, която е много силна през целия
им живот.
Той подчерта, че постепенно двамата братя се превръщат в символ на онази
възможност на българското общество да
създаде държавност още преди самата
държава: „Това са мъжете – държава
през XIX век, които дръзват с авторитета
си, с просперитета си да чертаят бъдещето на българите още преди да е постигнато политическото освобождение“.
Те подпомагат родния си град, редица
градове и села, помагат на умни, но бедни българи да завършат образованието
си, подпомагат финансово гимназията в
Солун, българската болница в Цариград
и много други. В книгата на проф. Глушков са описани всичките им дарения.
През живота им към двамата братя са
отправяни упреци за злоупотреби, но в
края на житейския им път злонамерените твърдения се опровергават.
Най-голямото дарение на Евлоги и
Христо Георгиеви е свързано със Софийския университет. Двамата братя са
осъзнавали, че в основата на всяка една
модерна икономика, модерна държава
стои поне един университет, подчерта
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през Българското Възраждане съдържат
три големи проекта. Единият е образователната система. Тази система носи
основното завоевание на българското
общество по това време – заряда към
знанието, заряда към желанието да развиваш в себе си знанието, което ти отваря вратите към новия широк свят.

доц. Вълчев и отбеляза, че Софийският
университет винаги ще носи ореола на
първия и най-голям университет в България. „Неслучайно с годините той се
превърна в един от духовните, а и политически символи на съвременна България. Стоейки в темелите на неговото
здание, двамата братя продължават да
бъдат част от символа на модерна България и така ще бъде, докато тази страна я
има“, добави още заместник-ректорът на
Университета.
Проф. Христо Глушков, автор на
книгата за Евлоги и Христо Георгиеви,
отбеляза, че с дълбоко уважение и симпатия се е включил в инициативата за
популяризиране на делото на братята с
оглед на голямото дарение за Университета и цялостната им стопанска и политическа дейност през втората половина
на XIX в. По отношение на монографията той отбеляза: „Написах я с чувството,
че съм длъжник на братя Георгиеви, тъй
като съм възпитаник на Софийския университет“. Работейки с техния огромен
архив, е видял едно последователно родолюбие у тях, както и в голяма част от
българите, заселили се на север от река
Дунав, търсейки сигурност и възможности за просперитет и развитие на своите
семейства и на българската нация.
Проф. Глушков спомена и основните
акценти, които разглежда в книгата си
– стопанската и политическата им дейност, както и отношенията на двамата
братя с лидерите на националната революция. Според автора няма нищо случайно в дейността на двамата братя. Те
са се отнасяли с изключително уважение
един към друг и са имали изключително
единство и съгласуваност на действията.
„Евлоги Георгиев коригира своето
завещание четири пъти, но никога при
тези корекции той не се докосва до иде-

ята да остави парите за образование и
това образование да бъде за първия
български университет. Дълбок поклон
пред делото на Христо и Евлоги Георгиеви, които наистина заслужават нашето уважение“, каза още проф. Христо
Глушков.
Представителите на Организационния комитет дариха пет екземпляра от
книгата за двамата братя на доц. Анна
Ангелова, директор на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.
Доц. Ангелова благодари за дарението и
припомни един факт, който е слабо известен извън университетската общност
– че прекрасната сграда на Библиотеката, която се намира в двора на Ректората и е първата българска библиотечна
сграда, съществува днес и я има благодарение на мъдростта на академическия
съвет на Университета, който управлява

наследството и именно благодарение
на наследството на братята Евлогий и
Христо Георгиеви.
Повече за делото на Евлогий и Христо Георгиеви и мотивите на организационния комитет на наградите на:
http://georgievi.bg/награди/мотиви/
и във Фесйбук страницата „Евлогий
и Христо Георгиеви”:
https://www.facebook.com/
evlogiihristogeorgievi/
Електронен вариант на монография
на професор Христо Глушков може да
бъде изтеглен на адрес:
http://evlogi-i-hristo-georgievi.org/
about-page/,
а аудио версията - на адрес:
http://bit.ly/20XAg5y.

В Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на дискусия, проведена в рамките
на „Европейски музикален фестивал“
2016, се обсъдиха проблемите в управлението на българската култура. Срещата се осъществи със сътрудничеството
на Катедра „Публична администрация“
към Философския факултет на Университета. Партньор на събитието бе „Кантус Фирмус“.
На дискусията присъстваха доц. д-р
Албена Танева, Катедра „Публична
администрация“ на Философския факултет, Васил Димитров, директор на
„Кантус Фирмус“, Людмила Димитрова,
директор на Държавния културен институт към Министерството на външните
работи, Таня Михайлова, директор на
Дипломатическия институт към Министерството на външните работи, Елиянка
Михайлова директор на Дирекция сценични изкуства и художествено образование към Министерството на културата,
Павлина Величкова, изпълнителен директор на Българска музикална асоциация, Боряна Пунчева, актриса и режисьор, Момчил Георгиев, преподавател
в Националната музикална академия,
Светлина Терзиева, мениджър на Софийска филхармония, Надя Захариева,
фондация „Америка за България“ Надя
Илиева, Българско национално радио,

преподаватели и студенти.
Модератор на събитието бе доц. Албена Танева, която откри дискусията и
отбеляза, че темата вълнува много хора
по много начини и че трябва да се реши
как може да се създаде организация,
която да реши проблемите и да се постигнат високи резултати.
„По какъв начин различните институции и структури могат да си партнират,
за да може не само да си пожелаваме,
а действително изкуството да стига до
своята публика, не по случаен и не по
пасивен начин, а какви са възможностите публиката да бъде формирана“ – отбеляза тя. Доц. Танева посочи, че една от
възможностите е, когато имаме студенти
от всички висши училища, да започнат да
се срещат с други студенти и да започнат
взаимно да уважават предмета на своя
труд. Тя повдигна още въпроса разбира
ли се достатъчно добре, че без компетентно управление няма полезен ход.
Има дефицит на разбиране и познание
на това в какво се състои дейността на
управление – то предполага компетентност и кауза.
Васил Димитров отбеляза, че за него
е важно да има ясна политика – искаме
ли в България да има силна култура и как да го постигнем – какви
практики да приложим за нейното
осъществяване и как да запазим
качествените специалисти в България.
В хода на дискусията бяха поставени редица въпроси, свързани
с проблемите в управлението на
българската култура, за културната дипломация, за киното и др. Бе
повдигната и темата за това как
студентите, професионално изучаващи управление, да специализират секторни политики. По време
на срещата бяха представени и
добри практики от българския и
чуждия опит в областта.

Публичната дискусия бе на
тема „Европа
във времена
на промяна“.
Представителството за
Югоизточна
Европа
на
Фондацията
за свободата
„Фридрих
Науман“ бе
домакин
в
България на
Free Market
Roadshow
2016. Тази
година събитието се проведе в партньорство със Стопанския факултет на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.
Даниел Кадик, директор за Югоизточна Европа на Фондация за свободата
„Фридрих Науман”, откри събитието и
благодари на присъстващите, на партньорските институции и на Софийския
университет. Той пожела на всички много интересно събитие, представи темите
на панелите и насърчи присъстващите да
не бъдат пасивни слушатели, а да участват в дискусиите.
Лука Бертолети, представител на
Австрийския икономически център във
Виена, благодари за партньорството
на Стопанския факултет на Софийския
университет и на Фондация „ Фридрих
Науман” и отбеляза, че за него е удоволствие да участва във второто издание
на събитието. Той изрази надеждата си
догодина отново да види всички присъстващи на изданието на Free Market
Roadshow в София.
Проф д.ик.н. Георги Чобанов, първи декан на възстановения Стопанския
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ посочи, че днешното събитие
предполага разговор за свободната пазарна икономика. „Звучи добре, звучи
фантастично. Защо са ни необходими
ограничения, защо ни е необходимо ре-

гулиране? Регулирането, институциите това са все ограничения. Въпреки това
имаме нужда от регулиране, институции,
правила в обществото – това е кредото
на либералите. Ако ние не можем да решим, то тогава институциите трябва да
го направят.”, отбеляза проф. Чобанов.
По думите му, това е вечна дискусия и
въпросът остава открит.
„Обществото представлява система
от правила и не е ясно в каква степен
имаме нужда от такива правила, в каква
степен позволяваме на администрацията
да решава вместо нас. Тъй като проблемът не е свободният пазар – той трябва
да бъде свободен. Въпросът обаче е доколко.” Той припомни на гостите двата
фундаментални труда на Адам Смит –
„Богатството на народите” и „Теория на
моралните чувства”: „Не бива да забравяме, че живеем в един двойствен свят
и всяко нещо има своята противоположност”, отбеляза проф. Чобанов.
Той прикани присъстващите да участват в дискусията, но това, което казват,
да се основава на научни доказателства.
Проф. Чобанов цитира известната сентенция на Платон: „Познанието се аргументира чрез вяра, но всяка вяра, която
не е аргументирана, не е истинска”, и
отвори началото на дискусията.
Събитието се проведе в три панела:
„Смърт и данъци“, „Споделената икономика, умиращият капитализъм?“ и пространство за дискусия „World Cafe”: „Как
да предизвикаме иновациите?”.
Посредством иновативни методики
за фасилитиране, публиката бе активно въвлечена в дискусиите. Студентите
дискутираха с панелистите същността
на предприемачеството и иновациите и
как да освободят предприемаческия си
и иновативен дух.
„Free Market Roadshow“ 2016 се организира от Австрийския икономически
център за осма поредна година в сътрудничество с над 100 водещи аналитични,
изследователски центрове („think-tank“)
и университети от Европа и Кавказ, и в
партньорство с международни организации като Института „Фридрих А. фон
Хайек („Hayek Institute“) и Фонда „Либерти“ („Liberty Fund“).
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ДИСКУСИЯ НА ТЕМА:
„УПРАВЛЕНСКИ
ДЕФИЦИТИ В
МЕНИДЖМЪНТА
НА КУЛТУРАТА“

В Дома на Европа се проведе семинар на тема: „Качествената подготовка
на бъдещите преводачи – гаранция за успешна кариера”. Той бе организиран от
Софийското бюро на Главна дирекция
„Писмени преводи“ и Факултета по класически и нови филологии в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
Семинарът е част от инициативата „Превеждаме Европа“ на Главна дирекция
„Писмени преводи“ към Европейската
комисия.
Участие в него взеха преподаватели от 6 университета в България, които предлагат магистърски програми по
превод, студенти от тези програми, как-

то и представители на преводаческата
индустрия в България., преподаватели,
представители на преводачески агенции, студенти.
Целта на семинара бе да стимулира
сътрудничеството между участниците
в превода като глобална индустрия с
огромно икономическо, политическо
и културно значение. Такива участници са университетите, които подготвят
бъдещите професионални преводачи в
специализирани (предимно магистърски)
програми, преводачески агенции и фирми, преводачески отдели и структури в
публичната администрация, национални
и международни асоциации на преводачите и на представители на преводаческата индустрия и др. Модератори на

събитието бяха Светлана Юрукова от
ГД „Превод“ на Европейската комисия,
доц. д-р Зелма Каталан и доц. д-р Весела
Генова, ръководители на МП „Превод“
към ФКНФ, носител на знака за качество ЕМТ.
Събитието бе открито от Кристалина Георгиева, зам.-председател на Европейската комисия, в чийто ресор са
и двете дирекции „Писмени преводи“ и
„Устни преводи“, и от доц. д-р Георги
Вълчев, заместник-ректор на Софийския
университет.
В приветствието си комисар Кристалина Георгиева заяви: „Имам честта да
съм с Вас днес по инициатива, която е
изключително важна за Европа. Защо е
важна? Защото, ако ние искаме да работим добре, началото е поставено в това
да можем да се разбираме. И ако преводите на езиците, на които ние работим в
Европа, са качествени - и резултатите от

Според Кристалина Георгиева за
намирането на качествени преводачи е
необходимо да се поддържа мрежа от
контакти с университетите, от където
идват най-добрите преводачи. „Светът
се променя технологично, преводът не е
това, което беше преди 15-20 г.”, каза
още тя. Като отбеляза, че в Европейската комисия е създадена специална програма за машинен превод MT@EC, Кристалина Георгиева изрази надеждата си,
че в аудиторията присъстват хора, които
ще работят с нея и че един ден дори и
Google ще я използва.
Кристалина Георгиева призова младите да кандидатстват за стажантските
програми за млади преводачи в Брюксел
и Люксембург.
„Ако искаме да сме успешни, трябва
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СЕМИНАР НА ТЕМА:
„КАЧЕСТВЕНАТА
ПОДГОТОВКА
НА БЪДЕЩИТЕ
ПРЕВОДАЧИ –
ГАРАНЦИЯ ЗА
УСПЕШНА КАРИЕРА”
СЕ ПРОВЕДЕ В ДОМА НА
ЕВРОПА

работата са добри.”
Заместник-председателят
на
ЕК
припомни, че всеки ден в Брюксел се
сблъскват с важни решения, които трябва да се вземат за бъдещето на Европа.
„Не е лесен моментът, в който се намираме”, каза тя и добави, че от 2008 г.
насам преминаваме от една криза в друга – финансова, икономическа, на еврозоната, кризата с бежанците, кризата,
причинена от тероризма. Според Кристалина Георгиева за да се преодолеят
предизвикателствата, е изключително
важно всички да се обединят и да работят заедно: „Заедно - 28 страни - ние
сме силни. Ако си позволим да бъдем
разделени в нашия свят на много големи
предизвикателства, не можем да гарантираме добрия живот и доброто бъдеще
на нашите хора. В основата на единството е да можем да общуваме, да се разбираме, да намираме пътя към общите
решения. Затова качественият превод е
от изключителна важност”.

да можем да се разбираме. Ако вас ви
няма, това няма как да стане”, обърна
се зам.-председателят на ЕК към преводачите и пожела успех на участниците в
програмата.
Доц. д-р Георги Вълчев, заместник-ректор на Софийския университет,
заяви, че му е изключително приятно да
присъства на този форум, тъй като той
действително маркира част от важните
дейности, които извършва Софийският
университет, в случая в партньорство с
Софийското бюро на Главна дирекция
„Преводи“.
„За нас е чест да работим заедно, тъй
като знаем, че изпълнявайки една национална задача, готвейки специалисти по
различните езици, ние работим за разбирателство в Европа”, подчерта доц.
Вълчев.
„Да бъдеш човек-преводач е съдба”, каза още зам.-ректорът и добави,
че според него преводаческата дейност
изисква специфичен начин на живот,
специфични познания, специфичен тип
поведение, Събития като настоящето
позволяват обмяната на опит, както на
колегите, които работят в преводаческите агенции и които са ангажирани в европейските структури, така и на колегите, които преподават в преводаческите
програми.
„Грижата за повишаване на качеството е една наша постоянна грижа. Нашите колеги от Факултета по класически
и нови филологии много добре знаят
това и непрекъснато се стремят да усъвършенстват и подобряват предлаганите
от тях програми. Надявам се днешният
форум ще допринесе в тази посока”,
отбеляза още доц. Вълчев. Той пожела
„На добър час!” и благодари на всички
студенти, които са се включили в работа на форума, както и на всички колеги
от университетите, на преводаческите
агенции за тяхната съпричастност и проявеното разбиране за важността на тяхното партньорство при обучението на

Доц. Зелма Катaлан, ръководител
на магистърска програма „Превод“ във
Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, бе
модератор на групата на преподавателите: „Живеем в динамичен свят и нашата тежка задача като преподаватели
по превод, като хора, които подготвят
бъдещите преводачи, е тази динамика
непрекъснато да бъде отразена в процеса на нашето обучение, в решенията,
които взимаме относно съдържанието
на самите програми, относно методите
на обучение”. Тя добави още, че преподавателите също са поставени пред
огромната отговорност за собственото
си непрекъснато обучение, за да могат
да отговорят на променящите се нужди.
В тази работна група бяха представени
резултатите от два големи проекта, насочени именно към повишаване на квалификацията на преподавателите.
В следобедната сесия участниците имаха възможност да се запознаят с
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най-новите изисквания на пазара на преводни услуги, както и да обменят опит
относно добрите практики при преподаването на дисциплините, необходими
за подготовката и успешната реализация
на бъдещите преводачи. Важен елемент
в подготовката и работата на преводачите е родноезиковата им компетенция,
за чието развитие ще спомогнат онлайн
ресурсите на Института по български
език към БАН, представени от неговия директор проф. д-р Светла Коева.
Присъстващите се запознаха и с такъв
акцент на преводаческата работа като
качествената редакция. Представена
беше и локализацията като един бързо
развиващ се клон на професионалния
превод, който се нуждае от квалифицирани кадри.
В последната част на семинара се
проведе дискусия за новите насоки и
бъдещето на преводаческата професия
в България.
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студентите.
Сутрешният панел продължи в паралелни дискусии – на преподавателите
и на студентите. Студентите имаха възможност да се срещнат с представители
на преводаческата индустрия в България и на ГД „Писмени преводи“, както
и с бивши възпитаници на магистърските
програми по превод, вече навлезли в
професията. те получиха ценни насоки
за това как успешно да кандидатстват за
работа като преводачи, какви са възможностите за обмен, за стажове и допълнителна реализация, които се предлагат в
съответните организации и институции.

В 65-та аудитория на Ректората на
Софийския университет се проведе публична дискусия на тема: „Демокрация
чрез граждански сдружавания и граждански натиск“. Събитието бе организирано
от Българския център за нестопанско
право по повод неговата 15-годишнина.
Съорганизатор бе Философският факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
Модераторът на дискусията доц. Петя
Кабакчиева от катедра „Социология“ във
Философския факултет на Софийския
университет откри дискусията и приветства гостите с добре дошли. „Проблемът
за гражданския натиск е изключително
важен. Все повече дебатите около представителната демокрация се изместват
по посока на демокрация на участието,
защото все повече гражданите желаят да
оказват влияние върху процеса на взимане на решение - за това се изисква упоритост и по-сериозен натиск”, каза доц.
Кабакчиева и обясни, че лекторите на
събитието ще се опитат да отговорят на

въпросите дали това може да се случи и
как. Тя подчерта още, че проблемът за
гражданското общество е изключително
важен както за демократичните устои на
нашите общества, така и за функционирането на пазарната икономика.
Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков изрази
радостта си, че има възможност да участва в събитието. Според него преди да се
премине към темата за гражданския натиск, трябва да бъде споменато гражданското сдружаване. „По-възрастните от
нас си спомнят времето, когато сдружаването на гражданите беше забранено,
тъкмо защото властта се страхува да има
коректив, да има контрол. Това важи за
всяка власт, само че при демокрацията
това е едно неотменно право”, каза ректорът и подчерта, че едно гражданско
сдружение се опитва да постигне целите си с всички демократични средства,
включително и със средствата на натиска, там, където е необходимо.

„Това е тема, която трябва да се
дискутира, трябва да се дискутира какви други норми на постигане на целите
на една гражданска организация има,
защото често политиците поради краткия си хоризонт в рамките на мандата
не виждат дългосрочните цели и трябва
да ги подсещаме”, отбеляза ректорът и
припомни, че е имало много големи успехи в тази посока през последните 20
години. Проф. Герджиков даде пример
с направеното от Центъра за нестопанско право законодателно проучване за
израстване на академичния състав. Според ректора вероятно то е успяло да
повлияе за приемането на закона и за
неговото изменение, което в момента се
обсъжда в Народното събрание. Проф.
Герджиков подчерта, че Българският
център за нестопанско право е една полезна организация и е една от многото,
които постигат гражданските цели със
сътрудничество с политиците.
Ася Чолашка, секретар по социални
политики, младежта и спорта на Президента на България, поднесе поздравителен адрес от името на държавния глава.

Г-н Плевнелиев отбелязва, че сред
заслугите на Българския център за нестопанско право са насочването на общественото внимание към необходимостта
от подобряване на българското законодателство, организирането на обучения,
стимулирането на сътрудничеството и
обмяната на информация между неправителствените организации, правейки ги
активен партньор и коректив на държавните институции.
„Ето защо вярвам, че тези 15 години
разкриха силата на гражданското общество в България и категоричната му привързаност към европейските ценности. С
много работа и амбиция третият сектор
успя да докаже, че там, където има силен
граждански контрол и активно гражданско участие, не може да има неработещи институции”, се казва още в поздравителния адрес на президента. Според
него неправителствените организации
са съдействали за промяна на нагласите
и осъзнаването, че важните проблеми на
страната трябва да се решават публично
и с активното участие на хората.
„Работата на институциите и третия
сектор зависи от обратната връзка и
партньорството. Гражданските институции трябва да посочат проблемите, кои-
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ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ
НА ТЕМА: „ДЕМОКРАЦИЯ
ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКИ
СДРУЖАВАНИЯ И
ГРАЖДАНСКИ НАТИСК“

Тя поздрави Българския център за нестопанско право по повод 15-годишнината
му и подчерта, че за тези 15 години той
се е превърнал в активен участник в
обществено-политическия живот, в коректив и партньор на законодателната
политическа власт.
В поздравителния си адрес президентът дава много висока оценка на Българския център за нестопанско право и
изтъква мисията му да оказва подкрепа
при изработването и прилагането на
закони и политики с цел развитието на
гражданското общество, гражданското
участие и доброто управление в България.

Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право отбеляза, че мисията на Центъра е да подпомага
българските граждански организации да
работят в по-добра среда и по-лесно да
преследват и постигат каузите си. „Ние

вярваме в това, че създаването на една
добра благоприятна правна рамка за
гражданските организации е основен механизъм за създаването на едно демократично, независимо и проспериращо гражданско общество”, каза Надя Шабани и

Дванадесетото национално състезание по компютърни мрежи за ученици се проведе на 16-17 април 2016 г.
Събитието традиционно се организира
от Министерството на образованието и
науката, Факултета по математика и информатика на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” и Българската асоциация на мрежовите академии /
БАМА/.
В състезанието участваха над 80
ученици от цялата страна. Част от тях
са курсисти в Сиско академиите в стра-

ната, а други изучават мрежови технологии в специализирани паралелки и
училища в системата на средното образование. Състезанието се проведе в два
кръга - теоретичен тест за всички ученици и практически казус на Packet Tracer
(софтуерен симулатор). За подготовката
на тестовите задачи преподавателите
от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св.
Климент Охридски” ползваха материали
от световно признатата програма “Сиско
мрежова академия”. Председател на комисията бе проф. Красен Стефанов от
Факултета по математика и информатика на Софийския университет.
Победител в състезанието стана Валери Христов от Природо-математическата гимназия „Акад. проф. д-р Асен
Златаров“ в Ботевград. На второ и трето място се класираха Валентин Върбанов и Мариан Христов от Технологично
училище електронни системи към Техническия университет /ТУЕС/, чийто отбор зае 15 от 20-те призови места.
Церемонията по награждаването на
20-те финалисти се проведе в Националния център за подготовка на ученици
за олимпиади към МОН.
Зам.-министърът на образованието
и науката Диян Стаматов поздрави фи-

28
АПРИЛ / 2016

27
АПРИЛ / 2016

то държавата не е видяла, а държавата да
реализира предложените добри решения
и практики”, подчертава още президента и добавя, че ако това взаимодействие
бъде нарушено и връзката между двете
страни е разкъсана, нито една от двете
страни няма да успее да постигне желаната качествена промяна.

подчерта, че от
Центъра са избрали различен формат от класическата конференция,
за да отпразнуват
своята 15-годишнина, защото са
решили да отправят послание към
умовете на всички
за това какво означава правото на
сдружаване и да го
упражняваш свободно.
Тя се върна в спомените си, когато
преди 20 години е била студент в Софийския университет и по време на протести студентите са говорили за човешките
права, как да ги упражняват свободно и
да ги отстояват. „Сега светът е различен.
Не знам дали светът се променя именно защото до голяма степен правата и
свободите са ограничени и борбата за
тях е сериозна”, каза директорът на Българския център за нестопанско право и
отбеляза, че се надява да бъде обсъден
въпросът дали се затваря пространството за гражданските организации и това
последица от съпротивата ли е или
естествен процес в
един глобален свят
без граници.
Тя благодари
на Дейвид Мур,
вицепрезидент на
Международния
център за нестопанско право и член на
настоятелство им,
както и на проф.
Георги Димитров,
преподавател
в
специалност „Европеистика“
във
Философски факултет, за съвместната инициатива в
организирането на
срещата.
Събитието продължи с дискусия
и лекция на Дейвид Мур на тема:
„Гражданските организации под заплаха: глобални тенденции” и на проф.
Георги Димитров на тема: „Кризата на
съвременната българска демокрация и
гражданската й алтернатива”.

ХII-ТО НАЦИОНАЛНО
СЪСТЕЗАНИЕ ПО
КОМПЮТЪРНИ
МРЕЖИ ЗА УЧЕНИЦИ
СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ
ФАКУЛТЕТА ПО
МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА
НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
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РЕТРО КЛАСИКА В
УНИВЕРСИТЕТСКАТА
БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА –
БАЛЧИК
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налистите от името на министър Меглена
Кунева, като пожела на учителите здраве и нови професионални успехи, а на
учениците – много лична отговорност,
самостоятелност, любов към познанието,
вяра в собствените възможности. „Винаги съм с много високо самочувствие и
настроение, когато има толкова ученици,
които са много силно мотивирани и знаят
своята цел“, каза още Диян Стаматов и
призова учениците да останат в България
и да работят за промените в държавата.
Той им пожела здраве, успехи и късмет в
следващите им начинания.
От името на ректора на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
доц. Елиза Стефанова поздрави участниците, техните учители, организаторите
на състезанието, както и всички, които
са ги подкрепили. „Много се радвам, че
имам удоволствието да ви поздравя, защото буквално до миналата година бях
един от вас. Знам какви големи усилия
коства на всички – и на учителите, колко
много труд полагат, и на организаторите,
и на подкрепата от страна на фирмите.
Всички тези усилия си струват, защото
всичко се вижда в крайния резултат – в
учениците, които са настоящи вече и бъдещи специалисти по мрежи“. Доц. Стефанова отбеляза, че трудът на мрежовия
специалист не се вижда, когато мрежата
работи добре и им пожела да станат точно такива професионалисти. Тя пожела
още да бъдат здрави и да продължат със
същото желание и упорство да работят
и да показват тези изключително високи
резултати.
Доц. д-р Александра Соскова, заместник-декан на Факултета по математика и
информатика на Софийския университет, поздрави учениците за положените
усилия и отправи благодарност към всички учители, които са ги подготвили. По
нейните думи, учениците са израснали с
няколко стъпки след състезанието.
Дванадесетокласниците, чийто резултат от теста и практическия казус на състезанието, приравнен към шестобалната
система, е отличен от 5.50 до 6.00, получават правото да се обучават във Фа-

култета по математика и информатика
на Софийския университет. Оценката
се признава за резултат от кандидатстудентски изпит по специалността.
По време на церемонията на награждаването на финалистите бе прочетен
поздравителен адрес от името на президента на Република България Росен
Плевнелиев, в който се казва, че чрез
състезанието организаторите и спонсорите имат привилегията да откриват
таланти и да поощряват творческото
мислене на младите хора, които търсят
своя път към IT комуникациите.
Красимир Симонски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, призова финалистите да останат и да работят във и за
България, защото страната ни има нужда
от тях.
Част от спонсорите на състезанието – „Телелинк“, „Сиенсис“, ICN.bg и
„Сиско Системс“, споделиха опита си от
работата в тази динамична сфера, като
предупредиха учениците, че за да бъдат
истински професионалисти, ще трябва
да учат и да се развиват постоянно.

За първа година в Ботаническата
градина в Балчик се проведе изложение
на класически ретро автомобили и посетителите имаха възможност да видят
над 20 ретро автомобила. Организатори на събитието бяха Университетската
ботаническа градина – Балчик, Фондация „Балчишка светлина“ и автомобилен
ретро клуб Tomitan‘s Classic Cars от гр.
Констанца, Румъния.
Автомобилите бяха разположени из
целия парк и привлякоха любопитството на множество посетители. Най-голям
интерес предизвикаха автомобилите
OLDSMOBILE от 1904 г., AUSTIN от
1924 г. и AUSTIN от 1927 г. Някои от
тях бяха транспортирани посредством
специални платформи, но имаше такива,
които дойдоха на собствен ход. За приятната атмосфера на събитието допринасяха и пролетно цъфтящите видове,
които в този сезон са обагрили цялата
Ботаническа градина.

Емблематичната колекция от едроразмерни кактуси и сукуленти е вече в експозиция на открито в Университетската
ботаническа градина – Балчик.
За поредна година, в средата на месец април, поради необичайното топло
време, започна изнасянето на еталоните
за „Божествената градина“ - едроразмерни кактуси и сукуленти. Те са представители на род „Опунция“ и семейство
„Столетникови“ (Fam. Agavaceae). През
зимните месеци растенията бяха в закрита оранжерия, при температура от
15o-17oС. Служители на градината пренасят на ръце крехките растения, като
някои екземпляри тежат над 300 кг. и общият им брой надминава 1000. До месец
октомври 2016 г. колекцията ще радва
гостите на градината.
Емблематичните видове заемат особено място в колекцията на Университетската ботаническа градина - Балчик, тъй
като тя е втората по големина в Европа и
отстъпва по обем и разнообразие само на
тази в Ботаническата градина в Монако.

се рисуват яйцата и след това се боядисват в желания цвят. Студентите показаха
уменията си и на варени яйца и на т.нар.
„издухани“ яйца, които имат декоративна стойност.
Беше показана и техниката боядисване с памук, с фолио и естествени
материали. Интересна за посетителите
беше и демонстрацията на боядисване
на яйца с ориз и с ластици.
По думите на студентите, интересът
към работилницата ги амбицира да организират подобни събития през цялата
година по повод на различни български
празници, като така целят да запознаят
младите хора с позабравени български
обичаи и традиции.

В навечерието на Великден третокурсници от специалност „Етнология“ към
Историческия факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
демонстрираха пред колегите си традиционна празнична трапеза и различни
техники за боядисване на яйца.
Със своята инициатива студентите
възстановят дългогодишната традиция,
провеждана във Историческия факултет. Заедно с помощта на гл. ас. д-р Кремена Йорданова изработват плакатите
и популяризират събитието сред своите
колеги от Университета.
Великденската работилница бе разположена във фоайето на втория етаж
в Южното крило на Ректората. Посетителите опитаха традиционен козунак и
питка с шарена сол и имаха възможност
да видят и да изпробват както нови, така
и традиционни техники на боядисване
на яйца.
Третокурсниците от специалност
„Етнология“ демонстрираха една позабравена традиция как се рисуват яйца с
червен и черен восък със специална писалка. Восъкът се нагрява, с писалката
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ЗАПОЧНА ИЗНАСЯНЕТО
НА КОЛЕКЦИЯТА ОТ
ЕДРОРАЗМЕРНИ КАКТУСИ И
СУКУЛЕНТИ

В Заседателна зала 1 на Ректората на
Софийския университет се проведе кръгла маса на тема: “Иновативно образование в България – Монтесори педагогика”.
Събитието бе организирано от Факултета
по начална и предучилищна педагогика
на Софийския университет и Университетския комплекс по хуманитаристика
„Алма матер“.
Официален гост бе г-жа Барбара Айзъкс, директор “Акредитация”
към фондация „Montessori St. Nicholas
Charity“, Лондон, Великобритания - една
от най-големите организации в Европа
за подготовка на Монтесори педагози,
включително чрез средствата на дистанционното обучение. Специални гости на
събитието бяха проф. Матео Бонифачо,
преподавател по “Иновации и предприемачество” в Университета в Тренто,
Италия и проф. д-р Божидар Ангелов,

декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Присъстваха Янка Такева, председател на
Синдиката на българските учители, д-р
Стивън Томис, изпълнителен директор
на фондация Монтесори Сейнт Николас
Чарити в Лондон, Деси Стоева, преподавател във ФНПП, представители на
висши училища, държавни институции
и неправителствени организации. Модератор на събитието бе гл. ас. д-р Данаил
Данов.
Д-р Данаил Данов поздрави присъстващите и заяви: „Аз самият съм
специалист по комуникация и медийна
педагогика и когато чуя думата Монтесори педагогика пред мен изниква една
безопасна, здравословна среда, един
постоянен мониторинг на педагога, учителя, възпитателя, родителя, в центъра
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ

на който е детето, което само открива и
усвоява света.” Той подчерта, че Монтесори е педагогика, която намира своето
практическо приложение повече от 100
години, някъде сериозно утвърждавана,
някъде критикувана, а добрите практики
на нейното обучение ще бъдат темата на
кръглата маса.
Деканът на Факултета по начална и
предучилищна педагогика проф. д-р Божидар Ангелов заяви, че за него е удоволствие да бъде организатор на тази
среща и благодари на всички колеги,
които са спомогнали за осъществяването на събитието. „За мен е огромно
предизвикателство да участвам в дискусия, свързана с онова творчество на
д-р Мария Монтесори, което в една или
друга степен е довело до развитието на
различни форми на обучение, свързани
със живота на нашите деца.”- добави деканът на ФНПП.
В тази връзка той припомни, че преди 2-3 седмици по инициатива на Факултета по начална и предучилищна педагогика е издадена книгата на Фридрих
Фрьобел – „Елате да живеем за нашите
деца”. Деканът допълни, че следващото
произведение от поредицата ще бъде на
Мария Монтесори. Той изрази надеждата си гостите да дадат съвет какво е необходимо да издадат в поредицата вечни
книги, които да останат за поколенията.
Проф. Ангелов откри кръглата маса и
пожела на всички ползотворна работа.
Барбара Айзъкс, директор „Акредитация” към фондация „Монтесори Сейнт

Николас Чарити“ в Лондон, благодари
за възможността да представи педагогиката Монтесори и да присъства на събитието в момент, в който се решават важни неща за българското образование.
Тя отбеляза, че е учудващо как въпреки
че е на над 100 години, педагогиката
все още остава релевантна за децата в
21 век. „Това е така, защото тя се фокусира върху детето и върху развитието на
детето. Така че точно детето на 21 век
е в центъра на вниманието на учителите
и на учебната програма, които включват
дейностите и заниманията за децата. Не
трябва да забравяме, че ни се предлага
интуицията за това, което се случва с детето – нещо, което не е било изследвано
и не е било на разположение на изследователите по времето, когато Монтесори развива педагогиката.”, подчерта
Барбара Айзъкс. Педагогиката Монтесори подчертава колко е важно детето
да учи самостоятелно от заобикалящата
го среда, нещо което Пиаже споменава
чак 30 години по-късно. Тя също развива образователни материали, които осигуряват подкрепяща среда на детето и
всичко се изучава на много малки стъпки
– тази идея Виготски развива и разглежда много сериозно самостоятелността и
независимостта на детето в началото на
неговия път да учи. „Точно с тази независимост се изгражда автономията на
детето, инициативността му да поема рискове и да става самостоятелно”, добави
Барбара Айзъкс след като разясни основите на педагогиката Монтесори. В нея
също се отбелязва, че е изключително
важно родителите да бъдат въвлечени в

От фондацията се стараят да насочват
учителите да наблюдават детето и да го
възприемат по различен начин, за да му
позволят да учи спонтанно. Това е особено важно за най-малките деца от 0-6
г. Тя заяви, че най-голямата отговорност
е да се обучат децата във възрастта до 6
години, когато детето развива отношение
към ученето – за да е положително, то
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трябва да има много свобода.“ Винаги
свободата няма да е пълна, има граници
и отговорност, която детето трябва да
поеме за нещата, които прави” добави
Барбара Айзъкс и подчерта, че за да се
спомогне спонтанния интерес на детето
е нужно възрастният да бъде търпелив.
„Това е фокусът на нашата организация,
която подготвя учители повече от 60 години”, каза тя.
Първоначално от фондацията са
повтаряли това, което Монтесори е преподавала. Сега могат да черпят от лекциите ѝ от 1913 г., които вече са издадени на английски език.
„Нашата фондация винаги е твърдяла, че е необходимо да се използват
точно тези първоначални източници в
обучението на учителите и ние предлагаме дистанционно обучение за бъдещи
учители.”, отбеляза Айзъкс. От фондацията са развили ресурсите си за дистанционно обучение в различни платформи
– филми, тестове, предлагат възможност
за интерактивно обучение. Традиционно обучението на учителите е фокусирано върху теорията на Монтесори и как
се работи с всички материали, развити
от нея. Фондацията работи с Лондон
Метрополитан Юнивърсити и студентите, които искат университетска диплома,
могат да участват в техните програми.
Тя подчерта, че предлагат Монтесори обучение на специалисти от целия
свят. „През последните години успяхме
да изнесем Монтесори метода в по-широката общност около учебните заведения. Работим с държавни начални
училища в общности, които изпитват затруднения, и там сме изумени от успеха,
който постигнахме с този вид преподаване”, добави Айзъкс и изрази надеждата си в бъдеще да могат да предложат
експертните си знания и на специалисти
от България.
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образованието на децата. Затова в първата детска къща в Рим през 1908 г. родителите трябвало да посещават училището и
да се срещат с учителите веднъж в седмицата. „В днешно време за нас в Лондон е
много трудно да накараме родителите да
идват веднъж в седмицата в детската градина, чудя се как е в България”, пошегува
се г-жа Айзъкс.
Тя разказа още, че първата детска
къща е основана в Рим през 1907 г. и
през 1913 г. Монтесори вече започва да
обучава нови учители. След създаването
на първите детски градини Монтесори се
насочва към обучението на учители за бъдещи детски градини и училища. „Точно
такава е нашата роля на Монтесори фондацията - да обучава учители за Европа,
в Европа и навсякъде по света.”, подчерта Айзъкс. Образованието по метода на
Монтесори се развива много бързо и се
разпространява навсякъде по света – в
момента има 20 000 училища в 100 страни. В Източна Европа Монтесори е много
популярен метод в периода между двете
световни войни. Много от принципите за
ранно обучение, присъщи на Монтесори,
са интегрирани в обучението на децата
по цял свят.
„Такъв вид учене няма как да стане,
ако не присъстват принципите на уважение и доверие към способността на детето
да се учи и да се развива самостоятелно.
Това е огромно предизвикателство за
всички нас учителите”, каза още Барбара
Айзъкс.

Д-р Стивън Томис заяви, че от много
години се предлагат различни курсове
по Монтесори педагогика. „Всъщност
това, което сме разработили е едно
семейство от 5 курса. Някой от тях се
предлагат в нашия колеж в Лондон, а
други се предлагат дистанционно чрез
платформата за обучение. Ако в момента въвеждате нови неща и правите промени в обучението на малките деца, не
е необходимо да изобретяваме колелото
тепърва. Бихте могли да възприемете и
адаптирате някои от курсовете за вашите нужди“.
По време на срещата проф. Матео
Бонифачо сподели своя опит като преподавател и изрази увереността си, че
ученето трябва да става чрез повече забавление и радост.
Г-жа Деси Стоева изрази вълнение-

то и радостта си, за организирането на
тази кръгла маса и благодари на всички
дошли, за да сбъднат мечтата на цялата
Монтесори общност – да обсъдят как
Монтесори системата може да бъде още
по-полезна за българските деца. Тя сподели, че е завършила школата на Барбара Айзъкс и е работила лично с нея и
благодари на децата си, заради които
са направили първата лицензирана от
МОН Монтесори детска градина. Тя разказа и за първите стъпки на Монтесори
педагогиката в България.
По време на кръглата маса бе прожектиран документалния филм „Новото
дете“ за Монтесори педагогиката като
иновативна практика в България.

В Конферентната зала на Ректората
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ се проведе обща докторантска конференция на катедрите „Европеистика“ и „Политология“ на Философския факултет. Темата на събитието
беше: „Бъдещето на Европейския съюз
– ново начало или предизвестен край?“
Бяха представени 12 доклада и беше
обсъден широк спектър от интересни и
актуални теми - въпросът за общата европейска идентичност, специфики на
процеса на вземане на решения в Съвета
на ЕС, трансформиращата сила на ЕС,
изграждането на банков съюз в ЕС, защитата на потребителите на финансови
услуги в ЕС, борбата срещу социалното
изключване на деца, ролята на емоциите
в политиката и други.

Във втората част на конференцията
активно се включиха и останалите гости
на събитието – преподаватели и студенти, които в рамките на т.нар. „дискусия
на отвореното пространство“ обсъдиха
три ключови въпроса, свързани с бъдещото развитие на ЕС – перспективите
пред политиката на разширяване на ЕС,
суверенитет и интеграция в рамките на
европейското обединение, както и темата за възможностите за противодействие
на радикалните партии в Европа.
Докладите от конференцията, както
и основните тези от дискусията ще бъдат
публикувани в специален сборник.
Събитието беше организирано с
подкрепата на Фондация за свободата
„Фридрих Науман“.

Катедра „Архивистика и помощни
исторически дисциплини“ на Историческия факултет на Софийския университет отбеляза деня на специалност
„Архивистика и документалистика“ с
научна конференция. Събитието, което
се проведе за десети път, тази година бе
на тема: „Архивология, професионално
образование по архивистика и архивни
институции – quo vadis?“ и се реализира в партньорство с Държавна агенция
„Архиви“.
Конференцията бе открита от декана на Историческия факултет на Софийския университет доц. Тодор Попнеделев. Той поздрави участниците и
благодари на проф. Андриана Нейкова
и на д-р Ивайло Аврамов, които за десета година организират конференцията:
„Когато човек вижда усилията и желанието за работа – да бъде събрана една
колегия, която въпреки трудностите на
деня съумява да направи онова, което
може, знае и иска. Винаги е приятно да
почетеш хората, които са се събрали и
са имали волята да направят това“. Доц.
Попнеделев пожела успех на конференцията и изрази надеждата си трудът на
архивистите да бъде оценяван от българското общество, защото много хора
не осъзнават огромната работа, която те
вършат.
Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков изказа
радостта си, че има възможност да участва в събитието. Той честити празника на
специалността и изрази задоволството
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ДОКТОРАНТСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА
КАТЕДРИТЕ „ЕВРОПЕИСТИКА“
И „ПОЛИТОЛОГИЯ“ КЪМ
ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ

КОНФЕРЕНЦИЯ
НА СПЕЦИАЛНОСТ
„АРХИВИСТИКА И
ДОКУМЕНТАЛИСТИКА“

си, че на научния форум присъстват
разнообразни експерти от областта на
архивистиката и документалистиката, представители на университетския
архив и от други институции, които
разбират колко е важно да се отгледа
следващото поколение, което да запази
паметта за миналото.
„Нашите партньори от други университети и държавните институции са
тези, които ще използват кадрите, които създаваме. И тези кадри не могат да
израснат само като ги учим. Архивистиката трябва да се движи напред и това
може да стане само с научни публикации и с доклади на конференции като
днешната“, каза проф. Герджиков и изрази надеждата
си участниците да събудят
интереса на младите хора
към този важен набор от
дисциплини, защото няма
как да изучават нито история, нито история на културата, история на науката,
история на политиката без
документите, въз основа на
които създаваме тези науки. Той пожела на участниците успех и ги призова да
развият науката като това

вие, и ние сме пазители на историческа
памет. В центъра се съхранява архива на
проф. Иван Дуйчев, който е патрон на
специалността и точно днес е неговият
рожден ден, така че откриването на конференцията не е случайно. Нашите врати са отворени – както за вас, така и за
вашите студенти. Защото нашата мисия,
мисията на университета като цяло, е да
предадем това, което пазим на бъдещите
поколения“, каза доц. Велинова.
Конференцията ще продължи два дни
и в нея с доклади и презентации ще участват водещи преподаватели по архивистика и документалистика от още шест висши
училища, в това число за първи път и от
Руския държавен хуманитарен университет (Москва, РГГУ), в които също се провежда професионално обучение и квалификация по архивистика. Експерти от
системата на държавните архиви, музеи

и библиотеки, както и студенти и докторанти в Историческия факултет също ще
представят свои разработки по актуални
проблеми във връзка с темата на конференцията.
Целта на този ежегоден
научен форум е чрез професионален диалог да се потърсят отговори на въпроса
Quo vadis? (Kъде отиваме?), които биха представлявали интерес не само за
архивната общност у нас, но
и за институции, политици
и експерти в Европейския
съюз, а също и за Международния съвет на архивите,
които са отговорни за утвърждаваните общи стратегии,
проекти, стандарти, регламенти и политики в архивно-информационния сектор
като цяло.

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“
се проведоха Тринадесетите
международни
славистични
четения, които тази година
бяха на тема „Мултикултурализъм и многоезичие“. Международната
конференция,
организирана от Факултета
по славянски филологии, се
провежда на всеки две години
и вече е утвърден научен форум.
Събитието бе открито в
Аулата от декана на Факултета
по славянски филологии доц.
д-р Бойко Пенчев, който зая-

ви, че славистичните четения са най-голямото научно събитие в календара на
факултета. Той благодари на организаторите - катедрите по славянско езикознание и славянски литератури с техните
ръководители доц. Албена Стаменова и

доц. Ина Христова, както и
на главния организатор доц.
Добромир Григоров и неговия екип от млади хора.
За мащаба на четенията
говори това, че тук са дошли
над 160 учени от различни
страни, към които трябва да
добавим и участниците от
нашата страна. Въпросът не
е само в количеството. Вярвам, че докладите на конференцията ще бъдат интересни, задълбочени, приносни
и ще обогатят полето на славистичните изследвания“, заяви доц. Пенчев и добави, че
е горд, че с тези четения факултетът поддържа престижа
на Софийския университет
като един от центровете на
славистиката в световен мащаб.
„Заглавието на Тринадесетите международни славистични четения „Мултикултурализъм и многоезичие”
преди 7-8 години може би нямаше да
предизвика особено внимание. Щеше да
се приеме като нещо, разбиращо се от
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Деканът на Факултет „Командно-щабен“ на Военната академия „Г. С. Раковски“ полковник доц. д-р Димитър Ташков
заяви, че за представителите на Военната
академия е чест и удоволствие да присъстват на форума. „В структурите на
българската армия предстои създаването
на учрежденски архиви във всяка една
структура, така че за нас е изключително
важно да присъстваме тук и да чуем виждането на специалистите по тези въпроси“, отбеляза доц. Ташков и пожела на
всички ползотворна работа по време на
конференцията.
Ръководителят на Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф.
Иван Дуйчев“ доц. Вася Велинова заяви,
че винаги Центъра и специалност „Архивистика“ са вървели ръка за ръка: „И
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ТРИНАДЕСЕТИ
МЕЖДУНАРОДНИ
СЛАВИСТИЧНИ ЧЕТЕНИЯ
„МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И
МНОГОЕЗИЧИЕ“

започне още с настоящата конференция.

Той припомни, че славистиката е
дисциплина с над 200-годишна история.
„Ние помним нашите учители, помним
онзи дух на научна добросъвестност и
откритост , който те са ни завещали.
Смятам обаче, че ще бъдем в най-голяма
степен верни на своите учители от близкото и далечното минало, ако успеем да
отговорим на предизвикателствата на
днешния ден“, добави още деканът на
Факултета по славянски филологии и изрази увереността си, че всички участници
във форума имат нужните академични
и морални качества, за да отговорят на
тези предизвикателства.
Доц. Пенчев пожела успешна работа
и приятни и ползотворни часове в средата на колеги, съмишленици и приятели и
обяви Тринадесетите международни славистични четения за открити.
Заместник-ректорът на Софийския
университет проф. д-р Ренета Божанкова поздрави участниците конференцията от името на ректора на Университета
проф. дфн Анастас Герджиков. Тя заяви,

Конференцията се проведе в периода 21-23 април 2016 г. В програмата бяха включени доклади, разпределени в различни секции: Фолклористика,
културология, етнология; Културология,
история; Литературна миграция.
Традиционно Славистичните четения се радват на голям международен
научен интерес. През тази година в тях
взеха участие 285 участници, като над
160 от тях бяха представители от Гърция, Италия, Япония, Македония, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Словения,
Русия, Украйна, Беларус, Полша, Чехия, Словакия и други.

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ „СЕРВАНТЕС
И ШЕКСПИР - 400 ГОДИНИ
ВЪВ ВЕЧНОСТТА“
В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ беше официално открита международната научна конференция „Сервантес и Шекспир - 400
години във вечността“, организирана от
катедрите „Испанистика и португалистика“, „Англицистика и американистика“,
„Теория на литературата“ към Факултета по класически и нови филологии,
Културния център на Софийския университет, Театър лаборатория „@лма @
лтер“, Институт „Сервантес“ и Посолството на Кралство Испания в България.
По-рано през деня посланикът на
Испания у нас и директорът на Института „Сервантес“ се срещнаха с ректора
на Софийския университет проф. дфн
Анастас Герджиков. На срещата беше
обсъден наскоро подписаният Меморандум за разбирателство за отпускане
на субсидии и помощи за лекторати по
испански език от страна на Министерството на външните работи и сътрудничеството и Испанската агенция за международно сътрудничество и развитие за
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.
Проф. Герджиков благодари на посланика за подкрепата, която Софийският университет и в частност Катедрата по испанистика и португалистика
са имали през годините от страна на
посолството и изрази надеждата си, че
ползотворното сътрудничество между
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че славистичните четения наистина имат
дълга история – история, която Факултетът по славянски филологии на Софийския университет подкрепя през годините: „Изключително много се радвам, че
това събитие продължава най-добрите
традиции на нашия факултет, на нашия
университет, защото всъщност чрез него
подчертаваме и погледа си към бъдещето, но и паметта си за миналото, за нашите учители“.
Проф. Божанкова изрази надеждата си, че срещите в рамките на Тринадесетите славистични четения ще бъдат
отново време за нови проекти, нови
идеи, срещи на стари приятели и бъдещи научни партньори. Тя пожела бъдещите събития да изпълнят всички с удовлетворение и успехът да се дължи на
съмишленичество, на сътрудничество на
славистичното им чувство за бъдеще и за
история.
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само себе си. За съжаление, днес светът
е подложен на много изпитания. Преживяваме трудни времена, в които понятия
като различие, като многоезичие стават
донякъде проблематични. Именно затова
славистичните четения имат не само научна, но и обществено-политическа мисия“,
заяви доц. Пенчев и подчерта, че славистите винаги са приемали като ценност
различните езици и култури, различните
индивидуалности.

двете институции ще продължи и в бъдеще. Посланикът отбеляза, че е удовлетворен от доброто сътрудничество с
Университета и изрази радостта си от
възможността да бъде подновен лектората по испански език. В разговора Хосе
Луис Тапиа Висенте подчерта важността
и значението на испанския език в световен план, акцентира върху езика като
актив с глобална стойност, език не само
с бляскаво бъдеще, а и с присъствие във
всички измерения на настоящето. По думите му, испанският език и култура ще
продължат да се разпространяват и да
бъдат важен фактор в научен и културен план.
Меморандумът
цели
подпомагане на обучението по испански език, допринасяйки за неговото академично и институционално
развитие и консолидиране
в лоното на Университета.
Така Софийският университет ще разполага с техническата помощ на преподавател-специалист по
испански език в Катедра

Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков откри
конференцията, като изрази радостта
си, че можем да отбележим такъв кръгъл
юбилей, тъй като предишното и следващото поколение нямат възможност да

отбележат такава годишнина. Проф.
Герджиков подчерта, че отбелязването
на събитието показва трайния интерес
към две големи литератури на колегите
от Факултета по класически и нови филологии, но и от всички останали хуманитарни и обществени науки, които по
време на конференцията ще предложат
много разнообразни погледи и прочети
на творбите на двамата велики автори,
на които е посветена конференцията.
Ректорът пожела успех на участниците във форума и изрази надеждата си, че
той ще даде тласък не само на научните
им изследвания, но и на по-нататъшния
интерес на студентите към тези езици,
литератури и култури, които и сега са
толкова привлекателни за тях.
Участниците в конференцията бяха
поздравени и от посланика на Кралство
Испания Хосе Луис Тапиа Висенте, който припомни, че през май 2013 г. испанският нобелов лауреат Марио Варгас
Льоса получи титлата „доктор хонорис

От името на деканското ръководство
на Факултета по класически и нови филологии приветствие поднесе и заместник-деканът на факултета доц. д-р Яна

Андреева. Тя поздрави организаторите
на международната конференция - катедрите „Испанистика и португалистика“,
„Англицистика и американистика“, „Теория на литературата“ и пожела успешна работа и ползотворни дискусии.
Като съпътстващо събитие на конференцията в Централното фоайе в
Ректората на Софийския университет
бе представена изложба на плакати от
представления по творби на Шекспир и
Сервантес в Народния театър „Иван Вазов” и избрани апроприации на двамата
автори в български текстове. Изложбата
можеше да бъде разгледана до 29 април
2016 г.
На 25 април 2016 г. от 19.30 часа в
Театралната зала на Софийския университет бе представен театралния спектакъл „Дуел: Хамлет-Дон Кихот в полето
на квантовия театър“.
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кауза“ на Софийския университет. Присъждането на тази почетна титла в онзи
момент беше още едно доказателство за
специалната чувствителност, която проявява България към всичко, което представлява испанската култура, отбеляза
посланикът и добави, че честването на
400-годишнината от кончината на Сервантес и Шекспир е събитие с универсална важност.
Посланикът изрази увереността си,
че българските студенти и изследователи с тази чувствителност, постоянство и
силата, които са характерни за тях, ще
употребят по най-добрия начин възможностите за сътрудничество и ще получат
плодовете, които всички очакват и ги
увери, че винаги могат да разчитат на
подкрепата на посолството.
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„Испанистика и португалистика“.
На откриването на форума присъстваха ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков, посланикът на Кралство Испания в България
Хосе Луис Тапиа Висенте, директорът
на Институт „Сервантес“ Хавиер Валдивиелсо, преподаватели и студенти. С
международната научна конференция
„Сервантес и Шекспир - 400 години във
вечността“ Софийският университет отбелязва годишнината на двама от най-големите творци в световната литература.

Във Варна се проведе третото Национално състезание за решаване на казуси
в областта на гражданското и търговското право. Възпитаниците на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ за
трета поредна година спечелиха първенството.
Състезанието бе организирано от Катедра „Правни науки“ към Юридическия
факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и се проведе под патронажа на Президента на
Варненския свободен университет проф.
д.ик.н. Анна Недялкова. В него взеха
участие 42-ма студенти по право, сформирани в 11 отбора - представители на
шест от юридическите факултети в страната: два отбора от Бургаския свободен
университет, два отбора от Варненския
свободен университет „Черноризец Храбър”, два отбора от Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“,
един отбор от Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“, два отбора от
Софийския университет „Св. Климент
Охридски” и два отбора от Университета
за национално и световно стопанство.
В първия етап на състезанието участниците разполагаха с два астрономически часа, в рамките на които да се справят
с казус, поставящ проблеми от областта
на гражданското право. Съставител на

това юридическо предизвикателство бе
Нейко Димитров – съдия във Варненския окръжен съд. В този първи рунд
двата отбора на Софийския университет
– единият в качеството на ищец, а другият – като ответник, се съревноваваха
с УНСС и ВТУ. Представянето на участниците бе оценено от жури с председател съдия Милен Славов (ВАпС, г.о.)
и членове съдия Пенка Христова (ВАпС,
г.о.) и съдия Росица Станчева (ВОС,
г.о.). И двата отбора на Софийския университет се справиха успешно с казуса и
продължиха напред, като отборът-ответник с капитан Диана Асеникова грабна
приза за „Най-ефективна защита“.
Във втория етап на състезанието продължиха шест отбора, които премериха
знания и умения в решаването на казус в
областта на търговското право. Съставител на това юридическо предизвикателство бе Диана Митева – съдия във Варненския окръжен съд. В този втори рунд
двата отбора на Софийския университет
се изправиха в процесуалната роля на
ищец срещу двата отбора на УНСС. По
пледирането на участниците се произнесе жури с председател съдия Георги
Йовчев (ВАпС, т.о.) и членове – съдия
Мария Христова (ВОС, т.о.) и съдия Цвета Павлова (ВОС, т.о.).
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ОТБОРЪТ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ
ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ СПЕЧЕЛИ
ПЪРВО МЯСТО НА
НАЦИОНАЛНОТО
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ
НА КАЗУСИ В ОБЛАСТТА
НА ГРАЖДАНСКОТО И
ТЪРГОВСКОТО ПРАВО

Първо място в третото Национално
състезание за решаване на казуси по
гражданско и търговско право зае отборът на Софийския университет в състав: Диана Иванова Асеникова - V курс,
Деляна Бориславова Иванова - IV курс,
Снежанка Анастасова Балджиева - IV
курс и Деян Веселинов Петров - IV курс.
Капитанът на отбора – Диана Асеникова, получи и персонална награда от
съдия Диана Митева за представянето си
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в състезанието.
Другият отбор на Софийския университет завоюва третото място. В неговия състав
са петокурсниците Невена Диянова Янева,
Атанас Господинов Деливичев, Марийка
Стоянова Герова и Теодор Красимиров Михалев.

Отборът на Софийския университет
бе в състав Христина Пантева, Мартина
Димитрова, Христо Стоянов и Христина Димитрова - студенти от специалност
„Право“ в Юридическия факултет. По
време на устната фаза те имаха възможността да премерят сили със свои колеги
от САЩ, Сингапур, Великобритания и
Индия.
Участието на отбора бе възможно
благодарение на финансовата подкрепа

на Софийския университет, на Висшия
адвокатски съвет и на Адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и съдружници“, които за пета поредна година
подкрепиха българското участие в това
престижно състезание.
В подготовката си студентите бяха
ръководени от адвокатите Дафина
Атанасова, Олег Темников, Милеслава
Богданова, Анастас Пунев и Пламен
Йотов.
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ЗА ВТОРА ПОРЕДНА
ГОДИНА ОТБОРЪТ НА
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
БЕ ОТЛИЧЕН СРЕД НАЙДОБРИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В
СВЕТА НА ПРЕСТИЖНОТО
МЕЖДУНАРОДНО
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ТЪРГОВСКО
ПРАВО И АРБИТРАЖ “WILLEM
C. VIS”

В тазгодишното издание наградата бе
присъдена за писмената защита, изготвена от студенти за позицията на ищеца.
В миналогодишното издание подобно
отличие бе връчено за писмена защита в
полза на ответника по импровизираното
арбитражно дело.
Състезанието Willem C. Vis е най-големият форум за студенти с интерес в
областта на международното търговско право и арбитраж. Вече 23 години
форматът събира студенти от стотици
университети из целия свят, които се
включват в решаването на казус-търговски спор пред арбитражен трибунал. В
свой репортаж телевизия BBC нарече
това събитие “Олимпийските игри на
правото”.

Тази година 311 отбора от над 67
държави преминаха писмената фаза на
състезанието, като изготвиха своите защити в подкрепа както на ищеца, така
и на ответника в спора. Финалът на
състезанието беше в края на месец март
във Виена, когато се проведоха елиминационните устни кръгове, които тази
година се състояха от рекордния брой
622 общи раунда и 63 елиминационни
раунда.
През месец април 2016 г. започна
процедурата по селекция и подготовката на отбора, който ще представи Софийския университет на състезанието
Willem C. Vis през 2017 г.

На 23.04.2016 г. в гр. Бургас се проведе Шестото междууниверситетско състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право, организирано
от Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет.
В състезанието взеха участие 63-ма
студенти по право, сформирани в 16 отбора - представители на осем от деветте
юридически факултета в страната: три
отбора от Бургаския свободен университет, по два отбора от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”,
Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Русенския
университет „Ангел Кънчев“, Софийския
университет „Св. Климент Охридски”,
Югозападния университет „Неофит Рилски“ и един отбор от Университета за национално и световно стопанство.
Съгласно жребий,
проведен в деня на
състезанието, бе определено кои отбори
ще се изправят един
срещу друг и каква
процесуална роля ще
заемат. Участниците
разполагаха с един
астрономически час, в
рамките на който да се
справят с казус, поставящ проблеми в областта на гражданското
право. Надпреварата
се проведе на два етапа, като във втория
тур продължиха шест
отбора.

Научното жури, което оценяваше
представянето на студентите, бе съставено от представители на академичната
общност от осемте юридически факултета, чиито възпитаници премериха знания
и умения в борбата за първото място.
Първо място в Шестото междууниверситетско състезание за решаване на
казуси по гражданско и търговско право
зае отборът на Софийския университет
в състав: Диана Иванова Асеникова - V
курс, Янка Любомирова Георгиева - V
курс, Божидар Бочев Пуков - IV курс,
Ивайло Валентинов Икономов - IV курс.
Победителите получиха грамоти и
книги, връчени лично от зам. - декана на
Центъра по юридически науки към Бургаския свободен университет проф. д-р
Силви Чернев.

На 25 април 2016 г. в Стопанския
факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ се проведоха
националните финали на най-голямото
световно състезание по информационни
технологии за ученици, в което мерят
сили повече от 400 000 участници от над
130 държави.
Ученикът Калоян Тодоров, който тази
година ще завърши 12-ти клас в ПМГ „Екзарх Антим І“- град Видин, ще представи България на световния шампионат за
Майкрософт IT специалисти, който ще се
проведе от 7 до 10 август тази година в
„Уолт Дисни Уърлд Ризорт“, град Орландо, САЩ, съобщи деканът на Стопанския
факултет доц. д-р Теодор Седларски.
Младежът e показал най-високи резултати на изпитите за професионална сертификация в областта на информационните технологии и e събрал максималния
брой от 1000 точки само за 20 минути.
Това e забележителен успех, който не e
достигнат досега y нас и нарежда Калоян
сред 130-тe най-добре подготвени ученици в света, които ще се състезават за голямата награда от 7 500 USD. Неговият
изключителен резултат е плод и на активната подкрепа на неговите учители по информационни технологии Емил Андреев
и инж. Малинка Митова.

За трета поредна година Сдружението на завършилите Стопанския факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ организира участието на българския национален отбор
по ИТ в най-голямото световно състезание за ученици в рамките на своя проект „Microsoft YouthSpark - Кариера в
ИТ“ . Проектът е един от 27-те гранта
на Microsoft YouthSpark за младежки
неправителствени организации в 25
страни в Европа през 2015 г. и е част
от световния ангажимент на Microsoft за
създаване на възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.
FEBA Alumni е сдружение на възпитаниците на Стопанския факултет на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, основано през 2004 г. от
33-ма студенти, завършили факултета.
Стопанският факултет е водеща институция в страната за обучение и изследвания в областта на икономическите и
управленските науки. В рейтинговата
система за висшите училища в България
за 2011 и до 2015 г. Стопанският факултет заема челните места в направленията „Администрация и управление“ и
„Икономика“.
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УЧЕНИК ОТ ПМГ „ЕКЗАРХ
АНТИМ I“- ГРАД ВИДИН ЩЕ
ПРЕДСТАВИ БЪЛГАРИЯ НА
СВЕТОВНИТЕ ФИНАЛИ ПО ИТ
В САЩ
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ОТБОР НА ЮРИДИЧЕСКИЯ
ФАКУЛТЕТ СПЕЧЕЛИ
ПЪРВО МЯСТО НА
МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКОТО
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ
НА КАЗУСИ ПО ГРАЖДАНСКО
И ТЪРГОВСКО ПРАВО

Във Военния клуб в София с научна
конференция бе отбелязана 60-годишнината от създаването на Обединения
институт за ядрени изследвания в Дубна.
Честването се организира от Агенцията
за ядрено регулиране съвместно с Института за ядрени изследвания и ядрена
енергетика към БАН и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Конференцията бе част от мероприятията,
свързани с отбелязването на юбилея.
На откриването на тържеството
председателят на Агенцията за ядрено
регулиране и пълномощен представител
на Република България в Обединения
институт за ядрени изследвания ст.н.с.
д-р Лъчезар Костов припомни, че Институтът е създаден на 26 март 1956 г.
от 11 страни учредителки, между които
е и България: „За нашата малка страна
създаването на този международен институт е една изключителна възможност за
революционно развитие на собствените
ядрени изследвания. Широкият спектър
от изследвания, провеждани в института,
дава мощни импулси за развитие у нас и
на други научни и технологични направления. Огромното значение на Института
за бързото израстване на младите български специалисти, като учени, се обуславя
по две причини. Първата е общуването и
получаването на знания от изключителни учени. Другата е възможността те да
ползват научната инфраструктура с уникални възможности“.
Ст.н.с. д-р Костов отбеляза, че един
от основните приноси на Обединения институт за ядрени изследвания за нашата
страна е подготовката на кадри за науката и висшето образование. През годините
там са работили над 400 български физици, математици, инженери, биолози и др.
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НАУЧНАТА ОБЩНОСТ
В БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗА
60-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА
ОБЕДИНЕНИЯ ИНСТИТУТ ЗА
ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В
ДУБНА
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гарски учители по физика. „Членството на България в Обединения институт
дава сериозни импулси и възможности
за технологичното развитие на страната
в най-модерни направления“, каза още
председателят на Агенцията за ядрено
регулиране.
Директорът на Обединения институт за ядрени изследвания акад. Виктор
Матвеев представи историята и развитието на института през годините.
През 2014 г. акад. Матвеев бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис
кауза“ на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ по предложение на
факултетния съвет на Физическия факултет заради изключителните му научни
постижения и неговото дългогодишно и
ползотворно сътрудничество с учени от
Софийския университет. Благодарение

Ежегодно около 100 български учени
посещават лабораториите на института.
В Дубна са защитени десетки дисертации за научни степени. Стотиците българи, работили в Дубна, в последствие
са ръководители на институти, преподаватели в БАН, Софийския университет,
Пловдивския университет и др.
Д-р Костов подчерта значението на
сътрудничеството между българската
наука и Обединения институт за ядрени
изследвания в Дубна и припомни за съвместното провеждане на различни научни форуми, ежегодните практики на
български студенти, както и курсовете
за повишаване квалификацията на бъл-

на активното научно сътрудничество между
групи от Факултета и Института, поколения
български физици са започнали кариерата
си в Дубна.
Честването на юбилея продължи с научна конференция. Модератори на отделните
научни сесии бяха доц. Д. Тонев, директор
на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, проф. Н. Тончев от
Института по физика на твърдото тяло, доц.
Леандър Литов от Физическия факултет на
Софийския университет и чл.-кор. Чавдар
Стоянов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН.

Събитието се състоя в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на него присъстваха ректорът
на Университета проф. Анастас Герджиков, министърът на културата Вежди
Рашидов, Николай Дойнов, председател
на Съюза на народните читалища, видни
обществени и културни дейци.
Честването започна с две изпълнения на Хора на софийските момчета при
читалище „Цар Борис III - 1928“ с диригент проф. д-р Адриана Благоева, който
изпълни химна на народните будители и
„Българска земя“.
Ректорът на Софийския университет
проф. Анастас Герджиков отбеляза, че е
много радостен да приветства в Алма матер и поздрави всички с „Добре дошли“
на първото заседание на Националния
комитет „160 години общонародно читалищно дело“. Проф. Герджиков посочи,
че изборът на мястото не е случаен, тъй
като именно в Аулата на Университета
през 1927 г. се е състояло първото обсъждане на читалищния закон, който е
приет по-късно. Този закон е плод на колективни усилия на много интелектуалци
и от Софийския университет, отбеляза
ректорът и припомни делото на проф.
Иван Шишманов, проф. Михаил Арнаудов, проф. Стоян Аргиров, които са
били ректори на Алма матер, председатели на читалищния съюз и видни читалищни деятели. През 50-те години и деканът

на Философския факултет проф. Гамус
също става председател на Съюза, а лекции в Алма матер чете и проф. Атанас
Божков, виден изкуствовед и пръв председател на възстановения през 1990 г.
Читалищен съюз.
Проф. Герджиков подчерта, че
възпитаници на Университета са и последните двама председатели на Съюза
– проф. Денчев и Николай Дойнов. Възпитаници са най-вече хилядите читалищни деятели, хората работили и работещи
в читалищата, каза ректорът и припомни, че 12 април е и ден на авиацията и
космонавтиката и изрази надежда читалищното дело отново да поеме полет
нагоре.
Проф. Герджиков пожела на всички
много успехи през следващите години,
възход на читалищното дело, обществеността да оцени дейността на читалищните дейци и отново в тази зала всички
заедно да отпразнуват и 200-годишнината на читалищното дело.
Министърът на културата Вежди Рашидов благодари за честта да оглави
организационния комитет за отбелязването на 160-годишнината от създаването на първите читалища в България. По
думите му, това е голяма отговорност и
изрази желанието си да работи активно
в тази посока.
„През всички тези 160 години на-

родните читалища се откроиха като едни
от основните стожери в културния и обществен живот на нацията. Тук се наблюдава дълбоко присъщия на българското
съзнание дух към просвета, култура, самоусъвършенстване, който през годините е движил България напред”, отбеляза
министърът на културата. Той отбеляза,
че много хора са го питали с какво българското читалище е толкова дълбоко
вкоренено в психологията на българите,
които толкова са го почитали през годините. „Отговорът е много прост – това е
институция, създадена от самия народ,
олицетворяваща неговото желание за
творчество, за задоволяване не само на
културните, но и на общочовешките му
страни”, подчерта министърът.

По време на честването на Вежди
Рашидов бе връчена Годишната награда
проф. Иван Шишманов на Съюза на народните читалища 2016 г. за изключителен принос за развитието на българската
култура и дарителската му дейност.
Председателят на Съюза на народните читалища Николай Дойнов представи пред аудиторията програмата на
честванията по повод 160-годишнината
на общонародното читалищно дело, които ще се проведат в различни градове в
страната.
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АЛМА МАТЕР БЕ
ДОМАКИН НА
ТЪРЖЕСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ
ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА
160-ТА ГОДИШНИНА
НА ОБЩОНАРОДНОТО
ЧИТАЛИЩНО ДЕЛО

Според Вежди Рашидов именно от
читалището тръгва развитието и реализацията на библиотечното и музейното
дело, на театъра, музиката, танците. От
читалищните зали и сцени своя творчески път са започвали големи българи –
изключително големи български таланти, отбеляза още министърът и увери, че
заедно със своя екип ще работи с усърдие и желание за напредъка и просперитета на читалищата в България. Той пожела на присъстващите още много дълги
години добър, смислен, просветителски
живот и на добър час на всички прояви,
които ще ознаменуват 160-годишнината
от читалищното дело на България.
Вежди Рашидов обяви, че прави дарение на книги от личната си библиотека за три читалища – Народно читалище
„Добри Войников”, 1856 г., гр. Шумен;
Народно читалище „Постоянство”, 1856
г., гр. Лом; Първо българско народно
читалище „Елинка и Кирил Аврамови”,
1856 г., гр. Свищов. Той отбеляза, че 90
% от книгите са подписани от авторите
им.

Председателят на УС и главен изпълнителен директор на „УниКредит
Булбанк“ Левон Хампарцумян изнесе
публична лекция в Аулата на Софийския
университет. Събитието бе организирано
от Стопанския факултет на Софийския
университет и Investor.bg и е първата от
серия лекции, с която водещият финансов сайт и флагман на медийна група
Инвестор.БГ АД отбелязва 15 години от
създаването си заедно с българските студенти.
Участници в събитието бяха и Георги
Бисерински, изпълнителен директор на
Инвестор.БГ АД, и Бойчо Попов, главен
редактор на Investor.bg.
Георги Бисерински откри събитието и
посочи, че са избрали този нетрадиционен начин на честване на 15-годишнината на Инвестор.БГ, тъй като медийната група има ангажимент от години във
връзка с академичната среда и повишава-

нето на финансовата грамотност. Целта
на дискусията е споделянето на опит и
възможност да покажат, че в България
има възможност за развиване на бизнес.
Бисерински разказа накратко историята на медийната група, създадена през
2001 година и посочи, че тя е пример за
успешен старт ъп в България във време,
в което този вид бизнес е полагал началото си.
Главният редактор на сайта Investor.
bg Бойчо Попов отбеляза, че е развълнуван от факта, че първата лекция, е в университета, който самият той е завършил
преди 10 години.
„Медиите имат два типа клиенти, чиито интереси не винаги съвпадат – читатели и рекламодатели, и на главния
редактор се пада отговорността да балансира”, каза Попов и подчерта, че в
установяването на правила как да про-
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цедират са се възползвали от опита на големи медийни компании като Bloomberg.
Той цитира известния австрийски икономист Мизес, според когото предприемачите са хора, които откриват несъответствието между цените на факторите на
производство и бъдещите цени на тяхната продукция и се опитват да спечелят от
това производство. Бизнес-медиите помагат на предприемачите в това направление, предоставяйки им качествена, точна,
проверена и балансирана информация,
както и исторически данни за движението
на цените и за настроенията на потребителите.
Главният изпълнителен директор на
„УниКредит Булбанк“ Левон Хампарцумян изрази становището си, че икономическата криза не е променила драматично фундамента на средата за правене
на бизнес. Той подчерта, че обикновено

след кризи се предприемат достатъчно
мерки да се напишат нови правила и да
се поправят старите, така че този вид
криза повече да не се повтори. „Затова
следващата криза никога не е същата, тя
и затова е криза. Можем да разглеждаме последните години повече като връщане към нормалността, отколкото като
някаква фундаментална промяна в правенето на бизнес”, добави още Хампарцумян.
Срещата на Левон Хампарцумян
продължи с дискусия с публиката, която
постави много актуални икономически
въпроси. В процеса на разговора банкерът подчерта, че да си предприемчив не
означава само да имаш собствен бизнес,
но и да учиш нов занаят и да имаш добра
подготовка, което от своя страна води
до успех.

В зала 224 в Ректората на Софийския университет бе представена книгата
на проф. Венелин Цачевски „Константин
Кацаров. Пътят към върха“. Събитието бе
организирано от Юридическия факултет
на Университета, Съюза на юристите и
Студия „Трансмедия“.
В книгата е описан жизненият и професионален път на Константин Кацаров
- забележителен учен юрист, историк,
демократ и патриот. К. Кацаров е роден
през 1898 г. в София. Завършва висше
юридическо образование и защитава докторат в университета в Берн. През 1931
г. е назначен за доцент, а от 1936 г. е
професор в Юридическия факултет на
СУ „Св. Климент Охридски.“ Получава
международно признание като учен и
експерт по търговско право и в областта
на индустриалната собственост.
През 1953 г. е обвинен в шпионаж и
осъден на 15 години лишаване от свобода, но година по-късно Върховният съд
отменя присъдата му като незаконосъобразна. През 1956 г. К. Кацаров напуска
България и до края на живота си (1980
г.) живее в Швейцария. Автор е на
фундаменталния
труд „Теория на
национализацията“, който е преведен на седем езика
и издаден в единадесет страни. През
1960 г. учредява в
Женева
консултантска компания
по индустриална
собственост. В периода 1963-1969
г. е преподавател
по търговско право в Женевския

Деканът на Юридическия факултет
представи накратко жизнения и творче-

университет. През 1969 г. по негова
инициатива и с личните му средства е
основана фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ към Общия фонд на
Женевския университет. Оттогава фондацията е предоставила стипендии на
стотици българи в областта на образованието, науката, изкуството и културата.
На българските читатели К. Кацаров
е познат с книгите „ 60 години живяна история“, „“Проиграната победа““,
„Светът отблизо“и др. Проф. Константин Кацаров заема достойно място в съвременната история на България и има
голям принос за разширяването на българо-швейцарските връзки в научната и
културната област.
Събитието бе открито от декана на
Юридическия факултет проф. д-р Сашо
Пенов, който приветства гостите и заяви, че за преподавателите от Юридическия факултет винаги е било чест да си
спомнят за предците си: „Проф. Кацаров е преподавал в този факултет и как-

ския път на проф. Кацаров и припомни,
че Константин Кацаров е издал 18 книги, 2 учебника и над 20 статии. „18 книги за един учен, това е сериозно научно
творчество“ – подчерта проф. Пенов и
добави: „Ще ви кажа нещо лично – няма
да забравя, когато България тръгна към
демократични промени, когато икономиката ни стана либерална, когато все още
нямахме търговско право, единственият източник, който тогава ползвахме, и
най-вече колегите, които се занимаваха
с търговския закон, това беше „Търговското право“ на проф. Кацаров. Дори и
в днешното съвремие той е все още полезен със своите трудове“.
Проф. Пенов отбеляза, че когато
прочел книгата за проф. Кацаров, му
направила изключително силно впечатление голямата работоспособност на
професора: „Да преживееш толкова перипетии и през цялото време да си отдаден на творчеството, на науката и на
правото - това е впечатляващо“.

Книгата „Константин Кацаров. Пътят към върха“ бе представена от проф.
Димитър Веселинов от Факултета по
класически и нови филологии, който заяви, че тя е сложен диалог с миналото,
настоящето и бъдещето: „Прочитайки я,
човек се колебае къде да я отнесе – към
миналото или към бъдещето. Жанрът
„биография“ обикновено ни насочва
към миналото, а делото на проф. Константин Кацаров – към бъдещето“. Той
добави, че книгата може да се определи
като опит за разгадаване алхимията на
живота и делото на един български университетски професор в името на „Вечната България“, както той сам нарича
родината ни. Проф. Веселинов посочи
и трудностите, пред които се изправя
всеки биограф на проф. Константин Кацаров – той е и български професор, и
швейцарски преподавател, европейски
учен и космополитен интелектуалец.
„Юрист, политолог, публицист-пътешественик или мемоарист са поредните
въпроси пред изследователя на творческия и професионалния му път…“, добави проф. Веселинов.
Изследването на проф. Венелин Цачевски, съставено от два предговора,
въведение, 18 глави и множество приложения в обем от 560 страници, представлява успешен опит за цялостно изграждане на академична биография на
проф. Константин Кацаров, отличаваща
се със сила на внушението и прецизност
на свършената огромна работа. Проф.
Веселинов подчерта, че става дума за същинско интердисциплинарно изследване и добави, че професионалният обзор
на творчеството на Константин Кацаров
се пречупва през анализа на времето, в
което живее и твори юристът, политологът и мемоаристът Кацаров.
Според проф. Веселинов книгата е
и оригинално свидетелство за връзките
между България и Швейцария през последните 100 години – от 1916 г., когато младият Кацаров заминава да следва
в Женева, до 2016 г., когато множество
български учени заминават да следват в
Швейцария с помощта на фондацията
„Константин и Зиновия Кацарови“.
„Венелин Цачевски ни представя истината за проф. Константин Кацаров,
такава, каквато я е открил в документите. Авторовият език е езикът на фактите, а поантата – достоен портрет на един
велик българин, който продължава да
живее сред нас чрез своята фондация за
талантливи български учени и с безапелационната си вяра в бъдещето на „Вечната България“, която със своя личен
пример предава на всички нас“ – каза
накрая проф. Веселинов.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА
КНИГАТА НА ПРОФ.
ВЕНЕЛИН ЦАЧЕВСКИ
„КОНСТАНТИН
КАЦАРОВ. ПЪТЯТ
КЪМ ВЪРХА“

то всички, които са дали своите усилия
за развитието на Софийския университет, в този университет все още витае
неговият дух“.
Проф. Пенов припомни, че когато
България става самостоятелна държава,
разполага едва с 38 юристи, завършили на различни места по света. За да се
сформира българската администрация,
за да се създаде Юридическия факултет,
за да се създаде Университета, са били
необходими образовани хора. „Всъщност проф. Кацаров е част от второто
поколение юристи, които се вливат в
редиците на университета и най-вече в
Юридическия факултет“, добави още
той.
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Авторът на книгата проф. Венелин
Цачевски благодари на организаторите
на събитието и на всички, спомогнали
за издаването на книгата. Той отбеляза,
че спомените на Лада Брашованова за
проф. Константин Кацаров са били много ценни за написването на книгата. Самата тя е известен музиколог и е писала
много за българо-швейцарските отношения, подчерта Цачевски.
Авторът разказа накратко жизнения
и творчески път на проф. Кацаров и отбеляза, че е преподавал в Университета
в продължение на 32 години. През този
период той се утвърждава като голямо
име в юридическата общност не само в
България, но и в чужбина. Голям негов
труд е „Систематичен курс по българско
търговско право“, издаден през 1937 и
в разширен вариант през 1939 г. По думите на проф. Цачевски проф. Кацаров
е един от тримата най-големи български
учени, преподавали по това време наред
с Любен Диков и Венелин Ганев. Той е
член на най-престижните международни
правни организации и през този период
става учен, признат в международен мащаб.

Проф. Цачевски отбеляза, че проф.
Константин Кацаров е име, което ще
остане завинаги в българската наука със
своите изключителни научни постижения, като честен и искрен човек, дълбоко обичащ хората и искащ да им помогне. Проф. Кацаров завещава цялото си
имущество на Фондация „Константин и
Зиновия Кацарови“ към Женевския университет, която до сега е предоставила
около 350 стипендии, а многобройните й
дарителски инициативи възлизат на около 2,5 млн. долара.
Изключително преживяване е написването на тази книга, подчерта проф.
Цачевски и добави: „За мен това е едно
от ярките имена в съвременната българска история. Една рядко интелигентна,
изключително скромна, почтена личност,
към която човек може да изпитва само
възхищение. Когато свърших моята работа, се почувствах горд, че България е
имала хора, които са работили не само за
родината си, но са получили и световно
признание“.

Във фоайето на Университетската
библиотека „Св. Климент Охридски“
бе открита изложба, представяща нови
книги в библиотека „Физика“, закупени
и дарени по проект „Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени

във Физическия факултет.“ Събрани са
196 заглавия в 584 тома на обща стойност 105 165,48 лв. Ръководител на
проекта е чл.-кор. проф. дфзн Николай
Витанов.
На откриването на изложбата присъстваха директорът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“
доц.д-р Анна Ангелова, деканът на Физическия факултет проф. дфн Александър Драйшу, преподаватели и служители
на библиотеките.
Доц. Ангелова заяви, че е безкрайно
развълнувана от тази изложба, защото тя
е един университетски символ. Тя припомни пред присъстващите историята и
възникването на Университетската библиотека и че самата библиотека възниква благодарение на дарение.
„Дарението е базата, върху която започва и се развива нашата библиотека.
След това в годините има изключително
тесни връзки между преподавателите,
които работят в различните факултети
на Софийския университет и библиотеката и те лично комплектуват фондовете
й. По нареждане на първия ректор на
Университета Александър Теодоров
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ИЗЛОЖБА „НОВИ КНИГИ
В БИБЛИОТЕКА „ФИЗИКА“
В УНИВЕРСИТЕТСКАТА
БИБЛИОТЕКА

Балан, всеки ръководител на катедра е
длъжен сам да комплектува и определя
литературата по своята специалност“.
Доц. Ангелова подчерта, че това
води до създаването на уникалните фондове, които Университетска библиотека има изградени на национално ниво,
особено що се отнася до отрасловите,
филиалните библиотеки. Науката в България се създава и възниква в рамките
на нашия университет. А филиалните
библиотеки на практика отразяват пътя
на българската наука от 1888 г. до днес.
„Именно затова с огромно удоволствие посрещнахме инициативата на
проф. Витанов, който по свой научен
проект, реализиран в рамките на Физическия факултет, комплектува библиотека „Физика“ с почти 200 заглавия в около 600 тома на стойност над 100 000
лева. Това дарение беше предадено в
Библиотека „Физика“ – каза още дирек-

торът на Университетската библиотека.
Доц. Ангелова се върна още малко
назад във времето и подчерта, че това е
най-сериозното дарение, което Университетска библиотека получава през последните 30 години. Не само и не като
стойност на книгите, а преди всичко
като подбор и качество на комплектуване на книгите. „Това е най-важното,
защото колегите преподаватели от Факултета по физика играят ролята на референти, участват активно в процеса на
комплектуване, за да може библиотека
„Физика“ да се превърне в притегателен център за студенти и преподаватели
, да може да обслужва образователната
и научно-изследователската дейност на
факултета. Изключително важно е тази
добра практика на колегите от библиотека Физика и се надявам да се превърне в една постоянна практика във всички
факултети на Софийския университет“ –
каза още доц. Ангелова.
Проф. Драйшу благодари на екипите на Университетска
библиотека
и на филиалната библиотека „Физика“, допринесли библиотеката във
факултета да е с приятна
атмосфера. Той подчерта
заслугата на проф. Николай Витанов и на докторантите, работили по
проекта за новата богата
сбирка от ценни книги и
подчерта, че това е много
сериозен подбор. Проф.
Драйшу изрази надеждата
си, че ще могат и в бъдеще
да бъдат отбелязвани такива добри поводи.

В Дома на киното
се проведе Фестивал на
съвременното
китайско
кино, който се организира
за втора поредна година
от Институт „Конфуций“
към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с Дома на
киното и Културния център на Университета.
Фестивалът бе открит
от доц. Андроника Мартонова, специалист по азиатско кино към Институт за
изследване на изкуствата
и Александра Ангелова,
координатор по културните проекти на Институт
„Конфуций“ в София. Те
изразиха надеждата си, че
филмите ще бъдат харесани от българската публика.
Съветникът по културните въпроси към
Посолството на Китай в България - г-н Йен
Яли изрази радостта си, че Фестивалът на
китайското кино се провежда за втори път и
заяви, че в Китай вече са минали 110 години след появяването на първия филм. Той
подчерта, че страната се намира в най-хубавия си период за развитието на киното.
Г-н Йен Яли разкри, че през първото
тримесечие на тази година приходите от
филми в континенталната част на Китай са
достигнали до 13 милиарда 470 милиона
щатски долара. Това е с 51,2 процента
увеличение в сравнение със същия период на миналата година. През това време
зрителите на филмите са достигнали до
420 милиона. Това е 57.9 % увеличение
в сравнение със същия период на миналата година.
„От тези цифри може да се докаже,
че китайският пазар е един от най-големите пазари на филми в света. И тази индустрия вече става една от най-важната
част на китайската културна индустрия“
каза още г-н Йен Яли и изрази увереността си, че филмите ще бъдат харесани от
българската публика.

Проф. Гъ Джъцян - директор от китайска страна на Институт „Конфуций“ в
София изрази благодарността си към публиката, присъстваща на откриването на
второто издание на Фестивала за съвременно китайско кино.
„Като център за разпространение на
китайския език и култура, ние, от институт
„Конфуций“ бихме искали с помощта на
способите на киното да запознаем отблизо
българската публика с многообразието на
китайската култура – нравственост, традиции, обичаи и история. Подбрали сме
разнообразна селекция от жанрове и теми,
които да провокират и задържат интереса
ви към Изтока“ – каза проф. Гъ Джъцян
и изрази надеждата си, че чрез фестивала
публиката поне за малко да се пренесе в
далечния Китай.
Александра Ангелова благодари на целия екип, участвал в организацията на фестивала. „Пожелавам ви приятно гледане и
дано не само да провокираме, но и да задържим интереса ви към китайското кино“.
До 10 април зрителите имаха възможността да видят девет съвременни филмови
продукции. Тазгодишната селекция предостави на зрителя богат избор от жанрове, сред които криминален, биографичен,
анимация, мюзикъл, драма и много други.
Повечето от филмите бяха представени
пред българската публика за първи път,
като всички бяха със субтитри на български
език.
Филмите са получили редица отличия и
награди от важни международни фестивали, сред които Берлинския международен
филмов фестивал, фестивала в Кан и други.
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ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ КЪМ
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ОРГАНИЗИРА ФЕСТИВАЛ НА
СЪВРЕМЕННОТО КИТАЙСКО
КИНО

Във Фоайето на Университетската
библиотека „Св. Климент Охридски“ бе
открита изложба на тема „Книгата отвъд
книгата. Малък разказ за читателите, които създават книгите“. Изложбата разказа
за читателите, които сами правят книги,
изземайки функциите на издателя. Тя можеше да бъде разгледана до 13 май 2016
г.
Изложбата бе експонирана по повод
Световния ден на книгата и авторското
право и в нея можеха да се видят ценни
и необичайни книги от личните колекции

Изложбата бе открита от директора
на Университетската библиотека „Св.
Климент Охридски“ доц. д-р Анна Ангелова, която заяви, че в Библиотеката
отново е празник на книгата - многостранна и многолика. Тя припомни, че
българската ръкописна книга има хилядолетна история, а българската старопечатна книга се появява и развива в периода
на Възраждането. След „Неделника“ на
Софроний на бял свят излизат първото
българско списание, първият български
вестник, първите буквари, граматики и
т.н. и така българската възрожденска
книжнина добива и оформя своя жанров
облик.
Именно в този период, когато връзката автор - издател - читател е ясна и точно
дефинирана чрез системата на спомосъществувателството и когато всеки автор
знае къде точно, на кое място и до кой
читател ще достигне неговата книга,
се чувства длъжен да постави в края на
книгата почти винаги списъка на хората,
допринесли тя да види бял свят – за да ги
има, за да се помнят и да се знаят.
„В този период обаче, наред с оформяне облика на традиционната книга, се
появяват и правят първите си стъпки и
така наречените нетипични, нестандартни книги. Причините за това са много и
различни“ – каза доц. Ангелова и се спря
на една от тях, цитирайки Христо Ботев,
който пише през 1875 г. в рубриката си
„Книжевност“, че поради липса на средства е принуден да издаде съчинението на
руския генерал Липранди в подлистник
във вестника вместо в книга.
Проф. д-р Алберт Бенбасат представи някои основни акценти от изложбата
и заяви, че съществуват книги, които не
са дело само на издател и на печатар:
„Читателят в тези книги играе една много
важна, основна роля. Той става производител по някакъв начин, той прави, до-

Доц. Загоров заяви, че идеята за изложбата се е родила още преди няколко години, а е представена за първи път
миналата година в Университета по библиотекознание и информационни технологии отново по повод Международния
ден на книгата. „Самата изложба се оказа един жив организъм, тя непрекъснато
има нужда да бъде обогатявана и обмисляна”, каза доц. Загоров и подчерта, че
тази година на изложбата в Софийския
университет има допълнителни експонати.
Доц. Загоров разказа за книгите „самиздат“, които са били основно на теми
табу по време на социализма - хиромантия, източен иглов масаж, дъновистки
практики, религиозни книги. В книгите
са използвани различни техники за размножаване – включително ръкописен
препис, снимане с фотоапарат, препис
с пишеща машина, като са били подвързвани с първомайски плакат, за да избегнат подозрения.
„Самиздат е типично тоталитарно
явление и е различно от днешното самоиздаване, където всеки може да издаде
книга когато пожелае. По време на социализма е било опасно и забранено”,
добави проф. Бенбасат. „За нас книгата
е ценност именно като една културна
ценност”, подчерта още той по повод
преувеличаваната масмедийна роля на
книгата.
„Книгата е памет, индивидуална, социална, културна, тя е паметта на човечеството и не бива да я подценяваме и
да я идентифицираме само с масмедията
или медията изобщо”, каза в заключение
проф. Бенбасат.
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вършва, досъздава и по свой начин моделира книгата. В тази изложба ще видите
книги, които са моделирани от самите
читатели, сглобени от тях“.
Проф. Бенбасат разказа още, че понякога читателите по свое усмотрение,
понякога без никаква логика от няколко
събрани книжки правят един том и добави, че това е уникалното в читателското
участие в създаването на книгите.
Той добави, че гордостта на изложбата са експонатите подлистници, които
са много редки и трудно се откриват.
„Подлистникът е една от формите, при
които книгата се масовизира, влизайки
в масмедиите – в един вестник. Така тя
тръгва към масовата публика, която няма
достатъчно материални възможности да
си купи цялата книга и я купува на части”, подчерта проф. Бенбасат и добави,
че има романи-подлистници от по 1000
стр. Един от представените на изложбата е „Потайностите на принц Карл”.
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В УНИВЕРСИТЕТСКАТА
БИБЛИОТЕКА БЕ
ОТКРИТА ИЗЛОЖБА НА
ТЕМА: „КНИГАТА ОТВЪД
КНИГАТА. МАЛЪК РАЗКАЗ
ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ, КОИТО
СЪЗДАВАТ КНИГИТЕ“

на проф. Алберт Бенбасат от Факултета
по журналистика и масова комуникация
на Софийския университет и доц. Васил
Загоров от Университета по библиотекознание и информационни технологии.
Експозицията показа няколко вида
книги „направи-си-сам“: алигати – книги,
създадени от вестникарски подлистници,
съединени в общо книжно тяло; конволюти (рекомплекти) – няколко книги и/
или брошури, подвързани в едно книжно
тяло; ръкописни преписи – единични ръкописни копия на книги (навярно отпреди ерата на копирните машини); самиздат
– оригинали или копия на книги в незначителен брой екземпляри чрез писане
на ръка, на пишеща машина (често под
индиго за повече бройки) и по-рядко на
циклостил или ксерокс.
На събитието присъстваха колеги на
проф. Алберт Бенбасат и доц. Васил Загоров, ректорът на УНИБИТ проф. Денчев, проф. Анна Гергова, любители на
екзотичните книги.

Срокът за подаване на документи бе
до 15.04.2016 г.
Главният мениджър ще работи под
прякото ръководство на ректора и в тясно взаимодействие със заместник-ректорите и главния секретар на Софийския
университет. Той ще участва в работата
на Ректорския и на Академичния съвет
със съвещателен глас. Оперативно ще
ръководи и контролира дейността на
отделите: „Имоти“, „Ремонти и снабдяване“, „Личен състав и трудови отношения“, „Обществени поръчки“, „Секретариат и деловодство“, „Правен“,
поделение „Социално-битово обслужване“, „Управители на сгради“, „Техническо обслужване“.
Отговорностите на главния мениджър ще бъдат да организира и осъществява контрол върху изпълнението
на решенията на Общото събрание, на
Академичния и на Ректорския съвет; да
ръководи и контролира дейностите по
управление на човешките ресурси в администрацията; да организира и контролира правното осигуряване на процедурите по обществени поръчки; да участва
в съставянето на университетския бюджет и в контрола на изпълнението му;
да съдейства за разширяване на контактите с бизнеса с цел реализация на съвместни дейности и дарения; да отговаря за изготвянето на инвестиционната
програма на Софийския университет
– определяне на приоритети и търсене
на външни инвеститори; да организира,
координира и контролира всички дейности, свързани с управлението на материалната собственост в Университета.

СТАРТИРА КОНКУРС ЗА
НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ
НА НОВА ПРОГРАМА ЗА
ПОДКРЕПА НА СТУДЕНТСКИ
ИНОВАЦИИ
Институт “Отворено общество” –
София в партньорство с Фондация „Микрофонд – София“ обявиха ачалото на
конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на новосъздадената
Програма за подкрепа на студентски
иновации.
Програмата има за цел да насърчи и
подкрепи студенти с иновативни идеи
или проекти, допринасящи за решаването на социални проблеми и/или за развитието на научните дисциплини в следните приоритетни области:
- Демократизация на обществения
живот в България;
- Защита на основните права на човека;
- Борба с бедността и ограничаване
на последиците от социалното изключване.
Общият индикативен размер на средствата, предвидени за подкрепа на проекти по Програмата, е 300 000 евро.
Максималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за проект е 25 000
евро.
Крайният срок за подаване на проекти е 30 май 2016 г.
По програмата могат да кандидатстват висши училища, студентски клубове и организации, както и неправи-

телствени организации, отговарящи на
условията за допустимост.
Студентски организация, клубове и/
или инициативна група студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ могат да изпращат резюмета на
своите проектни предложения на следния адрес: mail@students.uni-sofia.bg не
по-късно от 16.05.2016 г. (понеделник)
за взимане на решение от ръководството
на Студентския съвет и на Софийския
университет за подкрепа на проектните
предложения.
Кандидатстването се осъществява
през специално разработена за целта информационна система през профила на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, регистриран еднократно с
цел подаване на проектни предложения.
Програмата ще финансира приоритетно проекти с устойчив резултат и видимо студентско участие.
Подробни насоки за кандидатстване,
както и примерни формуляри са публикувани на уеб страницата на програмата
на адрес: www.studentsinnovations.bg
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СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР
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КОНКУРСИ

На тържествена церемония в Аулата
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ 96 бакалаври и магистри от
специалност „Международни отношения“ на Юридическия факултет получиха
своите дипломи за завършено висше образование. С отличен успех завършват 42
души. Випускът има един пълен отличник.
На церемонията присъстваха зам.-ректорът на Софийския университет доц. д-р
Георги Вълчев, деканът на Юридическия
факултет проф. д-р Сашо Пенов, доц.
Янаки Стоилов, зам.-председател на 43тото Народно събрание, членове на академичната общност, близки и гости на
абсолвентите.
Тържеството бе открито от проф.
Пенов, който заяви, че за него е чест
да поздрави абсолвентите за успешното
им дипломиране в най-старото и вече с
вековна традиция висше училище в България. „Положили сте труд, за да усвоите знания, които ви правят специалисти
в област, чрез която ще утвърждавате
името на България като достоен член на
международната общност. Убеден съм,
че широката ви езикова и хуманитарна
култура и познания ви дават предимство
пред много други студенти и ви правят
конкурентноспособни сред студентите
от други държави. Една част от вас вече
придобиват знания в магистърски програми в чужбина и се надявам да имате
самочувствието да докажете, че можете и
знаете“ – каза проф. Пенов.
Той припомни, че в актуализираното издание на Рейтинговата система на
висшите училища в България на Министерството на образование и науката Софийският университет е класиран на първо място в професионално направление
„Политически науки“, а специалността
„Международни отношения“ в Юридическия факултет е първа в ранглистата на
сродните й специалности. Проф. Пенов
подчерта, че това се дължи на общия труд
– и на преподавателите, и на студентите.

Деканът на Юридическия факултет
допълни още, че успешно се развиват и
магистърските програми по международна сигурност, международни бизнес
отношения, международни организации
и индустриална дипломация и право на
Европейския съюз. Успешно се развиват
и докторските програми във факултета.
„Направих една справка по повод вашия празник и установих, че от всички
служители на Министерството на външ-
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ните работи 356 служители са завършили Софийския университет. И въпреки
сравнително младата ни специалност,
42 от тях са завършили „Международни
отношения“, включително и единият от
заместник-министрите. Добре сте приети и в други структури на държавната
администрация – Народно събрание,
Президентство, министерства, неправителствения сектор и в частния бизнес“ –
каза още проф. Пенов.
Той изрази убеждението си, че абсолвентите са възпитани в чувство за
политическа и гражданска отговорност,
независимост, европейска принадлежност и на собствена роля в укрепването
на гражданското общество в България.
Проф. Пенов подчерта, че където и да
отидат най-младите му колеги, те ще бъдат полезни за страната си.
Деканът на Юридическия факултет
пожела на завършващите здраве и сполука в професионалната им реализация.
Абсолвентите бяха поздравени и
от доц. Янаки Стоилов от негово име,
като техен преподавател, и от името на
Народното събрание. Той подчерта, че
специалността „Международни отношения“ дава възможност на абсолвентите
да работят като дипломати, изследователи, политици. „Винаги ми е било много
приятно, пътувайки извън страната да
срещам ваши предшественици, които се
развиват успешно в дипломатическата
кариера, включително в представителството на България в различни международни организации“ – каза още Янаки
Стоилов. Той припомни, че в първите
години, след като специалността бе открита в Юридическия факултет на Софийския университет, балът, с който са
се приемали студентите, е бил по-висок

от този за специалност „Право“.
„Надявам се, че в този твърде противоречив свят вашето познание за
международните отношения ще бъде
полезно за родината ни. Защото вие сте
изправени пред предизвикателството да
работите за правовата основа на международните отношения, точно когато
тя изглежда поставена на голямо изпитание. Точно когато се създаде впечатлението на всеобщност на човешките
права, днес те са подложени на голяма
атака – първоначално от множеството
войни, водени в различни точки на света, а след това и от тежките прояви на
тероризъм, достигнали до територията
на Европейския съюз“ – каза още в приветствието си доц. Стоилов.
Той заяви още, че младите специалисти трябва много добре да преценяват
това, което е необходимо с оглед отстояването на българските национални интереси, да се намерят тези партньори и
организации, с които може да се осигури бъдеще за страната ни, сигурност и
просперитет. Той изрази надеждата си,
че абсолвентите имат необходимата подготовка, съзнание и воля да постигнат
това и им пожела успех.
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ЗАВЪРШИ ВИПУСК
2015 Г. НА
СПЕЦИАЛНОСТ
„МЕЖДУНАРОДНИ
ОТНОШЕНИЯ“

70
АПРИЛ / 2016

69
АПРИЛ / 2016

По време на тържествената церемония проф. Пенов прочете поздравителен
адрес от Милена Дамянова, председател
на Комисията по образование и наука
към 43-тото Народно събрание на Република България. В него тя поздравява
абсолвентите за положения труд да завършат желаната специалност и посочва,
че те са усвоили знания, които ги правят
специалисти в област, чрез която ще издигат авторитета на България. В поздравителния адрес Милена Дамянова изразява убеждението си, че високото ниво на
образование на младите специалисти им
дава предимство пред много други студенти в България и че ще намерят своето
достойно място сред съвипускниците им
в Европа. „Избраната от вас професия
ще ви поставя пред различни изпитания.
Пожелавам ви силна и непоклатима воля
за установяване на отношения в дух на
разбирателство и сътрудничество между
държавите за постигането на един по-спокоен световен ред. Където и да отидете,
отстоявайте българските национални интереси. Успешна и ползотворна професионална реализация“ – се казва още в
поздравителния адрес.

в различните дисциплини, в семинарите,
в цялата тази сложна картина на обществен живот, каквато представлява Софийският университет.”, отбеляза зам.-ректорът. Той припомни на абсолвентите,
че това за тях е началото на един дълъг
път, в който е важно да запомнят, че завинаги ще останат пълноправни членове
на голямата общност на Софийския университет: „Какъвто и да бъде вашият професионален път, оттук нататък, той ще
бъде неразривно свързан със Софийския
университет и бидейки представители на
страната ни, където и да било, вие ще бъдете и представители на Софийския университет. Затова носете тази отговорност
с достойнство, с чест, защото това, което
може да въздигне тази страна, започва от
аудиториите – първо в училищата, и завършва тук.”
Доц. Вълчев подчерта, че ако годините в Университета са били ползотворни,
абсолвентите ще са осъзнали една проста
истина – че оттук нататък непрестанно
трябва да развиват своите знания, защото
дипломата показва, че са готови да го направят, но е необходима и воля от тяхна
страна, за да продължават да го правят.

Заместник-ректорът на Софийския
университет доц. д-р Георги Вълчев също
отправи приветствие към абсолвентите
по повод завършването им. Той поздрави
семействата им, защото благодарение на
тях абсолвентите са израснали в среда,
култивирала вкус към знанията, развиването на критичното мислене и отстояването на устоите на всяка една човешка
общност, чийто крайъгълен камък е правото.
Зам.-ректорът поздрави и самите абсолвенти за усилията, които са положили
през годините и които сега ще бъдат материализирани в дипломи – „скромен малък
документ”, както го нарече доц. Вълчев.
„Този документ обаче показва какво вие
сте формирали във вашите умове по време на престоя в Софийския университет,
по време на работата с преподавателите

Той пожела на завършилите плодотворен професионален път, като подчерта, че той няма да бъде
лек за всички, а понякога
ще бъде изпълнен с трудности и обезсърчителни
моменти.
Зам.-ректорът
препоръча на абсолвентите
в тези моменти да се обръщат към своите приятели,
част от които са срещнали
в Софийския университет:
„Приятелите са за това, за
да намерите опора и помощ
в трудни моменти. Човек
върви сам по своя път, но
той е формиран в една среда. Най-красивите години
сте прекарали тук и благо-

дарение на тях сте формирали такава
приятелска среда, която ще ви накара
след години да осъзнаете престоя си тук.
Ще осъзнаете, че образованието, контактите, културата, получена в Софийския
университет, е достойна за всяко едно
висше училище в Европа и ви поздравявам за избора ви.”, добави доц. Вълчев
и обяви випуск 2015 на специалност
„Международни отношения” за завършил.
Отличникът на випуска Христо Михайлов поздрави колегите си по повод
завършването на висшето им образование и им пожела да доказват, че заслужават дипломите си Той благодари
на преподавателите, като отбеляза, че
преходът от гимназиалното средно към
висшето образование е голяма стъпка.
Отличникът изказа специални благодарности към преподавателите от Катедра
„Международно право и международни
отношения” и към преподавателите от
Историческия факултет – и в частност
на проф. дин Искра Баева. Тъй като
обучението по специалност „Международни отношения” предполага обучение
по един изцяло нов език, той изказа при-

знанието си и към преподавателите по
чуждоезиково обучение. „Тези четири
години, които прекарахме сред толкова
усмихнати и отговорни хора ни научиха,
че международната среда е динамична,
стихийна, но въпреки това е и системна.”, пошегува се Христо. Отличникът
представи с чувство за хумор как наученото през годините в специалността
ще бъде приложено в живота на абсолвентите след завършването им. „От тук
насетне в нашите ръце и в нашите умове
трябва да бъде съзнанието, че ние действаме в съобщност и трябва да действаме
за доброто на тази общност.”, добави
още той.
Христо Михайлов подчерта, че е поласкан от срещите си с редица невероятни хора във факултета и им благодари
за интердисциплинарния подход, който
дава предпоставки за разчупване на мисленето и нова гледна точка.
„Пожелавам на всички нас с каквото и да се захванем, където и да отидем,
това което вършим да ни носи удовлетворение и радост”, каза в края на словото си отличникът на випуска.

В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ се проведе тържествена церемония по повод дипломирането на випуск 2015 г. на Биологическия факултет. 250 бакалаври и магистри
получиха дипломите си за висше образование. Пълните отличници са 23-ма магистри.
Тържеството бе открито от проф. д-р
Мариела Оджакова, декан на Биологическия факултет. Тя поздрави абсолвентите и заяви, че завършването на висшето
образование е безспорно едно от най-важните събития в живота им: „Всеки път
се вълнуваме не по-малко от вас. От една
страна сме радостни, че тръгвате и че сме
ви дали нещо, от друга страна, винаги ни
е малко тъжно, че се сбогуваме с вас”.
Тя поздрави абсолвентите за успешното завършване на тази част на тяхното
образование, за дипломите, които получават, защото зад тях стоят техните знания и умения, жизнена позиция и труд.
„Всеки е научил това, което му трябва,
или това което е пожелал. И от биологията, и от отношенията между хората”, каза
проф. Оджакова и пожела на завършващите студенти да бъдат винаги на върха.
„Поемете с гордост дипломата на възпитаници на Софийския университет. Присъствието на емблемата на Университета
ще ви дава допълнителни преимущества,
когато ще ви се налага да се състезавате и да се конкурирате с ваши колеги от
всички краища на света”, призова деканът на Биологическия факултет и добави,
че образованието в Софийския университет по никакъв начин не отстъпва на
европейските и световните стандарти.
„Нашите дипломи винаги са били и остават конвертируеми и дават възможност

Заместник-ректорът на Софийския
университет доц. д-р Георги Вълчев поздрави всички от името на ректора проф.
дфн Анастас Герджиков и цялото ректорско ръководство на Университета.
Той отбеляза, че получавайки дипломата
на Софийския университет, абсолвенти-

те поемат няколко големи отговорности.
На първо място, оттук насетне те представят своите преподаватели в бъдещия
си професионален и човешки път. Университетската академична общност работи по правила, които биха могли да
ни направят малко по-добри, подчерта
доц. Вълчев. Той заяви още, че дипломата удостоверява, че абсолвентите са
извървели един начален път в професионалната си кариера и отбеляза, че
оттук нататък пътят на знанието е отворен пред тях и трябва да го извървят до
края. Заместник-ректорът призова всички завършващи да изкажат своята благодарност към близките си хора, които са
ги подкрепяли в техния избор, подавали
са им ръка в трудни моменти и са ги окуражавали да вървят.
Втората голяма отговорност според
доц. Вълчев е, че те винаги ще представляват Софийския университет и където
и да ги отведе техния път, те ще бъдат
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за професионална реализация. Радвайте
се, че имате възможност да завършите
своето висше образование в най-добрия
факултет в България, който създава специалисти във вашата област”, каза още
проф. Оджакова и припомни, че този
факт е потвърден от Националната рейтингова система на българските висши
училища.
Проф. Оджакова посъветва студентите да не се стъписват пред трудностите, пред които ги изправя животът, а с
действия и желание да постигат мечтите си. „Предстои ви да продължите по
пътя на знанието и трябва да стъпвате с
високо вдигната глава. Мъдростта не се
преподава, тя се изживява и изстрадва”,
каза деканът на Биологическия факултет.
Проф. Оджакова призова завършилите студенти каквото и да стане, да не
се самообвиняват, а да разчитат на късмета и упоритостта си. В заключение тя
пожела на абсолвентите да бъдат живи и
здрави, да запазят своето емоционално
богатство, винаги да се връщат към бащината стряха и към изворите, откъдето
са черпили знания, защото там винаги
някой ги чака. „Пожелавам ви да не остарявате духовно, да имате вяра в себе
си и в близките край вас. Лично щастие
и съдържателен живот. Както и много
късмет! На добър час!”, каза още проф.
Оджакова.
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ВИПУСК 2015 Г. НА
БИОЛОГИЧЕСКИЯ
ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИ
ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

част от общността на Университета –
най-големият и най-добрият университет
в България. По думите на доц. Вълчев
студентските години са едни от най-щастливите, защото са създали много нови и
ценни познанства, превърнали се в едни
от най-хубавите приятелства за цял живот. Той ги призова, ако след време
имат нужда от помощ и съдействие, да се
обърнат именно към тези приятелства, да
вървят напред смело и уверено, а всичко
останало ще се нареди.
„В дни като днешния тази зала оживява и се превръща в истинското сърце
на Софийския университет, където младостта тръгва по своите пътища, за да се
пръсне из страната и далеч извън нейните
граници“, отбеляза доц. Вълчев. Той пожела на всички абсолвенти на добър път,
никога да не забравят, че са възпитаници
на Софийския университет и обяви випуск 2015 г. на Биологическия факултет
за закрит.
Лидия Пенева, бакалавър от специалност „Биология“, поздрави аудиторията
от името на абсолвентите. Тя заяви, че
Софийският университет е не само критерий за най-качественото образование,
но също така се отличава с особено важна мисия – да съхранява, обогатява и
пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истината и познанието.
„Днес празнуваме успешното завършване
на едно предизвикателство. За всички
нас днешният ден ще остане съкровен
спомен за края на едно обагрено от различни нюанси пътуване и за началото на
едно още по-обещаващо бъдеще“.
Лидия Пенева сравни годините на
обучение в Университета като пътуване
на кораб в открито море и подчерта, че
само упоритият труд и целеустременост
са помогнали в постигането на целта на
абсолвентите – да се докоснат до съвършенството на една от най-древните науки
– биологията. Тя припомни на съвипускниците си първите им години в Универ-

В Аулата на Софийския университет
се проведе тържествената церемония по
връчване на дипломите на завършилите
Факултета по класически и нови филологии. 270 бакалаври и магистри получиха
дипломите си за завършено висше образование. 92-ма са отличниците, от които
с пълен отличен успех са седем абсолвенти.
Церемонията бе открита от декана на
Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова. Тя поздрави абсолвентите за техния специален ден
и изрази надеждата си, че във времето,
приветствието си проф. Данова припомни една източна мъдрост, която казва, че
независимо от студените пролетни дни,
всички знаем, че идва лятото. „Вие сте на
прага на вашето лято. Лятото, в което ще
трябва да реализирате това, което сме ви
дали“ каза още деканът на Факултета по
класически и нови филологии.

прекарано в Софийския университет са
натрупали знания, опит, умения, които
ще им помогнат в техния житейски път. В

Проф. Данова пожела на завършващите да използват и умножават талантите
си и да постигат нови и нови успехи.
Заместник-ректорът на Софийския
университет чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов всички абсолвенти поздрави
от името на ректорското ръководство с
успешното завършване на Факултета по
класически и нови филологии. По думите
му, това е най-приятното изживяване за
един преподавател – да види своите студенти пораснали и помъдрели. Той заяви,
че е сигурен, че за абсолвентите е минало
неусетно времето от първия миг, в който са прекрачили прага на Алма матер и
изрази увереността си, че времето ще заличи трудностите, които са срещнали по
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ситета и ги призова да бъдат позитивни,
трудолюбиви и неуморни, търсейки нови
знания, защото колкото повече опознават
науката, толкова повече тя ще ги запленява със своята магия.
Лидия Пенева изрази и дълбоката си
признателност към преподавателите от
Биологическия факултет, защото техните усилия са ги направили не само добри
специалисти, но и по-добри хора.

АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК
2015 Г. НА ФАКУЛТЕТА
ПО КЛАСИЧЕСКИ И
НОВИ ФИЛОЛОГИИ
ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ
СИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

маваме с Изтока и припомни, че измежду
шестте хронологично най-древни цивилизации четири са източни – китайската,
индийската, египетската и цивилизацията на междуречието (акадска, асирийска, вавилонска, шумерска). Директорът
на Центъра по източни езици и култури
припомни още, че гърците и римляните
наследяват не малко от източните цивилизации. Измежду тези шест цивилизации
има една-единствена – китайската, която
продължава да съществува като цивилизационен континуум и това се случва пак
на изток.
Той припомни и едно изследване, направено на Запад, според което дължим
много на китайците – това са не само
коприната и туша (мастилото), а и много
технологични иновации, открити навре-

мето в Китай, които ползваме и до днес.
Такива големи култури като китайската,
индийската, иранската продължават да
бъдат изключително популярни и при нас
на Запад, подчерта проф. Федотов и изрази съжалението си, че контактите ни с
Изтока в момента са помрачени от всички
страдания, които се случват съвсем недалеч от нас – в Сирия, в Ирак, в Либия, в
Северна Африка.
В словото си проф. Федотов се спря
на въпроса какво трябва да се направи
в Европа, за да може наистина хората,
принадлежащи към различни култури и
цивилизации да живеят в хармония. Той
подчерта, че светът се нуждае от медиатори и владеещите източни езици, познавайки дълбоко съответните източни култури, биха могли да направят моста между
Запада и Изтока истински и солиден.
В своето слово проф. Федотов заяви, че за него и в професионален, и в
личен план Изтокът е съдба и пожела на
тези, които ще получат дипломите си от
източните специалности - кореисти, японисти, индолози, тюрколози, арабисти,
да направят всичко, за да може и за тях

Заместник-ректорът изрази увереността си, че получената подготовка на
абсолвентите ще им помогне в намирането на работа и професионалната реализация, която ще отговаря на техните
възможности, желания и амбиции. „Тепърва ще прилагате наученото и ще се
убеждавате, че изборът ви да учите в
Софийския университет е бил възможно
най-правилният“, каза заместник-ректорът и пожела на младите специалисти да
си намерят удовлетворяваща ги работа,
която да им създаде усещане за пълноценно изживян живот. Проф. Витанов
обви випуск 2015 г. на Факултета по
класически и нови филологии за завършил.
Ивайло Йорданов, председател на
Факултетния студентски съвет към Факултета по класически и нови филологии, също поздрави абсолвентите и заяви, че в този ден те завършват не просто
поредната
образователно-квалификационна степен от обучението си, а завършват най-престижното висше училище в страната. Той им пожела да бъдат
твърди, никога да не се предават и да запазят жив пламъка на любознателността.
„Запазете и онова, което ни свързва –
преживяването, наречено Факултет по
класически и нови филологии. Продължавайте да култивирате у вас ценните

качества на това преживяване - вкуса
към многообразието, толерантността
към различното и различните, вътрешна освободеност и жизнерадост, “, каза
още Ивайло Йорданов. Той добави, че
за всички образованието в Софийския
университет е една важна страница от
живота им. Тук са намерили приятели,
научили са нови неща, доизградили са се
като личности.
Председателят на Факултетния студентски съвет призова абсолвентите да
помнят приятелите си, своите преподаватели и да бъдат горди, че се дипломират именно в този факултет. Той припомни, че миналата година Факултетът
по класически и нови филологии чества
50-годишнината си, че в него се преподават повече от 40 езика и се обучават
студенти в 20 специалности в бакалавърска степен и в над 30 магистърски

програми. Ивайло Йорданов пожела цялото възможно щастие на колегите си и
успех в следващата глава от житейската
им история.
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време на обучението си, но ще остави
живи хубавите спомени и многобройните приятелства, които продължават цял
живот, както и придобитата сериозна
квалификация и подготовка, получена
от преподавателите и благодарение на
усилията на завършващите. Проф. Витанов подчерта, че за Университета е повод на гордост, че според Националната
рейтингова система на висшите училища
Алма матер е на първо място във всички
направления, по които обучава студенти.
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По време на тържествената церемония академично слово произнесе проф.
дфн Александър Федотов, директор на
Центъра за източни езици и култури към
Софийския университет. Той поздрави
всички и заяви, че Факултетът по класически и нови филологии години наред опровергава казаното от Киплинг, че Запад
е Запад, Изток е Изток и те никога няма
да се срещнат. „Всъщност нашият факултет е територията, на която Западът и
Изтокът се срещат всеки ден. Във ваше
лице имаме хора, които овладели съответните източни езици, знаещи прекрасно
и западни езици ще работят точно за това
сближаване между Изтока и Запада“, каза
проф. Федотов и изрази гордостта си, че
именно в Софийския университет действа най-големият на Балканите Център за
източни езици и култури, в който се изучават десетки източни езици, литератури,
култури, общества и истории. Той зададе
въпроса защо всъщност трябва да се зани-
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Изтокът да стане съдба. „Вие ще бъдете привилегированите да споделяте не
само знанието за едната половинка на
нашата планета, но и за двете й половинки - онази, която се нарича Изтокът“.
Проф. Федотов пожела на абсолвентите от всички специалности на факултета избраната професия да се превърне в
тяхно любимо занимание и хоби.
От името на абсолвентите поздрав
поднесе и Цветелина Борисова, пълен
отличник от специалност „Кореистика“.
Тя припомни на колегите си въздишката
на облекчение, когато са си взели финалния изпит, но без да си дават сметка,
че трудното едва сега започва. „Защото
всеки един от нас, в този миг, от днес,
става представител на учебната инсти-

туция, която напуска. И съответно отговорността ни е огромна. Точно както
беше огромна и отговорността на преподавателите, които имаха грижата ние
да получим най-доброто образование в
България, завършвайки най-старото и
най-престижно висше училище у нас“,
каза Цветелина Борисова.
Тя добави още, че през изминалите
години тя и колегите й са научили много,
пораснали са и са станали по-отговорни,
срещнали са приятели, а най-важният
урок, който са научили през изминалите години е, че всеки един от тях носи
отговорност за собствения си живот, за
собственото си бъдеще.
„Където и да отидем, каквото и
да правим всички ние никога няма да
забравим доброто, което сме преживяли
зад вратите на Софийския университет“,
каза абсолвентката и припомни радостните, но и трудните моменти по време
на следването. Тя благодари на своите
преподаватели, които са превърнали
Центъра за източници езици и култури
в техен втори дом, в който са се почувствали като от едно семейство.
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