ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
МАЙ 2016 г.

тържество
Софийският
университет отбеляза
Деня на българската
просвета и култура
и на славянската
писменост

16 Започна втората
кандидатстудентска
сесия на
Софийския
университет
за учебната
2016/2017 г.

20 Нов брой на
изданието „Лист:
Ботанически
градини“

24 Международна
тридневна
конференция,
посветена на
Просвещението

11 Университетска- 15 Почит към делото
та библиотека
„Св. Климент
Охридски” представи разширената дигитална
научно-изследователска библиотека “Зограф”

17 Софийският
университет
„Св. Климент
Охридски” и
Националният
дворец на
културата
сключиха
Меморандум за
сътрудничество

21 В Алма матер
бяха връчени
първите
Национални
награди „Евлогий
и Христо
Георгиеви“

27 Софийският
университет и
ДЗИ подписаха
споразумение за
сътрудничество

на светите братя
Кирил и Методий

35 Проф. Тимъти

19 Университетската
ботаническа
градина в София
бе домакин
на старта на
инициативата
„Да изчистим
България заедно“

23 В Софийския
университет
се проведоха
традиционните
КирилоМетодиевски
четения

29 Изследователи
от Университета
участваха в кръгла
маса, посветена
на примерите за
успешни иновации

Райс бе удостоен
с почетното
звание „доктор
хонорис кауза“
на Софийския
университет

43 Отборът на
Софийския
университет спечели
второ място на
престижното
международно
състезание по право
на европейския съюз
СЕЕМС

48 Български ученици
са носители на
специалната
награда на XIVта олимпиада
на Европейския
съюз по природни
науки

на кариерното
развитие в
Стопанския
факултет

33 Акад. Петър
Кралчевски
получи наградата
„Питагор“ за
цялостен принос
в развитието на
науката

39 Почетният консул 41 Проф. д-р Теньо
на Колумбия у нас
и дългогодишен
преподавател
в Софийския
университет Рафаел
Алварадо бе
награден с орден
„Сан Карлос“

45 Момичетата от
представителния
отбор на
Университета
по баскетбол се
класираха втори
на Националната
студентска
универсиада

49 Факултетът по
педагогика на
Софийския
университет
отбеляза своята
30-годишнина
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05 С академично

изложение
„Златната ябълка
на успеха“
2016 срещна
работодателите
с филолозите от
Университета

32 Първи Форум
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СЪДЪРЖАНИЕ

30 Кариерното

Попминчев
бе награден с
Почетен знак
на Президента
на Република
България

46 За трета поредна
година Юридическият
факултет е носител на
Купата на ректора

52 Факултетът
по начална и
предучилищна
педагогика
представи книгата
на Фридрих
Фрьобел „Елате да
живеем за нашите
деца!“

57 В Софийския
университет
бе представен
сборник в памет
на акад. Димитър
Косев

но-фотографската изложба
„Кадри към
„Сън за щастие” на Пенчо
Славейков”

58 Юбилейна
изложба „Кръгът
„Мисъл” и
българската
модерност,
отразени
в личната
библиотека на
Боян Пенев”

63 Университетските 65 Екип от
ботанически
градини са
партньор в
проекта Big Picnic

66 Празници
на световни
туристически
дестинации

Физическия
факултет участва
в създаването на
Черноморски
център за
мониторинг и
прогноза

69 Студентският
съвет на
Университета
обяви конкурс
за студент на
годината

55 Литературнофотографска
изложба „Кадри
към „Сън за
щастие” на Пенчо
Славейков”

70 Дипломираха
се абсолвентите
от френската
бакалавърска
програма на
Стопанския факултет

61 Премиера на
фотоалбума
„Спомени за
славно време и
за симбиозата
между науката
и футболната
топка, и ... за
приятелите”

78 Завърши випуск
2015 г. на
Историческия
факултет на
Софийския
университет

74 Абсолвентите
от Философския факултет
на Софийския
университет
получиха дипломите си
за завършено
висше образование

82 Дипломира се
Випуск 2015 на
Факултета по
журналистика
и масова
комуникация

76 Магистрите от
випуск 2015 г.
на Стопанския
Факултет
получиха своите
дипломи
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53 Фотоизложба

85 Успешно
защитилите
докторанти на
Софийския
университет
получиха своите
дипломи

Проф. Герджиков постави риторичния въпрос къде са българското образование, българската култура и българската писменост днес, когато вместо на
кирилица, пишем електронни писма на
развалена латиница, когато не се отделят достатъчно средства за култура и
част от читалищата са закрити, а останалите тънат в недоимък.
Ректорът отбеляза, че през последните 20 години Софийският университет се опитва да поддържа най-високо
качество на образованието чрез инвестиции в библиотеки, лаборатории и апаратура, които повишават качеството, но
и изискват финансиране. Въпреки това
държавната субсидия се разпределя според броя на студентите, независимо от
резултатите на Университета, добави
проф. Герджиков: „Това е същото, както ако в една фабрика се произвеждат
обувки с високо качество, ръчно и от
истинска кожа, а в друга – не толкова
добри обувки от изкуствена кожа, държавата изкупува обувките на двете фа-

По традиция по-рано през деня Академичният съвет на Софийския университет се присъедини към празничното
общоградско шествие и участва в официалната церемония за отбелязване на
празника, която се проведе при паметника на светите братя Кирил и Методий
пред Националната библиотека.
Официални гости на академичното
тържество бяха заместник-председателите на Народното събрание Димитър
Главчев и Янаки Стоилов, вицепремиерът и министър на образованието и
науката Меглена Кунева, проф. Иван
Димов, заместник-министър на образованието и науката, проф. Любен Тотев,
ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и председател на
Съвета на ректорите в България, ректори на висши училища в страната, преподаватели, студенти, гости и граждани.
Празникът в Аулата на Университета
започна с приветствено слово на ректора на Софийския университет „Св.
Климент Охридски” проф. дфн Анастас
Герджиков, който поздрави всички присъстващи с празника на българската просвета и култура и на славянската писменост. Той припомни, че честването на
този най-български ден започва още
през Възраждането с училищните тържества, организирани на 11 май – църковния празник на св. св. Кирил и Методий.

брики на еднаква цена и всеки път, когато фабриката с по-качествените обувки
протестира, че така ще фалира, отговаря „А другите как се справят?“.
По думите му, съществуващата до момента система на финансиране според
броя на студентите, стимулира задържане на повишаването на качеството,
защото то струва скъпо и не носи по-голяма субсидия, и увеличаване на броя на
студентите и на новите специалности, в
които даденият университет няма традиция и капацитет за изследвания и обучение.
Ректорът отбеляза, че последните четири правителства са положили сериозни усилия, за да се стимулира качеството
на висшето образование и подчерта, че
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С АКАДЕМИЧНО ТЪРЖЕСТВО
СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА
БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И
КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА
ПИСМЕНОСТ

Проф. Герджиков: „Софийският
университет категорично подкрепя реформата, която цели оздравяване на
цялата система на висшето образование,
стимулирайки висшите училища да повишават качеството“.
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НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

Проф. Анастас Герджиков подчерта,
че през следващите три години са необходими допълнителни средства за системата на висшето образование от поне
10 % годишно, за да не бъде спряна
реформата от съпротивата на висшите
училища, които не я приемат. „Ако искаме европейска икономика, имаме нужда
от образование и наука на европейско

ниво. Само те могат да доведат до по-висока производителност и до иновации, а
поддържането им на досегашното ниво
означава да се примирим завинаги с кризата – демографска, икономическа и духовна“, отбеляза ректорът.
Проф. Герджиков припомни, че
през 2016 г. отбелязваме няколко значими годишнини – 1070 години от смъртта
на Свети Иван Рилски, 610 години от
кончината на Св. Киприян Български,
а вероятно и на Св. Патриарх Евтимий,
навършват се и 1100 години от успението на най-великия ученик на светите
братя – Св. Климент Охридски, патрон
на най-стария български университет –
Софийския.
Ректорът призова да благодарим на
всички, които въпреки трудностите пазят и развиват българската духовност и
им пожела дълги години здраве и творчески сили за доброто на нашите деца
и на всички нас. „Да пожелаем на българските учители и преподаватели да постигнат много удовлетворение и успехи
и да работят сред разбиране от страна
на обществото, оценени справедливо и
по достойнство. На хилядите артисти,

режисьори, поети, писатели, художници, музиканти, читалищни деятели и
творци на родната култура пожелавам
да покорят нови върхове и да получат
заслужено признание, за да ни радват и
да утвърждават славата на една страна с
традиции, но и с духовно бъдеще“, каза
още проф. Анастас Герджиков и призова всички българи, любители на просветата и културата, да се преклонят пред
техния труд и да не забравят, че няма
да сме истински хора без стремеж към
знание и любов към словото, изкуството
и духовността.
Академично слово на тема: „За буквите и за достойнството“ произнесе
проф. дфн Анна-Мария Тотоманова,
ръководител на катедра Кирилометодиевистика във Факултета по славянски
филологии. „На този ден българите по
целия свят отдават почит на делото на
светите братя Кирил и Методий - създателите на славянската писменост.
Подобно на Вазовите герои от главата
„Радини вълнения“ в „Под игото“, повечето от нас простодушно смятат, че двамата равноапостоли само са измислили
буквите и с това се изчерпва всичко”,
каза проф. Тотоманова. В словото си тя

представи историята на създаването на
четвъртата азбука в света: заменянето на
глаголицата с кирилицата по време на
Първото българско царство, отпадането

Според проф. Тотоманова с отпадането на двойното „е” - „ятът”, „юсовете”
и задължителното поставяне на „еров”
знак в края на думите, които завършват
на съгласна, България окончателно скъсва с почти хилядолетната си правописна традиция. Въпреки това, по нейните
думи, духът на Кирило-Методиевото
дело живее и днес: „Защото двамата светители не само изнамират буквите, но и
създават образеца за книжовен славянски език, като превръщат познатия им
славянски солунски диалект в съвършен
инструмент за предаването на посланието на нашия Спасител”.

Проф. Тотоманова подчерта важността на превода на Евангелието от
Константин-Кирил за българската книжовност и просвета и припомни, че
преводите и тълкуванията на книгите
на Светото писание от Светите Седмочисленици нареждат старобългарския
език като богослужебен и свещен, който
може да се мери с латинския, гръцкия и
еврейския.
Проф. Тотоманова представи ролята
на Светите братя за създаването и отстояването на първия славянски книжовен
език, както и на политическата мъдрост
и прозорливост на първите християнски
владетели цар Борис и цар Симеон. Тя
обясни, че започнатото просветителско
дело по време на Първото българско
царство дава своите плодове и при техните наследници от Втората българска
държава. По време на управлението на
цар Иван Александър въпросът за буквите и за достойнството на езика отново
е в центъра на духовния живот на българите. Този въпрос се повдига отново
през Възраждането, когато след почти
четири века на чуждо владичество и
духовно подчинение на Цариградската
патриаршия българите се пробуждат и
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според Стратегията за развитието на висшето образование в Република България и изменението на Закона за висше
образование от 1 март 2016 г. се предвижда размерът на държавната субсидия
за висшите училища да се определя не
само въз основа на броя на студентите,
а и според качеството на обучението и
количеството и качеството на научните
изследвания, като в същото време броят
на студентите, субсидиран от държавата,
се намали.
Проф. Герджиков подчерта, че Софийският университет категорично
подкрепя реформата, която цели оздравяване на цялата система на висшето образование, стимулирайки висшите
училища да повишават качеството в
специалностите, в които са най-добри
и да ограничат приема в специалностите, в които нямат достатъчен капацитет. По думите му този финансов модел
няма алтернатива: „Ако не го въведем,
университетите, постигнали високо качество, което им струва по-скъпо, ще се
принудят да го понижат, защото иначе
няма да издържат финансово. В същото
време университетите, които искат стария модел на финансова уравниловка да
се запази, няма да избегнат финансовия
колапс поради демографската криза“.

година на св. Климент Охридски и зададе риторичните въпроси: „Достойни ли
сме да бъдем наследници на единайсетвековната си писмена и културна традиция? Достойни ли сме като Търновците,
като Светите братя и техните ученици да
я предадем на своите деца? Достойни ли
сме...?”.
По време на академичното тържество гл. ас. Камелия Спасова обяви
победителите в Десетия национален
литературен конкурс за стихотворение
и разказ на Фондация “Св. Климент Охридски” за студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Конкурсът е учреден по инициатива
на проф. Боян Биолчев и със средства,
дарени от него.

Д-р Камелия Спасова поздрави присъстващите с празника на славянската
писменост и припомни думите на Горгий, че езикът със своето малко тяло е
един от най-големите властелини, един
от най-важните суверени, защото с него
могат да се направляват както историята, така и това, което можем да наречем вътрешно израстване. Тя призова
присъстващите на днешния празничен
ден, отвъд еуфорията и тържествените
речи, да си купят книга от съвременен
български автор, за да видят кои са майсторите, които продължават да пишат на
български език днес.
Заедно с проф. Амелия Личева и ас.
Кристина Йорданова д-р Камелия Спасова е част от журито на конкурса. Тя
отбеляза високото ниво на авторите,
включили се в конкурса през тази година – над 170 души от всички университети в България. По думите й начинът, по
който младите хора се изразяват и могат
да направят един разказ, може да ни обнадежди за това какво се случва с българския език днес. Д-р Спасова отправи
своето пожелание в един следващ етап
на конкурса наградата да бъде издаване
на книга.
Ректорът на Университета награди
Теодора Лалова, победител в категорията „Стихотворение“, и Божидар Георгиев – отличен в категория „Разказ“. Двамата са студенти в специалност „Право“
на Юридическия факултет на Софийския университет. Наградените студенти
поздравиха аудиторията за празника и
прочетоха част от произведенията си.
В рамките на академичното тържество бе отличена и езиковедската книга
на годината на Факултета по славянски
филологии на Софийския университет.
Доц. д-р Бойко Пенчев, декан на Факултета по славянски филологии, изрази
радостта си, че в деня на най-българския
празник може да обяви традиционната
за факултета награда за книга с езиковедска или литературоведска проблематика, издадена през последните две

ващите, да успеем да запазим чист радио
правописа и правилно да изписваме неговите букви.
Тържеството завърши с музикална
програма, изпълнена от Университетския хор за старинна музика.
10

„Всичко започва с пламенното слово
на Хилендарския монах, който казва: „О
неразумни юроде, поради що се срамиш
да се наречеш българин и не четеш, и не
говориш на своя език” и в своята кратка книжица привежда доказателства за
достойнството на българския народ и
за славата на неговите царе и духовни
водачи”, каза проф. Тотоманова и подчерта, че „История славянобългарска”
не само полага началото на Българското
Възраждане, но и подтиква интереса на
българите към книжнина, просвета и образование.
Проф. Тотоманова акцентира върху важни за развитието на българската
просвета произведения като „Рибният
буквар“ на Петър Берон, написан на
новобългарски език, и първото правописно указание с автор Александър Тодоров-Балан.
Проф. Тотоманова отбеляза, че 2016
г. е официално обявена от ЮНЕСКО за

години. Той подчерта, че за първи път
наградата се връчва именно в Аулата и
то на 24 май: „Това е мястото, на което
следва да бъде оценен един научен труд,
който разширява и задълбочава нашето
познание за българската словесност“.
Ректорът връчи грамотата на проф.
дфн Искра Христова-Шомова за книгата й „Бог бе слово“, която благодари на
своите колеги от Факултета по славянски филологии, оценили високо книгата
й, както и на своите студенти.
По традиция в деня на светите братя Кирил и Методий бе връчена стипендия на Фондация „Блага Димитрова“
за студенти от Факултета по славянски
филологии на Софийския университет. Наградата връчи Тихомир Юруков,
председател на Фондацията. Той поздрави гостите със светлия празник и подчерта, че наградата се връчва за десета
поредна година. Тази година носители
на стипендията са двама - Анна Лазарова от специалност „Българска филология“ и Венцеслав Шолце от магистърска
програма „Литературознание“.
За втори път Българското национално радио връчи награда на студент в специалност „Журналистика“, профил „Радио“. Инициативата е в памет на проф.
д-р Веселин Димитров и цели насърчаване на обучението по радиожурналистика. Генералният директор на Българското национално радио Радослав Янкулов
връчи наградата на Теодора Патронова,
трети курс в специалност „Журналистика“, профил „Радио“.
„Веселин Димитров написа, измисли
или остави поне няколко букви в голямата радио азбука. Нашият ангажимент
и нашето задължение е ние да се грижим
за краснописа в тази азбука и за правописа �”, каза Радослав Янкулов и изрази
надежда с помощта на Българско национално радио, Факултета по журналистика и масова комуникация и на присъст-
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се борят за своята църковна независимост и за правото си в храмовете им да
се служи на разбираем за тях език.

В деня на светите братя Кирил и
Методий в Библиотека “Филологии” бе
представена разширената и обогатена с
нови 164 славянски ръкописа дигитална научно-изследователска библиотека
„Зограф”. От тях 120 нови, неописани
в описите славянски ръкописа представи библиотеката на Зографската Света
обител “Св. Георги Победоносец”, а
Националният исторически музей представи своята колекция от 44 славянски
ръкописа.
Дигиталната
научно-изследователска библиотека „Зограф” има богата
колекция, която дава възможност на изследователи да работят на едно място с
много и различни ръкописни паметници
като Асеманиевото евангелие, Манасиевата хроника, Реймското евангелие и

др. Библиотеката съдържа над 614 дигитални копия на славянски ръкописи,
съхранявани в престижни колекции в
страната и чужбина. Осъществяването
на тази инициатива става благодарение
на научноизследователската работа на
преподавателите от Катедра „Кирилометодиевистика”, на сътрудничеството
на Университетската библиотека „Св.
Климент Охридски” с колеги от различни български и чуждестранни научни и
културни институции.
Директорът на Университетската
библиотека „Св. Климент Охридски“
доц. Анна Ангелова приветства гостите
в библиотека „Филологии“ и припомни
създаването на Дигиталната научно-изследователска библиотека „Зограф”

преди три години и постепенното разрастване на ръкописите от различни институции.
Основите й са поставени през юни
2014 г. със Зографската електронна
библиотека, съдържаща електронни копия на 286 славянски ръкописа от библиотеката на Зографската Света обител,
сред които под № 43 фигурира най-известният ръкопис на „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски
от 1762 г. (Зографската чернова). Към
тях до май 2015 г. са присъединени дигитални копия от ръкописните колекции
на Ватиканската апостолическа библиотека, библиотеката в град Реймс (Франция), манастира Драгомирна – Румъния,
Центъра за славяно-византийски проучвания „Акад. Ив. Дуйчев”, Народната
библиотека „Иван Вазов” – Пловдив,
Историческия музей „Акад. Йордан
Иванов” – Кюстендил и Университетската библиотека, филиал „Теология”.
„С новите ръкописи, които дойдоха
от Зографската сбирка и от сбирката на
Националния исторически музей, които
се присъединяват тази година към нашата дигитална библиотека, имаме един
корпус от над 600 ръкописа, които могат да се ползват в дигитален формат.
Смятам, че това е едно предизвикателство към изследователите и научната
общност не само в страната, но и в чужбина, и ще позволи в бъдеще да имаме
все повече и повече изследвания в тази
област, да се докоснем до все още неописаните страници от нашата писмена
културна история от развитието на българската книжнина през вековете“, каза
доц. Ангелова.
Обхватът на сбирката е много широк
- представени са ръкописи от X до началото на XIX век. Тя показва пътя на развитието на българската ръкописна книга
за много дълъг период от време.
Проф. Маргарет Димитрова от катедра „Кирилометодиевистика“ към Факултета по славянски филологии на Софийския университет представи новите,

Проф. Димитрова изрази благодарност към манастирското братство от Зографската Света обител и към колегите
от катедрата „Кирилометодиевистика“,
които са започнали работа по сбирката
преди години.
Общо 405 ръкописа са дигитализирани и предоставени на библиотеката на
Софийския университет от Зографската
света обител. От тях новопостъпилите са
116. Повечето от тях са късни ръкописи
от XVII, XVIII и XIX в. Те хвърлят светлина за книжовните предпочитания на

тогавашното време, върху промените в
духовните нагласи и богослужението, за
връзките на манастира с други книжовни
културни центрове.
В сбирката има преписи на жития
на св. Иван Рилски, на св. Онуфрий Габровски, на св. Козма Зографски. Могат
да се видят още и преписи на служби,
требници, лековници и други. Някои от
тях са пришити към старопечатни книги
и тази симбиоза от късния период на печатното и ръкописното слово е изключително интересна.
Проф. Димитрова подчерта, че в
новата сбирка има и ранни ръкописи –
например два листа от фрагмент от типик с източнославянски правопис, както
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неописани досега ръкописи, които идват
от Зографската света обител:
„Това богатство, тази сбирка от дигитални копия на ръкописи е отлична
база за това нашият университет да бъде
в челните редици на образователните
институции. Тя е и чудесна база той да
бъде не само образователна институция,
но и научно-изследователска. Защото
само на базата на такава широка палитра от първични източници биха могли
да се направят по-цялостни, по-мащабни
изследвания, както и по-задълбочени изследвания по конкретни въпроси“.
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УНИВЕРСИТЕТСКАТА
БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ” ПРЕДСТАВИ
РАЗШИРЕНАТА ДИГИТАЛНА
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
БИБЛИОТЕКА “ЗОГРАФ”

Отец Козма от Зографската Света
обител честити празника на светите братя. „Нашата обител е събрала може би
по-голямата част от духовната история
на нашия народ и братството достигна
до тази мисъл, че тя трябва да бъде споделена с всички, които желаят да изследват тази история“, отбеляза той и заяви,
че все още има огромни бели полета,
които трябва да бъдат запълнени, а това
може да стане с общи усилия.

филологии на Софийския университет и
изтъкнат учен старобългарист заяви, че
реализиралата се връзка между научната
общност и манастира, пазител на духовни традиции, е истинско чудо. Тя определи работата в Зографската стая като
малка реплика на кирило-методиевото
дело.

Проф. Климентина Иванова, преподавател във Факултета по славянски

Проф. Иванова разказа за възникването на идеята за създаването на Зографската стая, за работата на екипа и препоръча един нов
поглед към описанието на ръкописите.
.Доц. Нина Вутова от Националния исторически музей заяви, че да имаме нашенска „Зографска“ стая е уникално по
рода си културно събитие и че е изключително щастлива, колекцията на музея
от славянски ръкописи, макар и малка,
да се присъедини към Зографската стая.
Тя благодари на доц. Ангелова за усилията й да бъдат дигитализирани ръкописите от музея и подчерта, че колекцията
е първата изцяло дигитализирана колекция в музея.
Доц. Вася Велинова, директор на
Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софий-

ския университет, представи ръкописите
на музея: „Имах възможност да работя с
едни прекрасни образци на българската

писан от много древен старобългарски
ръкопис. Доц. Велинова изрази убеждението си, че този ръкопис безспорно ще
привлича вниманието на изследователите години наред.

ръкописна книга. Сбирката е малка по
обем, но като съдържание наистина е
уникална“, каза тя и отбеляза, че сбирката има голям хронологически обхват:

В сбирката, получена от Националния исторически музей са още историческа палея от XIV век; голяма група
възрожденски ръкописи, автографи
на Софроний Врачански, на неговия учител поп Милко Котленски, два
преписа на „История славянобългарска“, както и няколко ръкописа на известния писач поп Тодор Пирдопски.
„Софийският университет би могъл да се
гордее с това, че има тези така наречени
„живи ръкописи“ в Зографската стая и
една уникална колекция в нашия център
„Проф. Иван Дуйчев“, заяви доц. Велинова и призова да им помогнем да бъдат
още живи, да се изследват и да бъдат основа на българската ни идентичност.

14

от XIII до втората половина на XIX век.
Най-старият ръкопис е Боянският
псалтир от XIII век, пергаментен кодекс.
Той може би най-добре илюстрира драматичния живот на един ръкопис – намерен е в зидовете на Боянската църква,
когато започнала нейната реставрация и
e върнат към нов живот благодарение на
реставраторите в музея.
Според доц. Велинова още няколко ръкописа от XIV век представляват
„гвоздея“ на тази колекция – един пергаментен панегирик, който съдържа произведения на св. Климент Охридски, на
св. Йоан Екзарх - един много архаичен
пласт от произведения на старобългарските автори и който, макар че е сръбски препис от XIV век, показва, че е пре-
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и един лист от цветен триод от XIV век
със среднобългарски ръкопис. Досега
тези ръкописи не са били известни на
научната общност и предстои тяхното
описание. Манастирската сбирка съдържа не само славянски ръкописи и старопечатни книги, но и гръцки и османски
документи.

В Деня на Светите братя Кирил и
Методий екипът на Университетската
библиотека „Св. Климент Охридски“
поднесе цветя пред изключителните
витражи във фоайето пред Аулата на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Да почетат просветителите
дойдоха заместник-ректорът на Софий-

олицетворява великото им дело и ни казва „Да бъде светлина“.
„Ние, библиотекарите, сме сред
най-щастливите хора, защото нашата
професия ни дава възможност всеки
ден, ежечасно, ежеминутно да се докосваме до книгата. Книгата – сакралната и
вечна, най-големият паметник на делото
на братята Кирил и Методий“, отбеляза
доц. Ангелова и припомни думите на
медиевиста Рикардо Пикеро, че тяхното дело е оцеляло, отворило е третата
книжовна и духовна област в Европа –
„Славия ортодокса“, и успява да наложи
един нов цивилизационен модел в дотогава разделената двуезична Европа.
Доц. Ангелова подчерта, че с днешната инициатива заедно с колегите си отдават своята заслужена почит към делото
на светите братя и изрази надежда с това
да поставят началото на нова традиция,
която и следващите поколения библиотекари на Университетската библиотека
ще честват всяка година на 11 май.
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ЗАПОЧНА ВТОРАТА
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА
СЕСИЯ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ЗА УЧЕБНАТА
2016/2017 Г.
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ския университет доц. Георги Вълчев,
директорът на Университетската библиотека доц. Анна Ангелова, библиотекари и гости.
Доц. Ангелова поздрави присъстващите и ги поздрави с Деня на светите
братя Кирил и Методий, който е и професионален празник на всички библиотекари. Тя припомни, че в Ректората на
Алма матер се намира един от най-прекрасните паметници на светите братя –
един изключителен витраж, който сякаш
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ПОЧИТ КЪМ ДЕЛОТО
НА СВЕТИТЕ БРАТЯ
КИРИЛ И МЕТОДИЙ

В Литературен клуб „Перото“ ректорът на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ проф. дфн Анастас
Герджиков и изпълнителният директор
на Националния дворец на културата Мирослав Боршош подписаха Меморандум
за сътрудничество.
Директорът на Националния културен център изрази радостта си от подписването на меморандума, и подчерта, че за
екипа на Националния културен център
има три важни стълба, върху които трябва да се крепи едно общество – науката,

образованието и културата. По думите
му, ако тези три стълба не са силни, то
и духът на нацията също боледува. Г-н
Боршош изрази надеждата си двете авторитетни институции да обединят своите визии за развитието на България и
от това да произлязат много нови идеи.
Той благодари на Университета за сътрудничеството и пожела успех на инициативата.
Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков изказа

Меморандумът се сключва за срок от
3 години. Основните теми за партньорство между двете национални институции са свързани с разработването на
стажантска програма, възможности за
партньорство в големи национални инициативи, взаимно споделяне и реклама
на продуцирани проекти, осъществяване
на приложни, научно-изследователски и
други проекти, семинари, работни срещи, открити дни, анализи и проучвания.
Предвиждат се също и възможности за
гостувания на изложби и спектакли, даващи възможност за изява на студенти
от Университета или по предварително
разработени партньорски проекти.
Предстои създаване на Работна програма, включваща конкретни дейности,
които ще бъдат реализирани от страните
във връзка с меморандума за съответната
календарна година.
Организирането на международна
конференция и интерактивна изложба „В началото бе словото” в НДК в
рамките на отбелязването на 1100-та
годишнина от успението на патрона на
Университета св. Климент Охридски са
сред първите съвместни инициативи на
Софийския университет и Националния
дворец на културата.
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убеждението си, че културата е един от
важните стълбове в развитието на всяко
общество и отбеляза, че естественото
място на културната дейност е именно
големият град. По думите му, колкото и да се стараем в цялата страна да
има достъп до култура, големите градове и особено столицата са истинските
й центрове. Той изрази радостта си, че
има и отзивчиви общини и множество
културни институции, готови на сътрудничество и изрази надежда настоящото
споразумение да е само част от едно още
по-голямо партньорство в бъдеще.
Ректорът подчерта, че се надява да
се създаде широка мрежа от културни
институции, които да бъдат свързани и
да работят заедно по различни проекти.
Той отбеляза, че през следващата година
Софийският университет ще бъде домакин на среща на 46 университета от 35
столици на Европа. Проф. Герджиков
изрази надеждата си на тази среща сътрудничеството между Алма матер и Националния дворец на културата да бъде
пример за това, че и други културни
институции са много активни и могат да
бъдат естествени партньори на университетите.

МАЙ / 2016

17
МАЙ / 2016

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
И НАЦИОНАЛНИЯТ
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА
СКЛЮЧИХА МЕМОРАНДУМ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО

отговорен за запазване чистотата в градовете и природата. Кампанията е ценна
с това, че лесно достига до подрастващите и възпитава у тях отговорна грижа.
В обръщението си към гостите и медията министърът на околната среда и
водите Ивелина Василева отбеляза, че
през 2016 г. приоритет в почистването
ще са защитените територии, които са
със специално значение за биологичното
разнообразие. Според нея в последните години България се е превърнала в
по-чисто място за живеене. Министърът
изрази желание си тази тенденция да
продължи.

Сред цъфнали рози, ириси и други
пролетни цветя, под сянката на вековния
дъб в най-старата Университетска ботаническа градина в сърцето на София бе
даден старт на кампанията на bTV Media
Group „Да изчистим България заедно“.
Министерството на околната среда
и водите е основен партньор в най-мащабната доброволческа акция, която
тази година е насрочена за 4 юни. Университетските ботанически градини са
партньор на Министерството в дейностите по опазване на растителните видове
и растителните генетични ресурси на
България.
Познати и обичани водещи от бТВ
разказаха за началото на кампанията и
за значението на популяризирането на
идеята и подчертаха, че всеки лично е

Списанието „Лист: Ботанически
наблюдател”, което е издание на Университетските ботанически градини и
Балканския екологичен център, излиза
едновременно на два езика.
Чрез него читателите ще се пренесат
в атмосферата на красота и съвършенство, което килимните цветни фигури
създават, и ще поемат на невероятно
пътешествие във времето – от кралските градини на Версай до съвременните
композиции, които са част от зацветяването в Университетските ботанически
градини.

Магията и разнообразието на най-популярните пролетни луковици – лалетата ще достигнат до читателите. В броя
любителите на природата ще научат как
с усилията на професионалистите дендрохронологията разказва тайните на
дърветата. Ще могат да се докоснат и до
нелекия път на най-важните опрашители
на Земята – пчелите, за да разберат как
да направим градовете и населените си
места по-гостоприемни за тях.
Изданието се предлага в информационно-касовите центрове на Университетските ботанически градини в София,
Варна и Балчик.
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НОВ БРОЙ НА
ИЗДАНИЕТО „ЛИСТ:
БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ“
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УНИВЕРСИТЕТСКАТА
БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА
В СОФИЯ БЕ ДОМАКИН НА
СТАРТА НА ИНИЦИАТИВАТА
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ
ЗАЕДНО“

Снимки: Агенция Прима

фия-Кардам през 2008 година, носители на наградата „Достойните българи”
за 2013-та година. Семейство Желеви
са дарили средствата от полученото държавно обезщетение на петте учебни заведения, където е била възпитавана и се
е обучавала дъщеря им Валерия Желева.

На тържествена церемония в Аулата
на Университета за първи път бяха връчени Националните награди „Евлогий и
Христо Георгиеви“ за принос към българското общество в областта на образованието, дарителството и бизнеса.
Идеята за създаването на „Награди
„Евлогий и Христо Георгиеви” принадлежи на Ротари клуб-Карлово, а наградите са учредени от Фондация „Евлогий
и Христо Георгиеви“. Целта на инициативата е да бъде популяризирано делото
на братя Георгиеви и приноса на наши
съвременници в областта на образованието, дарителството и бизнеса, чиято
дейност кореспондира с ценностите,
които Евлогий и Христо Георгиеви изповядват – успех по почтен път, качествено
образование, солидарност и обществена
отговорност. Номинираните в областите
„Образование“, „Дарителство“ и „Бизнес“ бяха излъчени от висшите училища

в България, от хуманитарните и дарителски организации и от браншовите бизнес организации.
В област „Образование“ лауреат
стана Проф. Минко Балкански - един
от най-големите физици в света и почетен професор на университета „Мария
и Пиер Кюри“. Ректорът на Софийския
университет проф. Анастас Герджиков
връчи наградата на Теодосий Теодосиев, преподавател по физика в ПМГ ,,Никола Обрешков“, който представляваше
проф. Минко Балкански на церемонията. Другите номинирани в област „Образование” бяха проф. д-р Григор Горчев
и проф. Христо Глушков.
В област „Дарителство“ бяха наградени семейство Софка и Жельо Желеви - родители на Валерия Желева - една
от жертвите на пожара във влака Со-

Отличието връчи отец Иван от Ихтиман, който призова всички, които имат
възможност да даряват, да го правят.
„Ние дарихме скръбта си, превърнахме
сълзите си в детски и младежки усмивки”, каза Софка Желева при получаването на отличието. Номинирани в област „Дарителство” бяха още Иван Анев
и Иван Станчов.
В област „Бизнес“ бе отличен Васил Терзиев - съосновател на софтуерна компания „Телерик“ (сега „Telerik, a
Progress Company“) и образователната инициатива за безплатно обучение
„Академия на Телерик“ (сега „Telerik

22

Academy by Progress“), главен директор
„Иновации” в „Progress“.
Силва Зурлева, главен консултант
на Нова ТВ и член на Управителния
съвет на Нова Броудкастинг Груп, връчи наградата на Васил Терзиев, който
отбеляза, че бизнес без образование не
може и образование без бизнес също.
Според него това са два от стълбовете
на едно добре работещо, успешно общество. Г-н Терзиев изрази надеждата
си да има все повече примери на тази
симбиоза между бизнес и образование,
за да може страната ни да върви напред. Номинирани в област „Бизнес”
бяха още Светлин Наков и Христо Тенчев.
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В АЛМА МАТЕР БЯХА
ВРЪЧЕНИ ПЪРВИТЕ
НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ
„ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО
ГЕОРГИЕВИ“

В Заседателна зала 1 на Ректората
на Софийския университет за трийсет и
втори път се проведоха традиционните
Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски
филологии. Тази година Четенията са

тниците в конференцията да почетат с
минута мълчание паметта на проф. Донка Петканова, основател и първи ръководител на катедрата.

част от университетската програма, посветена на 1100-годишнината от кончината на патрона на Университета свети
Климент Охридски.
Преди официалното откриване на
конференцията проф. дфн Анна-Мария
Тотоманова, ръководител на Катедра
„Кирилометодиевистика“ призова учас-

Кирило-Методиевски четения бяха
открити от проф. д-р Амелия Личева,
зам.-декан на Факултета по славянски
филологии, която заяви, че й е изключително приятно, че Катедрата по кирилометодиевистика наистина прави наука.
„Четенията, които от години правите,
са демонстрация на това как могат да се
развиват идеи, как могат да се доказва
конвертируемост на науката, как може
да се обменят знания. Катедрата действително е едно от най-добрите лица на
Факултета по славянски филологии и
показва как всички ние трябва да работим. Защото ако не успяваме да обменяме това, което правим, няма как да
продължим“, заяви още проф. Личева и
пожела успех на форума.
В продължение на два дни в Кирило-Методиевските четения участваха с
доклади двайсет и девет учени от страната и чужбина, сред които и един от водещите слависти – почетният доктор на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски” проф. Уилям Федер.
Ежегодните
Кирило-Методиевски
четения се проведоха в рамките на традиционните Майски дни на културата на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.

МЕЖДУНАРОДНА
ТРИДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЕТЕНА НА
ПРОСВЕЩЕНИЕТО
Софийският
университет
„Св.
Климент Охридски“ бе домакин на
международната интердисциплинарна
конференция The Еnlightenment from a
non-western perspective. Събитието бе
организирано от Философския факултет и Културния център на Университета.
Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков откри
конференцията и отбеляза, че за него
е огромно удоволствие да приветства
участниците в най-престижното висше
училище в България. Според него тематиката за Просвещението е важно
изследователско поле за европейското
историческо развитие от интелектуална
и философска гледна точка.
„Не мисля, че Просвещението създава такива идеи като свобода, морален закон, равенство, толерантност и
представителна демокрация. Всички
тези идеи са родени в Античността и са
преродени през Ренесанса”, подчерта

ректорът. Според него Просвещението
има важен ефект върху Модерността,
създавайки идеологическата връзка с
научната революция, която е в помощ
на по-нататъшното развитие на научните методи, базирани на рационалност и
обективно проучване.

Ректорът отбеляза, че доказателство
за значимостта на конференцията е
участието на български и чуждестранни
експерти в областта на философията,

културологията, културната антропология, историята на културата и други
области на хуманитарните науки. Проф.
Герджиков представи многообразието
на темите в програмата на конференцията – от историческото наследство и
приемането на просветлението до новите алтернативни политически проекти, от европейските интелектуалци до
латиноамериканската независимост, от
Югоизточна Европа до Русия, Украйна,
Мексико, САЩ и Япония.
Проф. Герджиков изрази надежда,
че конференцията ще допринесе за преосмислянето на модерните концепции
за Просвещението и ще предложи нови
перспективи за начина ни на мислене.
Той благодари на организаторите от
Философския факултет и Културния
център и пожела на участниците приятна дискусия и нови научни прозрения.
Деканът на Философския факултет
проф. Димитър Денков отбеляза, че идеята за конференцията е на проф. Александър Кьосев, директор на Културния
център на Софийския университет. Пър-
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В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
СЕ ПРОВЕДОХА
ТРАДИЦИОННИТЕ КИРИЛОМЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ

и проблематиката на Просвещението в
Япония.
Проф. Кристофър Брит, преподавател в Университета „Джордж Вашингтон” подчерта, че Просвещението има
екзистенциално значение. Той отбеляза,
че конференцията цели да представи
широко Просвещението от незападна
перспектива, но това включва предефиниране, концептуализиране и критика на начина на мислене за Просвещението. Проф. Брит подчерта двойното
значение на анализа на Просвещението
в САЩ – от една страна е англо-саксонското просветителско влияние, а от
друга - испанската идея за просвещение.
Други два аспекта на Просвещението
според проф. Брит са от една страна защитата на човешките ценности и права,
а от друга – развитието на индустрията и
технологията.

Проф. Александър Кьосев потърси
нова поетическа перспектива към темата. Той подчерта, че Просвещението
създава епистемологична парадигма и тя
е движеща сила за технологизацията и
индустриализацията, за техния прогрес,
но и за катастрофите, които следват от
тях.
Проф. Кьосев проследи историята
на метафората на Просвещението през
погледа на автори от различни държави
и представи нейното политическо значение. Той направи кратък исторически
преглед на развитието на светлината
като метафора и нейното революционно значение за Просвещението. В духа
на празника на славянската писменост и
култура проф. Кьосев подчерта, че стихът от песента на Стоян Михайловски
„Напред, науката е слънце, което във
душите грей” отразява двустранността
на Просвещението в неговия научен и
духовен аспект.
Просвещението е интелектуален и
философски връх в европейското историческо развитие. По време на тази епоха се възраждат редица идеи и идеали
като свобода, морално право, братство,
равенство, представителна демокрация
и толерантност, наред с идеите за прогреса и рационалното държавно управление на обществото. Едновременно с
това Просвещението легитимира евроцентристката доминация в света, служейки си с универсални оправдания за
всички имперски завоевания, за унищожението на местните традиции, за безскрупулното технологизиране и експлоатация на разнообразни не-европейски
култури, както и за енергичния експорт
на „цивилизация“ и „модерност“.
Днес идеите на Просвещението из-

да влияят на нашето настояще.
Всичко това показва, че Просвещението все още е актуален, дискусионен
въпрос, който има своите важни политически и интелектуални последствия,
то повдига въпроси и съмнения – приключила ли е модерността или все още
продължава? Отговорът на тези въпроси
означава не само да мислим за своя произход, но да обясним нашето настояще и
планираме своето бъдеще.
Целта на конференцията бе не само
да бъдат преосмислени вече известните и несъмнени противоречия, но също
така да се де-европеизира историята на
Просвещението и неговото съвременно
състояние – да се предложат нови гледни точки от неговите „периферии“, които да проучат двойствените последствия
от Просвещението по един нов евристичен начин.
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глеждат двусмислени – разпространение на литературен, научен и икономически прогрес, правото на закона и
движения за независимост наред с вековно колониално господство, бурните
политически промени, катастрофалните световни и локални войни. Идеите
на Просвещението вдъхновяват редица
революции – политически, философски
и технологични. Те са нормативната основа на демокрацията, свободния пазар,
технологията и капитализма, те легитимират колонизацията и в същото време
са в основата на анти-колонизационни
и анти-капиталистически съпротивителни движения. Философи, писатели
и публични фигури на Просвещението
разпространяват в света идеалите за
човешкото достойнство, суверенитета и
еманципацията. Въпреки това техните
тъмни двойници евроцентризмът, национализмът, расизмът и ксенофобията се
коренят в същите интелектуални, морални и политически обекти и продължават
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воначалният план е бил да се организира конференция между два университета – един от Мексико и един от Източна
Европа, на която да бъдат обсъдени
общото минало и бъдещето на регионите. В последвалото търсене на допирни
точки се е зародила идеята като тема на
семинара да се посочи Просвещението
и да участват изследователи от други
части на света. Проф. Денков отбеляза,
че изразите за Просвещението на всеки
език имат различно значение и изрази
надежда конференцията да даде яснота
в разнообразните аспекти и начини на
мислене и да постави началото на дълго приятелство и бъдещи конференции
между университетите.
Проф. Кавамура от Университета
в Токио благодари на организаторите
на конференцията и представи идеите

СОФИЙСКИЯТ
УНИВЕРСИТЕТ И
ДЗИ ПОДПИСАХА
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Стопанският факултет, Сдружение
„Бизнес клуб” - Софийски университет
„Св. Климент Охридски” и ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД подписаха споразумение за сътрудничество.
Целта на споразумението е трите
страни да работят за подготовката на
висококвалифицирани специалисти в
областта на икономиката и стопанското
управление чрез съвместната инициатива Каузата на ДЗИ „История с бъдеще“ –
висше образование за повече български
деца. Двете институции да съдействат за
по-здраво обвързване на обучението в
Стопанския факултет на Университета с
потребностите на стопанската практика.
На събитието присъстваха деканът
на Стопанския факултет на Софийския
университет доц. д-р Теодор Седларски,
Петър Андронов, главен изпълнителен
директор на СИБАНК, посланикът на
Кралство Белгия у нас г-жа Аник Ван
Калстър, Ралица Агайн, заместник-пред-

седател на Комисията за финансов надзор, Коста Чолаков, председател на
Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ, представители на
бизнеса в България.
Събитието откри Петър Андронов,
главен изпълнителен директор на СИБАНК, който представи втория доклад
за корпоративната социална отговорност на белгийските компании СИБАНК
и ДЗИ в България. Той припомни накратко историята на ДЗИ и развитието
на банковото застраховане у нас през
годините.
Коста Чолаков, председател на
Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ, отбеляза, че
инициативата Каузата на ДЗИ „История
с бъдеще“ - висше образование за повече български деца, с която застрахователното дружество отбелязва 70-та си
годишнина, е новата кауза в областта на
финансовата грамотност.
Един от акцентите в подписаното
споразумение между Софийския уни-

верситет и ДЗИ е инвестицията в развитието на млади хора, които споделят ценностите на застрахователната
компания като клиентски ориентирано
мислене, ориентация към резултати,
иновативност, сътрудничество, открита
комуникация и социална отговорност.
В рамките на инициативата „История с
бъдеще“ – висше образование за повече български деца, застрахователната
компания ще осигурява годишно стипендии на 10 студенти в редовна форма на
обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Стопанския факултет на СУ „Св.
Климент Охридски“. Всеки студент е
представител на един от 10-те региона
от регионалната структура на ДЗИ.
Продължителността на стипендията

Деканът на Стопанския факултет на
Софийския университет доц. д-р Теодор
Седларски отбеляза, че за факултета е
чест да участва в тази кауза. Той подчерта, че традиционно Стопанският факултет заема първите места в Националната
рейтингова система на висшите училища
в България в сферата на образованието
по икономика и стопанско управление.
По думите му, освен върховите академични постижения, които всички свързват със Софийския университет по принцип, вече е време и дълг за Университета
да покаже, че може да работи добре и
лесно заедно с българския бизнес. Доц.
Седларски подчерта, че инициативата е
реализирана с идейната и организационна подкрепа на Бизнес клуба на студентите на Стопанския факултет.
Деканът изрази надеждата си това
да е една от дългосрочните и успешни
кампании за корпоративна социална отговорност. Той пожела успех на общото начинание, идеята на която е да се
покаже на младите хора, че има смисъл
да останат да учат висше образование в
България и да се реализират в родината
си.
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е четири учебни години, а студентите ще
се избират на конкурсен принцип. Всеки
студент ще получава годишна стипендия
в размер на 1840 лв. За да продължат да
вземат стипендията и следващите години, студентите трябва да имат успех над
„Добър“ 4.50, да нямат невзети изпити
от предходната година и да са активни
членове на Бизнес клуба на Софийския
университет.
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НАУКА И БИЗНЕС

В сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе кръгла маса на тема: „Примери за успешни
иновации в изследователските университети у нас – Софийски университет „Св.
Климент Охридски”, Технически университет - гр. София и Химико-технологичен
и металургичен университет - гр.София”.
Събитието бе организирано от Съвета
по иновации и развитие на технологиите
при Българската търговско-промишлена
палата и в него участваха над 40 участници и университетски преподаватели,
както и бивши техни докторанти, заемащи мениджърски позиции в големи предприятия.
Във форума Софийският университет
„Св. Климент Охридски“ беше участва с
две презентации. Проф. дбн Яна Топалова говори за това как иновациите в
образованието по екологична биотехнология носят икономическа полза на
фирмите-партньори и СУ „Св. Климент
Охридски”. Беше показан изключително
успешният модел на връзка бизнес-об-

разование-наука, заложен в магистърската програма „Екологична биотехнология“ на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Беше представен
образователният алгоритъм за специално обучени, високо-квалифицирани
и пластични специалисти с комплекс от
умения и компетентности, целево насочени към решаването на реални проблеми от бизнеса в областта на чистите
технологии и фирмите Столично предприятие за третиране на отпадъци и Софийска вода АД.
Втората презентация тема: “Дизайн
и приложения на функционални и антисенс нуклеинови киселини за разработването на нови лекарства“ направи доц.
д-р Роберт Пенчовски.
В дискусията участва и екип от млади
учени от лабораторията по „Екологична
биотехнология“ при Биологическия факултет на Софийския университет.

За четвърта поредна година в Аулата
и в Централното фоайе в Ректората на
Софийския университет се проведе кариерното изложение „Златната ябълка
на успеха“. Над 30 международни и български фирми от различни икономически сфери и неправителствени организации търсят своите бъдещи служители
и стажанти, които говорят от английски
до китайски, японски, финландски, чешки или иврит.
Кариерният форум „Златната ябълка на успеха“ се организира от Факултета по класически и нови филологии
на Софийския университет, Центъра за
кариерно развитие на Университета и
агенцията за подбор на персонал „Хорайзънс България“.
На откриването на форума присъстваха зам.-ректорът на Софийския университет доц. Георги Вълчев, деканът на
Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова, зам.-деканът на Факултета по славянски филологии проф. Амелия Личева, управителят

на „Хорайзънс България“ Николай Николов, работодатели, студенти.
Георги Няголов от Факултета по
класически и нови филологии откри
форума с благодарност към 34-та работодатели, представени на кариерното
изложение и подчерта, че този форум
за филолози – студенти, които владеят
езици и работят с тях се организира за
първи път.
Заместник-ректорът на Софийския
университет доц. Георги Вълчев изрази
удоволствието си да присъства на форума, тъй като кариерното развитие на
младите хора в днешно време е изключително важен проблем.
„Отминаха времената, в които знанието само по себе си беше ценно и
трябваше да бъде трупано и складирано
в главите на младите хора. Все повече
се налага тенденцията още по време на
своето следване те да търсят възможности за реализация, така че завършвайки,
да имат много добри стартови позиции
на пазара на труда“, каза заместник-ректорът и подчерта, че подобен тип специализирани срещи между работодатели
и студенти са изключително полезни и
ректорското ръководство ще насърчава
подобни инициативи. „Надявам се тази
среща да положи едно добро начало и
да стане традиция“, каза още доц. Вълчев и пожела успех на всички.
Проф. д-р Мадлен Данова благодари
на организаторите на форума и на фирмите, проявили интерес към специалностите от двата филологически факултета
в Университета. Тя изрази надеждата
работодателите да срещнат своите бъдещи служители, а студентите да намерят
своята бъдеща кариера.
Николай Николов от „Хорайзънс
България“ обяви, че тазгодишното събитие е с фокус върху езиковите специалности и филологическите науки
като едни от най-търсените от страна на
бизнеса. По негово мнение, на форума
студентите биха могли да намерят много
добри възможности за реализация. „Бла-
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ
УНИВЕРСИТЕТА УЧАСТВАХА
В КРЪГЛА МАСА,
ПОСВЕТЕНА НА ПРИМЕРИТЕ
ЗА УСПЕШНИ ИНОВАЦИИ

КАРИЕРНОТО
ИЗЛОЖЕНИЕ
„ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА НА
УСПЕХА“ 2016 СРЕЩНА
РАБОТОДАТЕЛИТЕ
С ФИЛОЛОЗИТЕ ОТ
УНИВЕРСИТЕТА

Кариерното изложение „Златната
ябълка на успеха“ продължи през целия
ден.
Във форума участваха: Fulbright,
Estee Lauder, Deloitte, Raiffeisen Bank,
Sitel, Kaufland, Coca Cola Hellenic BSO,
Concentrix, EVS Translations, Aii Data
Pro, IBM, CXG ltd., Adecco Bulgaria, Заедно в час, Gopet Trans, Ingram Micro,
HP Enterprise, Promedica 24, GemSeek,
Societe Generale Експресбанк, Telus,
Paysafe, C3i, Easy Consult, Britanica, EOS
Matrix, Devin, Walltopia, ProCredit Bank,
Xerox, SBTech, 60K.

В Стопанския факултет на Софийския университет се проведе първият
Форум на кариерното развитие. Той се
организира от новосъздадения Кариерен център на Факултета в партньорство
с клуб „Спектър“.
Участието във форума даде възможност на работодателите и студентите да
осъществят личен контакт. Стопанският
факултет е водеща институция в страната и региона на Балканите за обучение
и изследвания в областта на икономическите и управленските науки, а според
Рейтинга на университетското икономическо образование в България, изготвен
от Българската асоциация за управление
и развитие на човешките ресурси, завършилите Софийския университет са
най-предпочитаните кадри от работодателите.
Доц. Боряна Богданова от катедра
„Статистика и иконометрия“ отбеляза,
че всички са организирали събитието
с голямо желание, а целта е била да са
максимално полезни и за двете страни –
както за студентите, които трябва да се
ориентират какво точно искат от пазара на труда, къде могат да си приложат
уменията, които са придобили в Стопанския факултет, така и за работодателите,
които търсят добре подготвени специалисти. Доц. Богданова подчерта, че възпитаниците на Стопанския факултет са
много търсени и чрез кариерния форум
се осигурява възможност на компаниите

по-лесно да достигнат до тях.
В събитието участваха девет компании, сред които представители на банковия сектор, консултантските услуги и
реалния бизнес. Предвидени бяха фирмени презентации с представители на
висшия мениджмънт.
Доц. Боряна Богданова изрази надеждата си събитието да бъде от полза
за студентите и преподавателите и скоро
да се превърне в традиция в календара
на Стопанския факултет. Тя отбеляза
помощта, която е срещнала в организацията на събитието от страна на деканското ръководство, преподавателите и
администрацията на Стопанския факултет и самите студенти. Изрази надеждата
си форумът да е максимално ефективен
и да подпомага в най-голяма степен успешната реализация на възпитаниците
на Факултета.
Форумът се проведе с и благотворителна цел за набиране на средства
за подобряване на средата, в която се
обучават студентите от Стопанския факултет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Събраните средства ще се използват за изграждане на
съвременни пространства за споделена
работа (co-working spaces) на студенти и
преподаватели и обособен административен блок за обслужване на студентите.
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ПЪРВИ ФОРУМ НА
КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ В
СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ
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годарим за това, че бизнесът прави стъпки да намери студентите и пожелавам
това да бъде началото на нови контакти
и взаимоотношения и всички да намерят
онова, за което са дошли днес тук“, каза
още Николай Николов.
През последните години търсенето на
филолози с чужди класически и екзотични езици се увеличи също толкова, колкото и на хора с компютърни и технически
умения. Добрите познания по английски
или други чужди езици отварят вратите
към успешна кариера в много международни компании.
Софийският университет подготвя
студенти в над 30 филологически специалности в бакалавърска и магистърска
степен в два факултета – по славянски и
по класически и нови филологии. Заради
високото ниво на обучение тези студенти
са сред най-търсените от международните и български фирми, които работят в
сферата на аутсорсинга, IT технологиите,
търговията.

Софийският
университет
„Св.
Климент Охридски” получи наградата
за научна организация с най-висок брой
научни резултати през изминалата година съгласно данните от Web of Science.
Възпитаникът на Физическия факултет
проф. Теньо Попминчев получи специалната награда „Питагор“ за значим
принос на български учен, работещ в
чужбина.
Министерството на образованието и
науката от 2009 г. връчва ежегодни награди за наука „Питагор“ на български
учени и научни колективи със съществен
принос за развитието на науката.
Деканът на Факултета по химия и
фармация акад. проф. дн Петър Кралчевски получи голямата награда „Пита-
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АКАД. ПЕТЪР КРАЛЧЕВСКИ
ПОЛУЧИ НАГРАДАТА
„ПИТАГОР“ ЗА ЦЯЛОСТЕН
ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА
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ОТЛИЧИЯ

За втора поредна година бяха връчени награди за високи научни резултати
от партньорите на България в наукометрията – научното издателство „Елзевир“ и „Томсън Ройтерс“. Софийският
университет „Св. Кл. Охридски“ получи наградата за научна организация с
най-висок брой научни резултати през
изминалата година съгласно данните от
Web of Science.
Миналата година, на церемонията
по връчването на наградите „Питагор“
2015 г. Университетът бе отличен с наградата „СайВал“ (SciVal) на „Елзевир“
за най-високо качество на научната продукция.

гор“ за цялостен принос в развитието
на науката. Престижното отличие му бе
връчено от вицепремиера и министъра
на образованието и науката Меглена
Кунева. Отличието е за постижения в
областта на физико-химията и науката
за колоидите.
Министър Кунева връчи специалната
награда „Питагор“ за значим принос на
български учен, работещ в чужбина на
възпитаника на Физическия факултет на
Софийския университет проф. Теньо
Попминчев, доктор по физика, водещ
експерт в областите на атосекундната
квантова физика и екстремалната нелинейна оптика.

Снимки: Пресцентър на МОН

На тържествена церемония в Аулата
на Университета проф. Тимъти Райс бе
удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание
на най-старото и авторитетно висше училище в България бе на Историческия факултет на Университета.
Деканът на Историческия факултет
доц. Тодор Попнеделев изрази вълнението си да открие церемонията и представи
накратко биографията на проф. Тимъти
Райс.
Тимъти Райс е професор по етномузикология в Калифорнийския университет
в Лос Анджелис, САЩ, който посвещава
40 години от живота си на изучаването, преподаването и съхраняването на
българския фолклор. Специалист е по
традиционна славянска музика на Балканите, особено в България. На българската музика е посветил монографиите
си „Да ти се напълни душата: да усетиш
българската музика“ (1994 г.) и „Музиката в България: да изживееш музиката, да
изживееш културата“ (2004 г.), както и
множество статии във водещи в областта
научни списания.
Проф. Тимъти Райс е работил върху въпроси, свързани с изживяването
и разбирането на музиката, музиката и
политиката, смисловата натовареност на
музиката, преподаването и изучаването
на музиката, теориите и методите на музикологията.
Основател и съставител на десеттомната поредица на издателство „Гарланд“
„Енциклопедия на световната музика“ и е
съставител на осмия том – „Европа“.
Проф. Тимъти Райс е бил главен редактор на списание „Етномузикология“
(1981-1984 г.), президент на Дружеството за етномузикология (2003-2005 г.),
член на Изпълнителния съвет на Международния съвет за традиционна музика
(2007-2013 г.). Бил е заместник-декан
на Факултета по изкуства и архитектура
(2005-2008 г.) и директор на Музикалния
институт „Херб Алпърт“ в Калифорний-
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ПРОФ. ТИМЪТИ РАЙС БЕ
УДОСТОЕН С ПОЧЕТНОТО
ЗВАНИЕ „ДОКТОР ХОНОРИС
КАУЗА“ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ

ват отношенията му с България. През
1972-1973 г. той започва теренна работа в България във връзка със своята докторска дисертация. Проф. Райс изказа
своята благодарност към тогавашния си
научен ръководител в България – Николай Кауфман и на съпричастността и
подкрепата на редица български колеги
и музиковеди от Музикалната академия в
София, сред които Райна Кацарова, Венелин Кръстев, Тодор Тодоров, Михаил
Букурещлиев и редица други.
ския университет (2007-2013 г.).
През 2011 г. проф. Райс е избран за
чуждестранен член на Българската академия на науките.
Проф. Тимъти Райс е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ – втора
степен, за изключително големия му принос в популяризирането на българския
фолклор, култура и изкуство.
По думите на декана на Историческия факултет доц. Попнеделев забележително е уважението на проф. Райс
към българския фолклор и към всичко,
което нашето общество е постигнало
през вековете.
Заместник-ректорът на Университета проф. Ренета Божанкова връчи на
проф. Тимъти Райс високото отличие, а
той изрази дълбоката си благодарност за
оказаната чест.
Проф. Тимъти Райс подчерта, че
това отличие е много лично и емоционално за него, тъй като е свързано с
неговата връзка и любов към България,
българите, българската култура и музика. Той произнесе на български език
академично слово на тема: „An American
Life in Bulgarian Music“. В изказването си
се върна назад в годините, когато започ-

Проф. Тимъти Райс разказа интересни случки и комични ситуации, в които е
попадал по време на престоя си в България през изминалите години. Той отбеляза, че в академичната си кариера е
следвал два паралелни пътя – интересът
към етномузиколожката теория и интересът към българската музика.
В словото си проф. Райс заяви, че
ако писмената теория е вербална и когнитивна, картините на един филм са невербални и предкогнитивни. „Те пряко
активират емоции и телесните усещания у зрителя. Гледайки филми, ние се
смеем и плачем. Неволно. Нашето тяло
реагира преди ума ни. Филмът достига
до нас и ни докосва. Той ни свързва с
човешкото изживяване“, подчерта още
проф. Райс.
Сред основните акценти на академичното му слово бяха въпросите дали
неописаните идеи, представени в неговия документален филм „Да ти напълни
душата“, съставляват теории в смисъла
на идеята за писмена теория и могат ли
документалните филми да теоретизират
същината на музиката и нейната връзка
с културата така, както прави писмената
теория.

По време на лекцията си проф. Райс
представи видеоклипове с български
народни песни и анализира тяхното въздействие върху публиката.

На тържествена церемония в Аулата
на Софийския университет проф. Донка
Минкова от Калифорнийския университет в Лос Анжелис бе удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.
Предложението за удостояването с
почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България бе
на Факултета по класически и нови филологии на Университета и е за високите научни постижения на проф. Донка
Минкова в областта на лингвистиката и
за осъществяване на научен обмен между Софийския университет и престижни
световни университети, който се изразява
в подкрепа на докторанти, научни конференции и проекти.
На церемонията присъстваха ректорът на Софийския университет проф.
дфн Анастас Герджиков, заместник-деканът на Факултета по класически и нови
филологии на Университета проф. д-р
Милена Попова, преподаватели, студенти и близки на проф. Минкова.
Проф. д-р Милена Попова представи накратко творческата биография на
проф. Донка Минкова.

Проф. Донка Минкова е родена в
София и е завършила специалност „Английска филология“ в Софийския университет. Преподавател е в Катедрата
по английска филология (сега Катедра
„Англицистика и американистика“) от
1969 до 1982 г. През 1975 г. тя започва
да чете курса по „История на английски
език“ и се ориентира към научна работа
в областта на историческата фонология. Дисертационният й труд е на тема:
„Удължаване на гласните в средноанглийски“.
Проф. Донка Минкова е преподавател по история на английския език
в Калифорнийския университет в Лос
Анжелис от 1983 г. През 1992 г. става
професор по английски език в катедрата
по англицистика в същия университет, а
през 2011 г. получава най-високата академична титла distinguished professor.
Проф. Донка Минкова е била заместник-председател и председател на
Академичния съвет на Калифорнийския
университет; заместник-председател и
председател на калифорнийските университети – Бъркли, Дейвис, Мърсед,
Сан Диего, Санта Барбара, Ървайн, Бос
Анжелис, Ривърсайд, Сан Франциско,
Санта Круз; заместник-ръководител и
ръководител на Изследователския съвет
към Калифорнийския университет; член
на Изпълнителния съвет и вицепрезидент на Обществото по германистика;
помощник-декан на всички хуманитарни
факултети в Калифорнийския университет.
Проф. Донка Минкова е в редакционните колегии на редица престижни
научни списания и поредици, автор е на
пет монографии, научните й статии са
над 110. Тя участва активно в редица
международни конференции и се е утвърдила като водещ специалист от световен мащаб в областта на историческата
фонология и историческата метрика на
английския език.
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ПРОФ. ДОНКА МИНКОВА БЕ
УДОСТОЕНА С ПОЧЕТНОТО
ЗВАНИЕ „ДОКТОР ХОНОРИС
КАУЗА“ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ

Проф. Минкова не е преставала да
съдейства на българските си колеги с
авторитета си пред световната научна
общност.
Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн
Анастас Герджиков връчи на проф.
Донка Минкова високото отличие, а тя
изрази дълбоката си благодарност за
оказаната чест.
Проф. Минкова благодари на ръководството на Университета, на декана на Факултета по класически и нови
филологии проф. Мадлен Данова, на
колегите си от катедрата по англицистика и американистика. Проф. Минкова подчерта, че е направила първите
си филологически стъпки в Софийския
университет и е имала преимуществото
и късмета да работи със забележителни
специалисти – първата й учителка по английски език Теодора Атанасова, доц.
Мария Ранкова, проф. Андрей Танчев и
проф. Марко Минков. Проф. Минкова
отбеляза, че без солидната академична
подготовка, която е получила в Университета, не би могла да продължи напред
и да се развие като учен. Тя изрази надежда това тържество да бъде част от
подновени професионални връзки и научен обмен.
„Радостта от това да съм в София, в
тази сграда, в тази зала е двойно по-го-

ляма, защото е споделена с доц. Наталия Минкова, с моите близки и роднини,
професионални и непрофесионални.
Без вас това събитие нямаше да е събитие“, подчерта проф. Донка Минкова.
В академичното си слово тя се опита
да даде отговор на риторичния въпрос
„Какво ни учи ранното стихосложение
за историята на езика“ и очерта една
по-широка рамка, в която вмести два
примера за прозрение в историята на
английския език, с които е свързана. Тя
отбеляза, че се ръководи от принципа,
изразен от Валтер Бенямин – „Ако не
разпознаем образите и отзвуците от миналото като важна част от настоящето,
има опасност те да изчезнат безвъзвратно“.
По думите й един от многото начини
да се свърже миналото с настоящето е
именно чрез словесното изкуство, чрез
поетичното творчество на предшествениците ни. Проф. Минкова отбеляза,
че не всеки отделя много време в ежедневието си да мисли защо древните стихотворни форми могат да са интересни
днес и отбеляза, че в академичното си
слово ще се опита да представи лабиринта на английското стихосложение, а
доводите и резултатите ще покажат защо
такъв вид изследвания са полезни и важни.

Г-н Рафаел Алварадо Димитров – почетен консул на Колумбия в България и
дългогодишен преподавател в специалността „Испанска филология“ във Факултета по класически и нови филологии
бе отличен с орден „Сан Карлос“, степен
Кавалер.
На събитието присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет
доц. д-р Мария Стойчева, посланикът на
Колумбия г-жa Виктория Гонсалес-Ариса, посланикът на Испания Хосе Луис
Тапия Висенте, директорът на Институт
Сервантес в София г-н Хавиер Валдивиелсо, проф. д-р Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови
филологии, доц. д-р Татяна Пантева,

ръководител на катедра „Испанистика
и португалистика“, Виолина Петкова и
Борислав Евлогиев от Министерството
на външните работи на България, преподаватели, студенти, близки и приятели на г-н Рафаел Алварадо, както и
неговият внук, пристигнал специално за
церемонията от Испания.
Орденът „Сан Карлос“ е учреден от
Колумбийското правителство с цел да
почете и отдаде заслуженото признание
към колумбийски и чужди граждани, отличили се със значими заслуги към страната, най-вече в областта на международните отношения.
Рафаел Алварадо Димитров е завършил специалност „Испанска филология“ във Филологическия факултет
на Хаванския университет“, специализирал е „Испанско езикознание“ в
Института „Каро и Куерво“ в Богота.
Работил е в БГА „Балкан“ в Рим (1971
г.), стилов редактор на испански език в
Агенция „София прес“ (1975 г.), преподавател в специалност „Испанска филология“ на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
Той представлява Република Колумбия като почетен консул в Република
България от 2001 г. до настоящия момент и с подкрепата му колумбийската
култура заема позиции и е популяризирана чрез традиционни събития, какъвто
е Фестивалът на ибероамериканското
кино. Като журналист от 1992 г. е автор
на документални филми и на множество
статии, дописки и журналистически коментари, посветени на политически, икономически и културни теми, свързани с
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ПОЧЕТНИЯТ КОНСУЛ
НА КОЛУМБИЯ У НАС
И ДЪЛГОГОДИШЕН
ПРЕПОДАВАТЕЛ
В СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ РАФАЕЛ
АЛВАРАДО БЕ НАГРАДЕН
С ОРДЕН „САН КАРЛОС“

Колумбия. Рафаел Алварадо Димитров
получава високото отличие заради дългогодишната си дейност, посветена на
Колумбия и заради подкрепата и стимулирането на важни инициативи, допринесли за укрепването на традиционните
приятелски връзки между Република
Колумбия и Република България. Той е
първият българин, който получава това
високо отличие.
На церемонията по връчването на
високото отличие посланикът на Република Колумбия г-жa Виктория Гонсалес-Ариса заяви, че за нея е голяма чест
да е в София и подчерта, че със сигурност заслугите на Рафаел Алварадо за
двустранните връзки между България и
Колумбия са много големи. Тя добави,
че орденът е израз на благодарност от
страна на колумбийското правителство
към всичко, което г-н Алварадо е извършил за развитието на добрите връзки
между двете страни.
Виктория Гонсалес-Ариса благодари
на Рафаел Алварадо за неговата дългогодишна работа, както и на неговата съпруга и на ръководството на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“,
което винаги е оказвало подкрепа в неговата дейност.
Рафаел Алварадо Димитров благодари за оказаното му признание и
подчерта, че именно благодарение на
подкрепата на Софийския университет
е имал възможност да разгръща такава
дейност. Г-н Алварадо заяви още, че в
института „Каро и Куерво“ е успял да
специализира испанско езикознание и
това му е отворило нови хоризонти в
Софийския университет. Той благодари на ръководството на Университета,

както и на своите колеги от катедрата
по испанистика и португалистика за
подкрепата през годините и заяви, че
работата му е била насочена не само
към задълбочаване на връзките между
България и Колумбия, но и към стимулиране и поощряване на връзките с целия
испаноезичен свят.
Заместник-ректорът на Софийския
университет доц. Мария Стойчева поздрави своя колега за полученото високо отличие и заяви, че именно Университетът е мястото, където трябва да се
проведе подобна церемония, защото в
Софийския университет той основно е
развивал дейността си.
Доц. Стойчева прочете поздравителен адрес до Рафаел Алварадо от името
на ректора на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков. В него
се казва, че за академичната общност е
празник, че дългогодишен колега е награден с такова високо отличие. Ректорът припомня, че през 1988 г. Алварадо
е награден с Почетния знак на Софийския университет, което е доказателство
за доверието и уважението, което университетската общност изпитва към своя
колега, както и признание за неговия
професионализъм.
Деканът на Факултета по класически
и нови филологии проф. Мадлен Данова изрази гордостта на колегите си, че
Рафаел Алварадо е част от факултета.
„Искам да му пожелая още много години да продължи да работи така, както е
работил досега и да продължава да бъде
част от факултета“, каза проф. Данова
и допълни, че г-н Алварадо е посветил
една голяма част от времето си да обучи
младите хора да работят по същия начин, както той самият е работил.
След церемонията бе прожектиран
филмът „Колумбия, дива магия“.

В Гербовата зала на „Дондуков“ 2 с
Почетен знак на Президента на Република България бе отличен възпитаникът на
Софийския университет проф. д-р Теньо
Попминчев. Отличието му бе връчено от
президента Росен Плевнелиев.
Проф. Попминчев получи високото
отличие за изключително научно откритие със значим принос за развитието на
науката, техниката и технологиите и за
издигане репутацията на страната ни в
световен мащаб като създател на първия
по рода си настолен рентгенов лазер.
Президентът Росен Плевнелиев заяви, че изключителното научно постижение на българския учен ни позволява „да
надникнем“ и в най-бързите природни
процеси в сърцето на атома, в полза на
биологичните, физическите и други научни изследвания.

„Постижението на проф. Попминчев
реализира мечтата на много физици, работещи в най-реномираните научни институти в целия свят. Доверявайки се на
своята интуиция и на основата на теоретичните си изчисления, той успява да построи експериментален прототип, който
няма аналог в световната практика“, заяви Росен Плевнелиев. В приветствието
си той отбеляза, че откритието на проф.
Попминчев е революционно както в медицината, така и в други области, и открива много други възможности. Очаква
се това откритие да даде мощен тласък
в разработването на нанотехнологиите
и на ново поколение уреди и апарати,
в това число и компютри, които ще са
многократно по-бързи и ще работят с
непозната досега разделителна способност.

Проф. Теньо Попминчев благодари
за отличието и отбеляза, че за него е голяма чест да получи тази награда: „Горд
съм, че съм българин! Пътят ми започна
от школата на Теодоси Теодосиев и се
радвам, че виждам тук мои преподаватели“.

Президентът на Републиката приветства българския учен за неговата енергия и упоритост да експериментира и да
прилага по творчески начин наученото.
„С откритието си Вие утвърждавате високото реноме на българската наука и на
българските изследователи по цял свят“.
Той подчерта ролята на родителите,
учителите и научните ръководители. „С
гордост разбрахме, че сте учили в школата по физика на Теодоси Теодосиев и
сте носител на национална диплома за
успех в олимпиади по физика, химия,
математика и философия. За мен е чест
да стисна ръката на такъв млад човек,
с такива амбиции!“, каза още Росен
Плевнелиев и припомни, че научната
биография на младия учен започва във
Физическия факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“,
в лабораторията по лазерна физика и
приложения под ръководството на доц.
Иван Бъчваров.
Президентът изрази увереността си,
че в лицето на проф. Попминчев българската нация разполага с един от най-високо квалифицираните млади учени.

Младият учен ще работи за създаване
на нанотехнологичен център в София.
„Надявам се, че ще получим подкрепа
от Физическия факултет на Софийския
университет и Българската академия на
науките, за което доц. Иван Бъчваров
вече е направил съответните стъпки.
Надявам се и други млади учени да се
присъединят към нас“, каза проф. д-р
Попминчев.
Възпитаникът на Физическия факултет д-р Теньо Попминчев е професор в
института JILA към Колорадския университет в Боулдър, САЩ. Институтът е световен лидер по атомна, молекулярна и
оптична физика с три Нобелови награди
в областта за последното десетилетие.
Името на българина се появи в
най-реномираните в света научни списания, както и в гледаните от стотици милиони хора телевизионни канали Си Ен
Ен и Би Би Си, в. „Лос Анжелис Йорк
Таймс”, големите канадски, руски, китайски, японски и европейски, австралийски медии, след като на 7 юни 2012
г. световно известното авторитетно списание Science публикува новината, че
международен екип от физици, начело с
българина Теньо Попминчев е разработил първия по рода си настолен рентгенов лазер, който може да бъде използван
за биологични, физически и други научни изследвания.
По своята същност това е лазерната
версия на рентгеновата лампа, създадена от първия Нобелов лауреат по физика - Вилхелм Рьонтген, преди повече от
100 години и широко използвана днес
за медицинска диагностика, за безопасност в летищата, във военните технологии. Този лазер е идеалната “камера”,
която може да заснеме и най-бързите
движения в природата с безпрецедентна
разделителна способност едновременно
във времето и пространството, което не
е възможно с никоя съвременна технология.
Снимки:
Прессекретариат
на
Президента на Република България
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„Вярвам, че сътрудничеството на учените и държавата и последователното провеждане на „икономиката на знанието“
могат да гарантират икономически успехи, благодарение на които България да
заеме своето място сред първите в Европа и света“, каза в заключение президентът на Република България.
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ПРОФ. Д-Р ТЕНЬО
ПОПМИНЧЕВ БЕ НАГРАДЕН
С ПОЧЕТЕН ЗНАК НА
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

Отборът на Софийския университет
завоюва второ място на престижното
международно състезание по право на
Европейския съюз CEEMC (Central and
Eastern European Moot Court Competition).
Тази година състезанието се проведе в
Братислава, Словакия. За първото място се бориха 18 отбора от 12 държави.
Отборът на Софийския университет премина успешно през всички фази на състезанието и достигна до финала с едни
от най-високите резултати за ораторско
майсторство, екипна работа и съдържа-

ние на юридическите аргументи.
Cъстезанието CEEMC се провежда
от 22 години и досега Софийският университет винаги се е представял на изключително високо ниво, като два пъти
е печелил първата награда, а през 2016та за втора поредна година нашият отбор участва на финала. Традиционно и
тази година конкуренцията беше изключително голяма, тъй като в състезанието
участват някой от най-престижните университети от държавите от Централна и
Източна Европа.

Тази година треньори на отбора
бяха Стилияна Иванова и Александра
Ковачева, които активно се ангажират с
подготовката на отбори на Софийския
университет вече няколко години. Състезанието се организира под егидата на
Сдружението за международни състезания по право с финансовата подкрепа
на Софийския университет, в частност
– на декана на Юридическия факултет
проф. д-р Сашо Пенов.
Отборът на Университета се гордее
и с индивидуалната награда „Най-добър
оратор на състезанието“, с която беше
отличена Цветелина Байрактарова. Това
отличие й дава възможност да стажува
в кабинета на генералния адвокат Елионор Шарпстън в Люксембург, където
ще може да натрупа знания относно организацията на работата в Съда на ЕС,
както и предизвикателствата, които срещат всекидневно съвременните творци
на правото на ЕС.

Отборът подготви за състезанието изключително интересен казус, вдъхновен
от широко дискутирания в публичното
пространство въпрос, свързан с предстоящия референдум във Великобритания и
бъдещето на Кралството в Европейския
съюз. Освен актуални въпроси, свързани
със статута на държавите, принадлежащи към Европейското икономическо
пространство и нивото им на интеграция в Европейския съюз, нашият отбор
трябваше да намери отговори и на редица други сложни въпроси във връзка с
неравноправни клаузи в потребителски
договори, въпроси относно приложимото право към отношения, които стоят на
границата между договорната и деликатната отговорност, както и на въпроси,
свързани с клаузи в общи условия на застрахователни договори, които третират
мъжете и жените по различен начин.
Тазгодишното издание на състезанието се отличи с изключително силното представяне и на други български
отбори - на Югозападния университет
„Неофит Рилски“ и на Университета за
национално и световно стопанство.
Според всички български участници
на състезанието СЕЕМС 2016 придобитите знания разширяват кръгозора на
всеки студент по право и спомагат за
развитието на множество допълнителни
качества като провеждане на задълбочено и цялостно проучване по строго специализирани теми, възможност за убедително и аргументирано представяне на
позицията, която се защитава и екипна
работа.
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Отборът на Софийския университет в състав Ани Станчева, Мария Капари, Радослава Макшутова и Цветелина Байрактарова имаше възможност
да пледира пред съдии, които са сред
най-изтъкнатите специалисти по право
на Европейския съюз и международно
частно право. Съдийският състав включваше двама генерални адвокати, професори от Кеймбридж и Глазгоу, както и
редица други практикуващи юристи от
международни кантори и институции на
Европейския съюз.
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ОТБОРЪТ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ СПЕЧЕЛИ
ВТОРО МЯСТО НА
ПРЕСТИЖНОТО
МЕЖДУНАРОДНО
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВО НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЕЕМС

Представителният женски отбор на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ по баскетбол със старши треньор доц. д-р Ирен Пелтекова и треньор
Бояна Митрева завоюва сребърните медали на Националната студентска универсиада.
Отборът е в състав Мирена Денчева
(Факултет по педагогика), Веселина Димитрова (Факултет по журналистика и
масова комуникация), Калина Тодорова
(Юридически факултет), Радостина Димитрова (Философски факултет), Ренета
Тодорова (Философски факултет), Ивана
Петрова (Философски факултет), Доротея Тодорова (Стопански факултет), Теодора Узунова (Биологически факултет),
Габриела Петрова (Биологически факултет), Елица Цолова (Биологически факултет) и Ралица Згрипарова (Философски
факултет).
След редовния сезон представител-

ният баскетболен отбор се класира за
финалната четворка на студентската
универсиада. Срещите се проведоха
от 9 до 11 май в залата на Националната спортна академия. В състезанието
участваха отборите Софийския университет, Националната спортна академия,
Университета за национално и световно
стопанство и Медицинския университет
– София.
Отборът на Софийския университет
игра срещу Националната спортна академия и допусна единствената си загуба
с резултат 102:82. В двубоите срещу
Медицинския университет – София отборът на Университета победи с резултат 76:44, а срещу този на Университета
за национално и световно стопанство
постигна победа със 72:67.
В последните две години баскетболистките на Софийския университет
бяха победителки в националния студентски шампионат.

Церемонията по награждаването на
победителите в Общоуниверситетското първенство бе открита от ректора
на Софийския университет проф. дфн
Анастас Герджиков. Той благодари на
Департамента по спорт за организираното събитие и за всичко, което прави
за Университета. Ректорът подчерта, че
Департаментът с малко средства организира много събития и привлича студенти към спортната дейност, постига
удивителни резултати на спортни състезания, където често побеждава Националната спортна академия.
Проф. Герджиков поздрави участниците в състезанията и призова всички студенти да се включат активно в
спортната дейност на Софийския университет и в състезанията.

В двора на Ректората на Софийския
университет се състоя церемонията по
награждаване на победителите в Общоуниверситетското първенство за Купата
на ректора. Надпреварата между факултетите се проведе за пета поредна година. Шампион от общостудентското първенство за Купата на ректора за 2016 г.
е Юридическият факултет.
На събитието присъстваха проф.
дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет, зам.-ректорът на
Университета доц. Юрий Кучев, Ирена Димитрова, директор на Дирекция
„Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към Столична община, декани на
факултетите, преподаватели и студенти. Общоуниверситетското първенство
за Купата на ректора се организира от
Департамента по спорт и се провежда в
рамките на традиционните Майски дни
на културата на Софийския университет.

Проф. д-р Анжелина Янева, директор на Департамента по спорт, заяви,
че за нея е удоволствие за пети пореден
път да присъства на първенството, където факултетите на Алма матер мерят
сили един срещу друг. Тя подчерта, че
състезанията показват, че спортът не е

46
МАЙ / 2016

45
МАЙ / 2016

МОМИЧЕТАТА ОТ
ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯ ОТБОР
НА УНИВЕРСИТЕТА ПО
БАСКЕТБОЛ СЕ КЛАСИРАХА
ВТОРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
СТУДЕНТСКА УНИВЕРСИАДА

ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА
ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
Е НОСИТЕЛ НА КУПАТА НА
РЕКТОРА

Департаментът по спорт предлага над
20 вида спорт. Някои от тях бяха представени по време на празненството. Гостите имаха възможност да видят изпълнения на мажоретния отбор на Софийския
университет. Спортистите и гостите бяха
поздравени с музикални изпълнения от
студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика с ръководители
проф. Павлович и гл. ас. д-р Галя Луканова.
По време на церемонията по връчването на наградите Департаментът по
спорт получи специална награда – спортни пособия от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към Столична
община.

1.Юридически факултет
2.Факултет по математика и информатика
3.Стопански факултет
4.Философски факултет
5.Геолого-географски факултет
6.Факултет по журналистика и масова
комуникация
7.Факултет по начална и предучилищна педагогика
8.Исторически факултет
9.Медицински факултет
10.Факултет по класически и нови филологии
11.Физически факултет
12.Факултет по химия и фармация
13.Факултет по педагогика
14.Факултет по славянски филологии
15. Факултет по биология

Ментори на отборите са преподавателите от Софийския университет „Св.
Климент Охридски” проф. д-р Адриана
Тафрова-Григорова от Факултета по
химия и фармация, доц. д-р Мая Гайдарова от Физическия факултет и доц.
д-р Снежана Томова от Биологическия
факултет.
На 15 май 2016 г. от Естония се завърнаха българските участници в XIVта Олимпиада на Европейския съюз по
природни науки EUSO 2016. Два отбора ученици до 16-годишна възраст представиха страната ни. Това са отбор А в
състав: Ваня Миланова (биология) – Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“,
10 клас; Васил Иванов (химия) – Природо-математическа гимназия “Васил
Друмев”, Велико Търново, 10 клас; Димитър Томов (физика) – Математическа
гимназия „Баба Тонка“, Русе, 10 клас
и отбор В: Виктор Георгиев (биология)
– Национална природоматематическа
гимназия “Акад. Любомир Чакалов”, 10
клас; Мина Цаковска (химия) – Софий-

ска математическа гимназия”, 10 клас;
Силви Койчева (физика) – Математическа гимназия ”Д-р Петър Берон”, Варна,
9 клас.
Учениците работиха в лаборатория
върху експериментални задачи с интегрален изследователски характер от
областта на природните науки: физика,
химия и биология. Експериментите се
проведоха в два състезателни дни: Milk
Day (Ден на млякото) и Battery day (Ден
на батерията). И двата отбора получиха
бронзови медали.
Отбор А стана носител на Специалната награда „Златната кола“. Такава
специална награда се присъжда за първи
път. Нашите състезатели я заслужиха затова, че успяха да конструират батерия
за модел на електромобил, с която спечелиха състезанието за най-бърза кола, в
което участваха 48 отбора. Батерията е
алуминиево-въздушна, изработена изцяло от учениците. Отбор В също се справи много добре със задачата.
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само здраве, физическа активност, но и
социално общуване между студентите и
преподавателите.
Проф. Янева добави, че 15 факултета са взели активно участие в състезанията, като конкуренцията между тях е била
много голяма. Тя пожела на всички студенти да имат успешна сесия, да продължават да спортуват и да мислят за спорта
като за свой начин на живот.

БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ
СА НОСИТЕЛИ НА
СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА
НА XIV-ТА ОЛИМПИАДА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО
ПРИРОДНИ НАУКИ

В деня на светите братя Кирил и Методий Факултетът по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ чества своя патронен празник.
Тази година той съвпадна и с юбилейната
30-годишнина от създаването на факултета.
Тържеството започна с празничен водосвет в 45-та аудитория в Ректората, където отец Веселин Арнаудов заяви, че отговорността на онези, които преподават,
на онези, които възпитават и образоват,
е много висока и много важна. Той добави, че светите братя Кирил и Методий са
добър пример и образец за това как може
човек да постига целите си – това става,
когато имаш силно желание да продължиш напред, когато си готов да пожертваш силите си, понякога младостта си и
много години труд, за да видиш след това

плодовете на своите усилия.
Преподаватели и студенти от Факултета традиционно поднесоха цветя на
паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека.
По повод празника на Факултета в
Аулата на Университета се проведе двудневна научна конференция с международно участие. Темата на конференцията бе: „Педагогиката и социалната
работа през XXI век – предизвикателства и перспективи“. На откриването
й присъстваха ректорът на Софийския
университет проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Факултета по педагогика доц. Бончо Господинов, преподаватели, студенти, гости от различни
университети.
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ЧЕСТВАНИЯ

Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков поздрави
колегите си от Факултета по педагогика
и участниците в юбилейната научна конференция и заяви, че за него е удоволствие и чест да участва в празненството.
„Този юбилей изглежда скромен, но
всъщност е много по-дълъг във времето,
защото вие чествате годишнината на факултета, докато педагогическата традиция в Софийския университет започва
от самото му създаване. Той е започнал
най-вече като университет, който да създаде кадри за българското училище. И
това е неговата голяма мисия през тези
128 години“.
Ректорът добави, че Факултетът по
педагогика има разнообразна дейност,
която е еднакво успешна във всички полета – и в педагогиката и отглеждането
на бъдещите учители, и в социалните
дейности, и не на последно място в много
други активности, свързани с университетската работа – образователна и научна. Проф. Герджиков напомни за активната работа на факултета по различните
проекти в Университета - от докторантски училища до дистанционно обучение.
Той благодари за всеотдайността на колегите си от факултета и пожела много
успехи в преподавателската и научната
им дейност. Проф. Герджиков пожела
още да имат винаги подкрепа от Университета, но и от външните институции,
защото ситуацията е динамична, има
нови стандарти, нов закон за предучилищното и училищното образование. От
тях произтичат задължения и за всички
педагози в България, нo и за тези, които

управляват образованието – и училищното и висшето. Ректорът пожела успех
на ръководството на факултета в работата с всички институции и да успеят да
ги убедят, че педагогическата дейност
заслужава много по-високо признание,
студентите, които се обучават във факултета заслужават много по-висока субсидия, а преподавателите – не просто
достойно възнаграждение, но и признание за всеотдайния труд.
Доц. д-р Бончо Господинов, декан на
Факултета по педагогика, изрази радостта си, че в Аулата на Университета са
се събрали толкова много съмишленици
по повод 30-годишнината на Факултета
по педагогика. Доц. Господинов върна
колегите си към корените на педагогическото образование в България и очерта актуалното състояние на факултета,
отправяйки надежда и оптимизъм към
бъдещето.
По време на тържеството бе прочетен поздравителен адрес от министъра
на образованието и науката Меглена
Кунева, в който пожелава успешна работа на участниците в конференцията
и подчертава, че образованието и обучението са от ключово значение за икономическия и социален напредък. В адреса се посочва още, че Факултетът по
педагогика е с традиции и опит, но и с
модерен дух, новаторско чувство и поведение и е призван да изпълнява своята мисия – да подготви учителите, и има
най-благородната цел – да възпитава,
обучава, образова, подкрепя, консултира и социализира децата на България.

ФАКУЛТЕТЪТ ПО НАЧАЛНА
И ПРЕДУЧИЛИЩНА
ПЕДАГОГИКА ПРЕДСТАВИ
КНИГАТА НА ФРИДРИХ
ФРЬОБЕЛ „ЕЛАТЕ ДА ЖИВЕЕМ
ЗА НАШИТЕ ДЕЦА!“
В зала 1 на Ректората се състоя официалното представяне на първия превод
на произведенията на класика на педагогиката Фридрих Фрьобел „Елате да
живеем за нашите деца!“.
Заместник-деканът на ФНПП проф.
Стефан Алтъков поздрави присъстващите преподаватели и студенти и изрази
удовлетворението на деканското ръководство от продължаването на поредицата „Вечни книги“.
Книгата беше представена от съставителя Марина Пиронкова, която припомни дългия път на дейността и идеите
на Фрьобел към българската педагогическа практика. Благодарение на новата
книга Фрьобел, който е познат най-вече
чрез „даровете“ – дидактичните играчки,
които създава, но досега е останал слабо
познат като автор на „Възпитанието на
човека“ и на първата теория за играта,

става достъпен за педагози, преподаватели и студенти.
Проф. Клавдия Сапунджиева, доц.
Коста Герджиков, доц. Стефан Стефанов в своите изказвания оцениха високо
значимостта на книгата, която дава възможност на студенти и преподаватели
да се запознаят непосредствено с един
от класиците на педагогиката. От името
на своите колеги студентката Християна
Калчева подчерта ползата от това издание за подготовката на бъдещите педагози.
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На събитието бе прочетен и поздравителен адрес от Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община, възпитаник на факултета. В него се посочва,
че академичният състав на Факултета по
педагогика оптимално съчетава научните
изследвания във всички области на педагогическата наука, качествената подготовка на педагога, учител в съвременното
училище и социални институции.
Бяха поднесени приветствия от страна на Великотърновския и Русенския университет.
Екипът на Факултета по педагогика
бе поздравен за юбилея си от декана на
Факултета по начална и предучилищна
педагогика проф. Божидар Ангелов, от
декана на Богословския факултет доц.
Александър Омарчевски, от директора
на Университетската библиотека „Св.
Климент Охридски“ доц. Анна Ангелова, от проф. Соня Карабельова, заместник-декан на Философския факултет, от
Студентския факултетен съвет на Факултета по педагогика и други.
По повод 30-годишнината на Факултета по педагогика студенти представиха
пред гостите и участниците в конференцията различните специалности, изучавани в него.
По време на научната конференция
„Педагогиката и социалната работа през
ХХI век -предизвикателства и перспективи“ се чуха доклади на проф. Ане-Лизе
Арнесен от Университета за приложни
науки в Осло, проф. Мерседес Бланшард
от Автономния университет в Мадрид и
Славица Билаяц от Мюнхен. Работата на
участниците във форума бе разделена на
две секции – „Социална работа“ и „Педагогика“.
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КУЛТУРА

Събитието бе организирано от Националния център за полярни изследвания и
се проведе в рамките на традиционните
Майски дни на културата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
В 81-ва аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе прожектиран документалният
филм „Недостижимата Антарктида“, част
от полярната програма на Уругвайския
антарктически институт „Residencia en
movimiento”.
Гостите бяха поздравени от проф.
Христо Пимпирев, директор на Националния център за полярни изследвания,
който представи специалния гост на събитието и автор на филма Мария Агустина Родригес от Уругвай. Тя е завършила Академията за изящни изкуства в
Монтевидео и преди две години печели
голямата национална награда за живопис
и скулптура на Уругвай. От няколко години работи по проекта „Антарктида“,
чиято основна цел е чрез средствата на
фотографията, киното, живописта и
скулптурата да покаже континента на хо-
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ФОТОИЗЛОЖБА И
ДОКУМЕНТАЛЕН
ФИЛМ, ПОСВЕТЕНИ
НА АНТАРКТИДА
рата, които не могат да го посетят и да
се докоснат до неговата красота. „Този
континент вече не е само за учените,
но и за хората на изкуството“, каза още
проф. Пимпирев.
Мария Агустина Родригес представи
проекта, по който тя и нейният екип са
работили и сподели колко емоционално
е било едномесечното пътуване по море.
Екипът, работещ от четири години
по този проект, има за цел да покаже
научните изследвания и развитието на
изкуството на територията на Антарктида. За разлика от обичайната практика
художественото изкуство да се представя статично и в определено затворено
пространство, проектът показва идеята
за постоянно движение, насочено в този
случай по маршрута на кораба на „Вангуардия” - пристанището Монтевидео Антарктида - пристанище Монтевидео.
По-късно в Централното фоайе на
Ректората бе открита изложба на тема

„Антарктида“, която отразява работата
на българските полярници на Ледения
континент от последните експедиции.
На откриването на изложбата проф.
Пимпирев заяви, че вече е традиция в
рамките на Майските дни на културата
в Софийския университет да се представят фотоси от антарктическите експедиции, за чието организиране основна
роля играе Университетът.
„С тази изложба даваме старта на
честванията на юбилейната 25 българска антарктическа експедиция, която
вече се подготвя и ще стартира през
ноември тази година“ – отбеляза проф.
Пимпирев.
Доц. д-р Кучев, заместник ректор на
Софийския университет и участник в
последната експедиция, поздрави антарктиците и техните гости и приятели.
Той отбеляза, че зад снимките, отразяващи красотата на Антарктида, стои
много тежкия труд на десетки български
учени и антарктици, отдаден абсолютно

безкористно. Той добави, че на Ледения
континент взаимопомощта и другарството е
на първо място.
Изложбата можеше да бъде разгледана
до 20 май 2016 г.

В библиотека „Филологии“ в Ректората се състоя премиерата на литературно-фотографската изложба на студенти
от Факултета по славянски филологии
„Кадри към „Сън за щастие” на Пенчо
Славейков”, посветена на 150-годишнината от рождението на поета. Изложбата
бе съпроводена от рецитал на студенти
от Факултета по начална и предучилищна
педагогика.
Директорът на Университетската библиотека доц. Анна Ангелова откри фотоизложбата и подчерта, че това е една
прекрасна инициатива на студентите от
Факултета по славянски филологии под
ръководството на проф. Чернокожев,
които се заели с проекта с любопитното наименование „ФотоФилология“ по
стъпките на Пенчо Славейков.
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Проф. Чернокожев разказа за възникването на идеята за визуалното
уплътняване на „Сън за щастие“ и добави, че Студентският съвет на ФСлФ е
вложил много за реализирането й. „Тази
изложба има един прекрасен младежки
чар, който надявам се, би се харесал и
на самия Пенчо Славейков“ – каза още
проф. Чернокожев.
По време на представянето на изложбата гостите на събитието имаха
възможността да чуят рецитал на студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика, които изучават
театрално майсторство и художествено
четене под ръководството на доц. Щерева.Те прочетоха миниатюри от Пенчо
Славейков. Доц. Щерева изрази задоволството си от междуфакултетската изява и пожела и занапред студентите да
имат съвместни инициативи.
По време на събитието бяха представени и победителите във фотоконкурса. Първата награда получи Петя
Динкова. Наградата е на стойност сто
лева, осигурена от делегирания бюджет
на Факултетния студентски съвет, който
се отпуска от Студентския съвет, и грамота.
Осигурени бяха и други награди за
участниците, а всички фотофилолози
получиха сертификати за участие за положения им труд и оригинални идеи.
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ЛИТЕРАТУРНОФОТОГРАФСКА
ИЗЛОЖБА „КАДРИ
КЪМ „СЪН ЗА
ЩАСТИЕ” НА ПЕНЧО
СЛАВЕЙКОВ”

В Заседателна зала 2 в Ректората на
Софийския университет “Св. Климент
Охридски” бе представен сборник,
посветен на 110-годишнината от рождението на дългогодишния ректор на
Университета академик Димитър Косев.
Събитието откри проф. д.и.н. Илия Тодев, директор на Института за исторически изследвания при БАН.
Сборникът – списание „Исторически
преглед”, No. 1-2 за 2014 г. - е посветен на 110-годишнината от рождението
на акад. Косев и на 70-годишнината на
списанието, на което той е един от учредителите. С изданието се отбеляза и възобновяването на поредицата „Известия
на Института за история”, създадена от
акад. Димитър Косев.

Изданието бе представено от доц.
д-р. Елка Дроснева от Историческия
факултет на Софийския университет,
която е отговорен редактор. Много от
авторите и гостите разказаха свои спомени за Димитър Косев и впечатления от
сборника.
На събитието присъстваха представители на Историческия факултет на
Софийския университет, Българската
академия на науките, Агенцията за българите в чужбина r от Молдова. В срещата участваха потомци на Димитър Косев,
негови студенти и асистенти, приятели
на авторите и настоящи студенти.
Книгата включва три дяла: Библиография и интервю с Академика, изследвания по темите, които е разработвал
и спомени на съвременниците му. Интервюто е от 1994 г. и е депозирано в
Златния фонд на Българското национално радио. В третата част - „Димитър
Косев в спомените на съвременници”,
са включени авторски текстове, както
и спомени, събирани от някогашни студенти и хонорувани асистенти по историография, всички членове на Историографския клуб „Академик Димитър
Косев” с научен ръководител доц. д-р
Елка Дроснева, учреден през 2002 г. в
Историческия факултет на Софийския
университет.

Във Фоайето на Университетската
библиотека „Св. Климент Охридски“
бе открита изложбата „Кръгът „Мисъл”
и българската модерност, отразени в
личната библиотека на Боян Пенев”.
Събитието се проведе в рамките на традиционните Майски дни на културата на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.
Доц. Анна Ангелова, директор на
Университетската библиотека, откри изложбата и подчерта, че експозицията е
специална, защото е посветена не само
на 150-годишнината от рождението на
Пенчо Славейков - един от най-големите
български поети и интелектуалци, но и
на д-р Кръстьо Кръстев – философ, публицист, историк, първия професионален
литературен критик и професор от катедра „Философия”.

Доц. Ангелова избра да не представя
личностите, а книгите. „Днес представяме Кръга „Мисъл” чрез личната библиотека на проф. Боян Пенев”, подчерта
доц. Ангелова и отбеляза, че книгите са
уникални екземпляри с двойна комуникативна функция – те носят автографи,
посвещения, благодарствени надписи.
„Това са културните маркери, които
ни позволяват да реконструираме отношенията дарител - получател, те маркират важни емоционални моменти от
личността на притежателя, както и важни културни събития”, добави още тя.
Благодарение на експонатите ще могат
да бъдат реконструирани личните и професионални отношения на проф. Боян
Пенев с кръга „Мисъл”.
Доц. Ангелова разказа, че през 1928
г. Дора Габе, изпълнявайки завещание-
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ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА
„КРЪГЪТ „МИСЪЛ” И
БЪЛГАРСКАТА МОДЕРНОСТ,
ОТРАЗЕНИ В ЛИЧНАТА
БИБЛИОТЕКА НА БОЯН
ПЕНЕВ”

МАЙ / 2016

57
МАЙ / 2016

В СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ БЕ
ПРЕДСТАВЕН СБОРНИК В
ПАМЕТ НА АКАД. ДИМИТЪР
КОСЕВ
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то на проф. Боян Пенев, пише писмо до
Академическия съвет и изразява желанието му библиотеката му да бъде дарена на
Софийския университет. Това е най-богатото дарение за Университета до този
момент. През 1986 г. библиотеката на
проф. Пенев е преместена в Университетска библиотека, но книгите са били
описани в отделен каталог по собствена
система. Със създаването на електронния
каталог библиотеката на проф. Пенев се
описва и започва нейната дигитализацията, за да може този културен паметник да
стане достояние на цялата културна общност.
В изложбата наред с книгите са предоставени ръкописните литографски лекции на д-р Кръстев, четени пред студентите от Софийския университет, както и
първия екземпляр от първото издание на
„Кървава песен”, което Пенчо Славейков
подарява на Мара Белчева. След излизането на второто поправено издание,

Мара Белчева собственоръчно нанася
всички поправки върху този екземпляр.
„Така тези книги се превръщат в безценни екземпляри, които ни говорят за събития и лица”, подчерта доц. Ангелова.
Тя разказа, как преглеждайки архива
на библиотеката, се натъква на писмо,
в което Пенчо Славейков също изразява
желание да дари своята библиотека на
университетската, но това не се случва.
През 1937 г. библиотеката на Мара Белчева е предадена от брат � ген. Атанасов
на Университетската библиотека. В края
на писмото пише, че желанието на Мара
Белчева е нейната библиотека да бъде
поставена между библиотеката на Боян
Пенев и и тази на Пенчо Славейков.
„Това желание не беше изпълнено
съвсем, но имаме възможност да предоставим на читателите библиотеките на
Боян Пенев и на Мара Белчева, които
съхраняваме и пазим”, отбеляза доц. Ангелова.

Деканът на Факултета по славянски
филологии доц. д-р Бойко Пенчев представи личностите и Кръга „Мисъл”.
„Много е важно, когато имаме възможност да се докоснем до литературния бит на една литературна епоха, когато можем да усетим дъха на епохата от
страниците на книгите, с надписите по
тях и всичко онова, което ги заобикаля.
Това е така с всички писатели през различните епохи, но важи с особена сила
за авторите от Кръга „Мисъл”, подчерта
доц. Пенчев.
Той отбеляза, че през този първи етап
на модерността в българската литература се наблюдава една висока семиотизация на литературния бит и духовните
усилия на творците от тази епоха намират израз не само в книгите, но и в телеграми, посвещения, записани разговори,
спомени, дневници. Самият доц. Пенчев
открива като студент Пенчо Славейков

именно чрез неговите писма, а не чрез
„Кървава песен”. Доц. Пенчев по-късно
намира дневника на проф. Боян Пенев,
който според него е много важно четиво, което може да помогне на студентите да разберат по-лесно литературата от
началото на века, защото чрез дневника
се виждат проблемите и нагласите, които трябва да бъдат разкодирани или не
присъстват в произведенията.
„Чрез такива изложби имате възможност да откриете за себе си Кръга „Мисъл”, този интензивен духовен живот,
който те водят в онази епоха. Тази изложба, освен че ви доближава до епохата, стимулира към научни открития. В
нея всеки може да намери онова, което
се е изплъзвало на литературните изследователи”, подчерта доц. Пенчев.
Той поздрави Университетската библиотека с изложбата, защото тя е събитие с голямо значение за научния живот
на Софийския университет.

В Студентската читалня в Университетската библиотека се състоя премиерата на фотоалбума „Спомени за славно
време и за симбиозата между науката и
футболната топка, и ... за приятелите”,
чийто съставител е проф. Александър
Димчев. Събитието бе организирано
от Университетската библиотека „Св.
Климент Охридски“ и се проведе в рамките на традиционните Майски дни на
културата.
д-р Анна Ангелова, която заяви: „Прекрасното е това, че днес ще представим
една книга за футболните мечти на Университета, една книга, пълна с много
носталгия по отминалото време, една
книга, обяснение в любов към най-великата игра, която е запленила милиони по
целия свят и няма как да отмине Алма
матер”. Тя определи книгата като мил
спомен, който е библиографска рядкост
и представлява интересен обект за събиране и изследване от библиолозите.

Изданието е посветено на спортната
и научната дейност на преподавателите
и служителите в Алма матер във връзка с 35–годишнината от създаването на
спортната секция „Футбол“ в рамките на
Спортния клуб на Софийския университет. Фотоалбумът е издаден от Университетското издателство в тираж от 100
броя.
Събитието бе открито от директора
на Университетската библиотека доц.

Проф. дфн Боян Биолчев приветства гостите и изрази вълнението си от
създаването на книгата, която е донесла
радост на всички от отбора. „Вътре има
абсолютния момчешки ентусиазъм, от
една страна, и в същото време дълбокото
преклонение пред академизма”, отбеляза проф. Биолчев и подчерта, че моментите в книгата не могат да се повторят.
Той изрази надежда, че склонността към
себераздаване, удоволствието от това да
се движиш, ще получат своя ренесанс.
„И както са казали в древността - да са
живи младите!”, заключи проф. Биолчев.
Авторът на фотоалбума проф. д-р
Александър Димчев благодари на гости-
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Ненчо Ненов от Университетска
библиотека, който е автор на част от
снимките в албума, проф. Анжелина
Янева, която е била част от отбора по
футбол, Георги Пешев от Националната
библиотека също изказаха благодарности за издаването на книгата и разказаха
спомените си.
Проф. Димчев подари на библиотеката изрезки от материали във вестниците, свързани с отбора на Университета,
както и част от наградите на спечелените първенства. В Музея на Софийския
университет ще влязат спортните екипи
и футболните топки на отбора.
Фотоалбумът се състои от четири
части:
Част Първа. Футболът в Алма матер.
Опит да се сглоби мозайката
Между науката и футбола. Футболът
в Софийския университет „Св. Климент
Охридски“
Отборът на преподаватели и служители (1981- 2009)
(Юбилейната 2016 година – 35 години от създаването на Секция „Футбол“)
Фотоизложба „Между науката и футбола“ – 13 януари 2016, 17.00 ч.,
Университетска библиотека (сградата, където се развиваше организационната дейност на спорта в Алма матер)
Част Втора. Изложбата и отзиви за
нея
Изложбата
Отзиви за изложбата
Част Трета. Спомени на колеги
Георги Каприев. Професионални
футболисти в Скопие
Част Четвърта. Разходка през терените и годините (снимки- между 66 и
222 броя)
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ПРЕМИЕРА НА
ФОТОАЛБУМА „СПОМЕНИ
ЗА СЛАВНО ВРЕМЕ И ЗА
СИМБИОЗАТА МЕЖДУ
НАУКАТА И ФУТБОЛНАТА
ТОПКА, И ... ЗА
ПРИЯТЕЛИТЕ”

те, на колегите, с които са играли повече от 30 години футбол, тъй като тази
книга е за тях и събитията в нея са част
от техния живот. „Най-важното е нашето приятелство, което е останало”, отбеляза проф. Димчев. „Какво по-хубаво
послание от това - да бъдем свободни,
да бъдем приятели, да бъдем това, което
сме ние - това е заслуга на всеки един в
този университет”, добави още авторът и
припомни, че преди години 35 000 души
са били зрителите на футболните мачове
на Софийския университет, а коментатор е била Татяна Лолова.
Той благодари на доц. д-р Анна
Ангелова и на проф. Боян Биолчев за
съдействието. „Библиотеката е велика,
защото уважава всичко, което трябва да
бъде съхранено - човешкият дух и хората”, каза в заключение проф. Димчев.
Капитанът на отбора гл. ас. Веселин
Радков разказа за незабравимите мигове, на които са посветили младостта си,
за времето, което са посветили на физическата култура, но не и по задължение.
„Българската мемоарна литература
се обогати с едно много значимо произведение благодарение на проф. Димчев
и проф. Денков”, отбеляза капитанът и
подчерта, че въпреки че има моменти,
които не си спомнят, именно това прави
книгата още по-интересна. Тази книга
носи щастие, но и тъга, че не могат да
тичат повече подир топката. Веселин
Радков благодари на всички, които са
уважили делото на спортния клуб на Софийския университет, на хората, които
са работили по книгата и пожела на гостите да успеят да накарат децата и внуците си да спортуват.

„Big picnic: големите въпроси - ангажиране на обществеността с научни изследвания и иновации в областта на продоволствената сигурност“ е нов проект,
финансиран от страна на Европейския
съюз по програма Хоризонт 2020.
Университетските ботанически градини към Софийския университет „Св.
Климент Охридски” се присъединиха
към този съвсем нов проект, който се
осъществява благодарение на международното партньорство на ботанически
градини, университети, научни магазини,
институт за изкуство, наука и технологии
и една международна неправителствена
организация. „Големи пикници” ще се
проведат в 12 страни в Европа и в една в
Африка – Уганда.
Като част от проекта Big Picnic обществеността в Европа и в Уганда е поканена да обедини учени, политици, представители на промишлеността, които да
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УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ
БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ СА
ПАРТНЬОР В ПРОЕКТА BIG
PICNIC
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се учат един от друг и да споделят идеи
за продоволствената сигурност - едно
от най-неотложните предизвикателства
пред планетата. Световното население
предстои да се увеличи до 9 милиарда
до 2050 г. Продоволствената сигурност
се свързва с предизвикателството да се
гарантира, че всички тези хора ще се
хранят с достатъчно безопасна и питателна храна.
Координиран от базирания в Лондон
Световен съвет на Ботаническите градини (BGCI), проектът Big Picnic ще работи
с обществеността за отваряне на дебата
за бъдещето на нашата храна. Проектът
ще насърчи сътрудничеството и разговора за изграждане на общественото разбиране на проблемите на сигурността на
храните и ще позволи възрастни и млади
хора да изразяват своите възгледи към
вземащите решения.
През следващите три години Big
Picnic ще доведе науката и политиката

до входната ви врата. Проектът ще работи с обществеността в Европа и Уганда
с цел разработване на петнадесет пътуващи изложби - символично пакетирани
кошници за пикник. Тези изложби ще
предлагат информация, дейности и събития с възможности за участие, за да се
разкаже смисъла на понятието „сигурност на храните” и да се поощрят хората
да говорят. Това ще предостави отличен
пример за това как организациите могат
да дадат на обществото глас чрез съвместно творческо сътрудничество. Общностите също ще вземат участие в около
90 научни кафета - специални събития,
предназначени да вдъхновяват дебат и
да уловят общественото мнение. Чрез
взаимодействия „очи в очи“ се очаква
проектът да достигне до 8 000 души.
Технологията, предизвикателствата за
вкъщи и социалните медии ще разширят
аудиторията на Big Picnic до 300 000
души.
Събраната информация ще бъде докладвана и обратно към политиците и
учените, за да се насърчават научни изследвания и иновации.

Научните изследвания и иновации са
ключова мярка за Европейския съюз в
Програма Хоризонт 2020. Това е подход, който изследва това, което обществото иска и се нуждае по отношение
на научните изследвания и иновациите,
а бъдещите дейности да бъдат разработени така, че да включват становища от
страна на обществеността за обществеността. Big Picnic ще осигури важен пример за това как да се приложи този нов
подход в практиката. Предстои да бъдат
включени т.нар Toolkit на ЕС - онлайн
платформата за сътрудничество, която
показва най-добри практики в научните
изследвания и иновации.
Big Picnic е възможност за хората
от цяла Европа и в Африка да се учат
едни от други и да обменят идеи за продоволствената сигурност както и нови
начини на работа. Целта на проекта е
да продължи, като насърчи публичен
дебат за промяна на политиката по сигурността на храните и за насърчаване
на научните изследвания и иновации за
бъдещата обществена ангажираност.

За поредна година студенти от IV курс от специалност
„Туризъм“ на Геолого-географския факултет на Софийския университет и техните
преподаватели доц. Вера Николова и гл. ас. д-р Атанас Казаков организираха Празници
на избрани световни туристически дестинации.
Целта на организаторите
на събитието е с помощта на
изкуството да се представят
природата, културата, традициите и тяхната атрактивност
в световния туризъм.
През месец май студентите
представиха пред публиката

Екип от Катедра „Метеорология и геофизика“ при Физическия факултет на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ участва в създаването на
Черноморски център за мониторинг
и прогноза (BS-MFC). Това е проект
към морската компонента на Програма
„Коперник“ на Европейската комисия,
който действа от 1 април 2016 г.
Целите на проекта са до 1 октомври
2016 г. да бъде разработена оперативна система за мониторинг и прогноза на
състоянието на Черно море, в това число
физически характеристики (температура
и соленост на морската вода и морски
течения), биогеохимични характристики
(хлорофил, фитопланктон, прозрачност,
кислородно съдържание) и вълнение на
морето. Информацията ще е достъпна в
интернет в графичен и числен вид.

канът на Геолого-географския факултет на Софийския
университет доц. Филип Мачев, г-жа Илхам Ахмед, посланик на Република Судан
в България, Сухил Салех,
консул и заместник-ръководител на мисията, Хайтам
Халил, търговски аташе, Сахуа Ейса, административно
аташе, служители на посолството, преподаватели от Геолого-географския факултет
и студенти.

Повече детайли за използваните модели могат да се видят на адрес:
oceanlab.cmcc.it/blacksea. Там са
визуализирани и част от резултатите от
модела: анализ и 10-дневна прогноза на
температура, соленост и морски течения
на няколко дълбочини в Черно море. В
секцията „Моделна валидация“ могат да
бъдат сравнени моделните симулации с
данни от измервания в реално време.
Проектът се координира от Института по океанология – БАН; други участници са екипи от Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, Средиземноморският център по климатични промени (CMCC), Италия, Център Хелмхолц в
Геещахт, Германия, Лиежки университет, Белгия, и Истанбулски университет,
Турция.
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ПРАЗНИЦИ НА СВЕТОВНИ
ТУРИСТИЧЕСКИ
ДЕСТИНАЦИИ
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ЕКИП ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ
ФАКУЛТЕТ УЧАСТВА
В СЪЗДАВАНЕТО НА
ЧЕРНОМОРСКИ ЦЕНТЪР ЗА
МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗА

ИНИЦИАТИВИ

две атрактивни туристически дестинации – Република Судан и Република
Молдова
Република Судан бе представена в
Конферентната зала в Ректората, като
официални гости на събитието бяха де-

Доц. Вера Николова поздрави всички присъстващи и
изрази радостта си за поредна година да открие събитието „Празници на световни
туристически дестинации“ с
представление, посветено на
Република Судан, разположена в туристическия регион
Африка.
Доц. Филип Мачев, декан на Геолого-географския факултет на Софийския
университет, приветства с добре дошли

ни институции в двете държави. Посланикът изказа готовността си винаги да
оказва подкрепа в дейности, свързани с
популяризирането в България на Судан и
Африка като цяло.
Историята и културата на Република
Судан бяха представени от студентите
по оригинален начин – чрез музика, танци, актьорско майсторство и чувство за
хумор. Те разказаха интересни факти,
свързани с историята на страната, както и за нейната природа и туристически
забележителности. Зрителите научиха
къде могат да направят релаксиращи
СПА-процедури, къде да напазаруват,
кои туристически места да посетят и какви ястия да опитат. Те научиха много и
за културните особености и традициите в
Судан, представени им бяха типични музикални инструменти, ритуалът къносване при мъжете и жените по повод на различни обичаи и празници и др. В края на

представлението студентите представиха и традиционен местен танц. Гостите и
зрителите имаха възможност да опитат и
традиционна суданска кухня.
Следващата дестинация, която
студентите представиха бе Република Молдова, като представлението
бе Театралната зала в Ректората.
Гости на събитието бяха Штефан Горда, посланик на Република
Молдова у нас, Светлана Филипова,
председател на дружеството на молдовската диаспора „Роден край“,
Петър Воденски, посланик на България в Молдова в периода 1995-2001
г., доц. Филип Мачев, декан на Факултета, преподаватели и студенти от
Геолого-географския факултет.
Доц. Вера Николова приветства
всички присъстващи с добре дошли
и отбеляза, че през 2016 г. Молдова,
чества 25 години от своята независимост.
Доц. д-р Мариана Асенова, ръководител на катедра „География
на туризма“ поздрави организаторите

ционното празнуване на деня на виното. Актьорите разказаха за легендата за
великия молдовски управител Гриторе
Гика, който няколко години боледувал
и никой не можел да му помогне. Един
селянин обаче го завел в земята, носеща името Руд. Там в продължение на 30
дни го лекувал с грозде и вино. В знак
на благодарност господарят построил на
тази земя знаменития манастир Руд. От
тогава на този ден всички пият по чаша
вино.
Пред публиката бяха показани традиционни молдовски танци и песни,
древни обичаи и приказки, разкриващи
културата на този народ. Студентите
изиграха традиционната игра, при която
момъкът избира своята любима, разказаха предания и легенди, свързани с любовта, както и притча за труда.
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за усилията да представят на публиката
една колкото близка, толкова и непозната туристическа дестинация, която е и
сантиментално свързана с България.
Посланикът на Молдова благодари
на студентите и техните преподаватели
за интересното и вълнуващо преживяване, посветено на Република Молдова
и приятелските отношения между двете държави. Той благодари и на Петър
Воденски за всичко, което е направил
за развитието на добрите отношения
между България и Молдова. Посланикът
подчерта близостта между двата народа
през вековете.
Четвъртокурсниците разказаха за
древната история на Молдова, природните й забележителности и култура. По
атрактивен начин бе представено тради-
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всички присъстващи и поздрави преподавателите от катедра „География на туризма“ и техните студенти от специалност
„Туризъм“ за хубавата инициатива и възможността, която дават на зрителите да
се пренесат в атмосферата на една друга
страна, да почувстват нейната култура,
традиции, природни и туристически забележителности.
Посланикът на Судан у нас г-жа Илхам Ахмед отбеляза, че за нея е чест да
присъства на това събитие и благодари
на преподавателите и студентите, които
са подготвили представлението. Тя подчерта, че за пореден път посолството на
Судан сътрудничи успешно със Софийския университет и конкретно с Геолого-географския факултет. Тя отбеляза,
че сред основните приоритети на посолството е популяризирането на Република
Судан и насърчаването на развитието на
академичните отношения между различ-

През 2016 г. година Студентският
съвет на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ отбелязва своята
19-годишнина. По този повод Студентският съвет обяви конкурс за студент на
годината на Софийския университет,
който ще се проведе под патронажа на
ректора проф. дфн Анастас Герджиков.
Студентският съвет започна това начинание с надеждата конкурсът да се
превърне в традиция, а церемонията по
награждаване на победителите – в престижно събитие, на което най-добрите и
изявени студенти на най-старото и престижно висше училище в България да получат заслужените поощрения за своята
работа.
В продължение на две седмици всички студенти на Софийския университет
имаха възможността да кандидатстват
за участие в конкурса, като подадат документи, придружени с приложения,
отговарящи на изискванията, с които да
убедят конкурсното жури, че заслужават
наградата.
Наградите ще бъдат разделени по съответните професионални направления,
в които се обучават, с цел да се дадат
еднакви възможности на всички участници. Предвиждат се категории и за високи
спортни постижения, както и за доброволческа работа в полза на обществото.

ДИПЛОМИРАХА СЕ
АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ
ФРЕНСКАТА БАКАЛАВЪРСКА
ПРОГРАМА НА СТОПАНСКИЯ
ФАКУЛТЕТ
На тържествена церемония в Конферентната зала на Софийския университет
бяха връчени дипломите на абсолвентите от френската бакалавърска програма
на Стопанския факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
Абсолвентите, които завършиха, са 24.
Събитието се проведе в рамките на юбилейното честване на 25-годишнината на
Стопанския факултет и 20 години от създаването на франкофонската програма
на Стопанския факултет.
Студентите, приети в Стопанския
факултет на Софийския университет с
френски език, се включват в програмата
Лисанс, която се провежда съвместно с
Университета по икономически науки
и технологии Лил 1. В рамките на това
сътрудничество над половината от дисциплините от учебния план за специалност
„Стопанско управление“ и „Икономика“
се преподават на френски език от френски и български преподаватели. Програмата получава активна подкрепа от
Културния институт при посолството на
Франция в България. В края на следването на студентите се издават българска и
френска диплома.
Официални гости на церемонията
бяха деканът на Стопанския факултет
доц. Теодор Седларски, доц. Соня Вътева, директор на френския филиер във
Факултета, посланикът на Република
Франция в България Ксавие Лапер дьо
Кабан, Жан-Жак Сегара, съветник по
университетските въпроси при Френското посолство, Петър Топарев, представител на международната Университетска франкофонска агенция, деканът на
факултета по Икономически и социални
науки на университета Лил 1 проф. Лоран Кордоние, директорът на института по Икономика и Мениджмънт проф.
Жан-Батист Дескилбе, проф. Франсоа
Мимиаг, дългогодишен преподавател по
Статистика във френската програма в
Стопанския факултет.

Деканът на факултета доц. Седларски, приветства гостите с добре дошли
той отбеляза, че през 2016 г. Стопанския
факултет навършва 25 години от своето
създаване. „Знаем, че на много висши
училища по света им трябват столетия, за
да добият този обществен имидж на тежки
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СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ НА
УНИВЕРСИТЕТА ОБЯВИ
КОНКУРС ЗА СТУДЕНТ НА
ГОДИНАТА
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АБСОЛВЕНТИ

КОНКУРС

Стопанският факултет към Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет през 1990 г.
Това по същество означава продължение
на неговото развитие, принудително прекъснато за период от 40 години. Първият курс студенти е приет през есента
на 1991 г. Докато другите университети
губят време в прехода от модерно преподаване през 90-те години, тогавашния
декан на Стопанския факултет възприема
една много добра идея - да се преподава
това, което се учи във водещите западни
университети по това време, отбеляза
още доц. Седларски. Създадени са две
солидни бакалавърски програми по стопанско управление и икономика, в които
има гост-преподаватели. Първите лекции
са на английски език, скоро се създава и

франкофонската програма и т.нар. Консорциум на немски университети, които
се превръщат в трите стълба на Стопанския факултет в неговия образ в обществото и до днес – преподаването на
английски, на немски и на френски
език, каза още деканът.
Студентите на Стопанския факултет получават истински френски
дипломи, а не просто сертификати,
преобразувани към нашите условия,
подчерта доц. Седларски и добави,
че това е част от една по-голяма мисия, както я вижда деканското ръководство на Стопанския факултет – да
задържа младите хора в България,
да им дава качеството, което могат
да получат на запад, но да ги държи близо до тези високи позиции и
работни места, които се отварят непрекъснато на българския пазар, за
да останат в България и да работят
за страната си, което е най-добрата
реализация за младите хора. Деканът
поздрави абсолвентите и им пожела да бъдат горди представители на
програмата.
Посланикът на Франция у нас
Ксавие Лапер дьо Кабан отбеляза, че
студентите са част от чуждоезичните направления, създадени след демократични-
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те промени след 1995 г. насам.
По думите му, тези направления
са с голям принос за студентската мобилност на младите
хора в Европа и света, но и са
мултипликатори на студентски
пътувания и възможност за разширяване на хоризонтите и са
една прекрасна възможност за
подобряване на образованието. В същото време програмите
дават възможност на студентите да останат в страната като
висококачествени кадри. Посланикът поздрави Софийския
университет и специално Стопанския му факултет за това, че
в продължение на десетилетия работят
за развитието на такива чуждоезични направления. Той пожела на добър час на
всички абсолвенти и ги призова
да продължат обучението си и в
магистърската степен.
Проф. Лоран Кордоние,
декан на факултета по Икономически и социални науки в
университета Лил1, отбеляза,
че за него е голяма чест да е на
тази церемония и благодари на декана на Стопанския факултет и на
доц. Соня Вътева. Той
подчерта колко важно
е да има подобни тържествени церемонии по
връчване на дипломите
на абсолвентите. Проф.
Кордоние разказа, че
във Франция церемониите по връчване на
дипломи на практика са
изчезнали от университетите. По думите му,
преподавателите
във
факултетите по икономически и социални науки участват в сферата на
производство на нематериални блага, каквото е образованието, и те изпитват потребност да видят резултата от своята работа
– затова имат нужда от тези моменти,
които са венецът на техните усилия.
„Вашият успех е на първо място ваш
личен успех, но той е и колективен, защото в него сте участвали както вие
самите, така и вашите преподаватели и
административният персонал, а също и
вашите родители, които са ви подкрепяли. Става въпрос за колективно дело,
което трябва да бъде приветствано колективно“, каза още проф. Кордоние.
Той подчерта, че партньорството със
Софийския университет е изключително
важно и споразумението, което са подписали е важна част от стратегията за
интернационализиране на университета.

Тази стратегия означава възможността
студентите да получат международен
опит и да изграждат мобилности, съвместни проекти за работа с други студенти, да възприемат специфично френски методи на работа.
Проф. Кордоние отбеляза, че в стремежа си към интернационализация Университета Лил-1 подписва споразумения
със страни от Азия, Южна Европа, Източна Европа и Африка. Той отправи

своите специални благодарности към
доц. Соня Вътева за успешното сътрудничество през годините.
Проф. Жан-Батист Дескилбе, директор на института по Икономика и Мениджмънт, подчерта, че партньорството
между двата факултета дължи много на
всички колеги, които са положили огромни усилия, за да се реализира и да
продължи да се развива. Той разказа за
реализирането на нов проект, по който
са разработени два сайта за насърчаване на мобилността по програма „Еразъм“ между България и Франция. Този
проект, който е едновременно дистанционна работа, но включва и посеще-
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академични институции, водещи в своята
област. На Стопанския факултет му се
наложи за много по-кратко време да се
изкачи до върховите места в българската
класация в образованието по икономика
и управление“, подчерта доц. Седларски и припомни историята на факултета.
Стопанските науки са представени още в
първото Висше училище в София, когато
в открития през 1892 г. Юридически отдел започва изучаването на политическа
икономия, финансова наука и статистика.
След преименуването през 1905 г. на Висшето училище в Софийски университет
„Св. Климент Охридски“ преподаването
по стопански науки продължава в съществуващия вече Юридически факултет. В
катедрата работят най-големите имена на
българската икономическа мисъл от XX
век. През 1951 г. Стопанският факултет
е отделен от Софийския университет и е
обособен Висш икономически институт
„Карл Маркс“.

дишен преподавател по Статистика във
френската програма в Стопанския факултет на Софийския университет, разказа, че е бил свидетел на създаването на
програмата и припомни нейната история,
както и условията, които са дали възможност за развитието на франкофонската
програма, където обучението по френски
става в хармония с обучението по стопанско управление във Франция. Когато се заражда идеята за сътрудничество,
четири френски университета подкрепят програмата – в Ница, Бордо, Лил и
Монпелие. Подкрепата се конкретизира
посредством помощ от посолството на
Франция у нас и се създава двупосочен
обмен на преподаватели между Софийския университет и четирите френски
университета.
Избраните насоки, разработените
стратегии, взетите решения, проведените действия, трябва да бъдат основани
на причини и ценности, които разкриват
бъдещето, подчерта проф. Франсоа Мимиаг. Ние никога не знаем какъв ще бъде
размахът, въздействието от това което
правим днес – затова трябва да имаме добри причини. Това е най-голямата поука,
която ви предлага действието, извършено
от създателите на франкофонската програма, действие, чиито размах надхвърли
многократно първоначалния жест, добави още проф. Мимиаг и подчерта, че
студентите също имат голяма роля в осъществяването на този проект.

В Аулата на Софийския университет
се проведе тържествена церемония по
повод завършването на випуск 2015 г.
на Философския факултет. 163-ма магистри, от които 14 са пълни отличници,
и 77 бакалаври получиха дипломите си за
завършено висше образование.
Деканът на Философския факултет
проф. д-р Димитър Денков откри церемонията и поздрави присъстващите в
Аулата. Той напомни, че денят е празник на факултета, който се отбелязва
по традиция в третия четвъртък от месец
май. Това е и денят, в който се раздават
дипломите на абсолвентите. Проф. Денков благодари на студентите, които са избрали да завършат следващата степен от
висшето си образование отново във Фи-

лософския факултет. Деканът се обърна
и към абсолвентите, които няма да продължат да учат във Факултета и отбеляза,
че церемонията не е раздяла, а начин те
да разпространят онова, което са научили във Философския факултет.
Проф. Денков отбеляза, че са му известни трудностите, през които са преминали студентите по време на своето следване. Той изрази увереността си, че всеки
един от завършващите ще се реализира по
възможно най-добрия начин.
Деканът заяви още, че специалностите, която днес завършват възпитаниците
на Философския факултет, им дават нещо
повече от възможности за професионална реализация – а именно по-широк хо-
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ния на студенти от двете страни, дава
възможност да се придаде специфична
форма на междууниверситетските отношения. Амбицията на френския екип е да
се продължи партньорството и да бъдат
открити нови формули за насърчаване и
ускоряване на студентската мобилност.
„Именно мобилността е тази, която позволява осъществяването на истинската
среща. Тя дава възможност за развитие
на международни отношения, които не са
само от икономическо търговско естество, а са най-вече човешки, приятелски и
братски“, подчерта проф. Жан-Батист
Дескилбе. Той се обърна към абсолвентите, които поздрави с успешното дипломиране и отбеляза, че колегите му, които
са били гост-лектори в Универистета, винаги са били впечатлени от положителното отношение, ентусиазма, любознателността и жаждата за знания на студентите
на Стопанския факултет. Той ги приветства за усилията, които са положили през
годините, за да получат днес своята диплома: „Тя ще ви отвори врати за едно
бъдеще, което ви принадлежи, което вие
трябва да изградите, тук в София, в Лил
или пък някъде другаде. Когато човек
следва в международна чуждоезична програма, той има склонността да разглежда
целия свят като земя на бъдещето, когато
следва във френскоезична програма, той
приема ценностите свобода, равенство,
братство. Нека тези ценности осветяват
вашето бъдеще!“.
Проф. Франсоа Мимиаг, дългого-

АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ
ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ
СИ ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ризонт, по-свободно мислене, по-голяма
адаптивност. Проф. Денков благодари
на колегите си от преподавателския и
административния състав на факултета,
както и на родителите и близките на студентите.
В края на приветствието си деканът
на Философския факултет заяви, че след
години някоя тетрадка или бележник ще
напомни на днешните абсолвенти, че известно време от живота си са прекарали в Софийския университет – един от
най-важните периоди в живота им – в
тази специалност, в този факултет и този
университет. Той благодари на абсолвентите и им пожела „На добър час!“.
Абсолвентите бяха поздравени и от
функционалния ректор на Софийския
университет доц. д-р Мария Стойчева,
която заяви: „В тази зала ние ви приемахме, когато стъпвахте в първи курс и когато започвахте магистърската си степен.
В тази зала днес ние не ви изпращаме,
защото днес ставате част от големия колектив, от колегията на Софийския университет. Така че не възприемайте този
момент като край, а като едно начало”.

учат в Университета в магистърска или
докторска степен. Тя поздрави близките
на завършващите студенти за подкрепата,
която са им оказвали през годините. Тя
призова абсолвентите да огледат Аулата
на Университета, защото тя е наситена с
мисълта, чувствата, емоциите, сълзите и
радостта на много хора преди тях, на техни колеги студенти, на техните родители
и техните деца.
Доц. Стойчева подчерта, че всеки
един от абсолвентите е бил приоритет за
всеки един от своите преподаватели. Тя
пожела успех на завършващите и изрази
надежда, че ще продължи да ги вижда в
Софийския университет и в бъдеще.

В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ се проведе тържествена церемония по повод дипломирането на випуск 2015 г. на Стопанския
факултет. Дипломите си за висше образование получиха 150 магистри. Пълните
отличници са четирима.
Тържеството бе открито от декана
на Стопанския факултет доц. д-р Теодор
Седларски, който поздрави абсолвентите
за завършването и отбеляза, че тази година се навършват 25-години от възстановяването на Факултета. Той представи историята на Стопанския факултет и
подчерта, че факултетът се е изкачил на
върха на класацията за образованието по
икономика и управление в България и е
останал там повече от 20 години. Доц.
Седларски припомни, че в Софийския
университет работят едни от най-голеДеканът отбеляза, че е създаден нов
кариерен център към Стопанския факултет, който през последните месеци е
подписал договори с водещи фирми. Кариерният център се грижи да поддържа
здраво изграденото лоби от компании,
които държат да назначават възпитаници на Софийския университет, подчерта
доц. Седларски.
„Носете с гордост името на Факултета
и допринасяйте, както всички преди вас,
за престижа на Стопанския факултет в
обществото. На добър път и успех!”, пожела деканът.

Доц. Стойчева прикани абсолвентите, които завършват бакалавърската си
степен на образование, да продължат да

мите имена в икономическата наука, а
Стопанският факултет прилага опита и
учебните планове на водещите университети.

Заместник-ректорът на Софийския
университет проф. д-р Ренета Божанкова
поздрави абсолвентите за избора, който
са направили, стъпвайки в аудиториите
на Университета, за усилията, за работата, за дните и нощите на четене, мислене,
в които са създавали знание и са участвали в процеса на академичен труд и академичен живот. „Вярвам, че времето, което
сте прекарали в Софийския университет,
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МАГИСТРИТЕ ОТ ВИПУСК
2015 Г. НА СТОПАНСКИЯ
ФАКУЛТЕТ ПОЛУЧИХА
СВОИТЕ ДИПЛОМИ

ви дава значителни предимства, когато
трябва да си търсите работа”, отбеляза
проф. Чобанов и добави, че името на Софийския университет и Стопанския факултет са предпоставка за успех и началото на добра кариера. „То обаче няма да
е достатъчно, а ще зависи от вас. Как ще
се представите пред това общество, как
ще реагирате, как ще вземате решения. А
вие винаги трябва да взимате решения в
условие на неопределеност”, предупреди
абсолвентите проф. Чобанов. Той подчерта, че вземането на решения е изкуство, което зависи от предварителната
подготовка, която им дават във факултета, но никой не може да ги предупреди
какво точно ще се случи.
Доц. д-р Ралица Ганева, преподавател
в Стопанския факултет и заместник-пред-

седател на Алумни клуба на завършилите факултета, поздрави абсолвентите от
името на клуба. Тя заяви, че е свидетел
практически на цялото изграждане и утвърждаване на Факултета и отбеляза, че
познава стотици млади хора, който са го
завършили.
„Със сигурност мога да твърдя, че вие,
студентите на Стопанския факултет, сте
сред най-добрите завършващи и успешни
млади хора не само в България, а и във
водещи чуждестранни части и публични
институции“, каза доц. Ганева. Тя посъветва младите си колеги да не спират
да мечтаят, да бъдат любознателни, да
задават въпроси, да четат и мислят и да
изберат професия, която ще обичат и ще
вършат работата си с цялото си сърце и
страст.
В приветствието си доц. Ганева призова абсолвентите да не забравят, че трудностите ни правят по-устойчиви, по-съобразителни, по-адаптивни, по-жадни за
знания и умения. След завършването на
Университета започва тяхното същинско
учене. „Вместо традиционното „На добър
час!“, позволете ми да перифразирам Казандзакис – един велик писател на Балканите: колеги, стигнете докъдето можете!“,
каза в заключение доц. Ганева.
От името на абсолвентите приветствие поднесе и Симеон Лазаров, който
благодари на академичния състав на Стопанския факултет за предадените знания
и за помощта да израснат като успешни
специалисти. Той пожела на колегите си
да бъдат успешни и все така жадни за знания.
Тържеството продължи с връчването
на дипломите на абсолвентите.

На тържествена церемония в Аулата
на Софийския университет 260 бакалаври и магистри от Историческия факултет на Университета получиха своите
дипломи за завършено висше образование. Пълните отличници са 18.
Деканът на Историческия факултет
доц. Тодор Попнеделев поздрави всички
присъстващи с празника на Факултета.
Той се върна в спомените си към своето
дипломиране, когато е получил докумен-

култет, хората, които са направили този
университет и се грижат той да остане
във вековете, подчерта деканът и изказа
надеждата си този ден да бъде ден на уважение и благодарност. Благодарност към
преподавателите, благодарност към студентите за това, че са провокирали преподавателите си да им дадат повече. Университетът се усеща, когато го завършиш,
когато почувстваш тръпката, необходимостта отново да влезеш в тази сграда,

та си за висше образование не на тържествена церемония в Аулата, а в канцелария
от представител на университетската администрация. „Но аз бях горд. Бях горд,
защото завършвам този факултет, защото
съм имал учители, които виждам и тук и
искам да им благодаря“, отбеляза доц.
Попнеделев.
Силата на този факултет е в традицията, цялата колегия на Историческия фа-

попита от знания, попита от интелект, от
добронамереност, каза доц. Попнеделев.
Той изрази своето уважение и благодарност към родителите на абсолвентите,
които са ги подкрепяли и насърчавали да
завършат дори и в трудни мигове. „Ние
вярваме, че випуск 2015 г. ще излезе оттук със самочувствие. Със самочувствието
на хора, които могат, знаят и нека светът ги закриля, защото студентите от този
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за всички вас ще бъде паметно и е създало
у вас увереност в силите ви, увереност,
че оттук нататък, където и да бъдете, сте
подготвени за предизвикателствата, които нашето време и вашата професия изправят пред вас”, каза проф. Божанкова.
Освен абсолвентите проф. Божанкова поздрави и близките им, които са
ги подкрепяли във времена на усилие и
съсредоточаване за постигане на успеха.
„Бидейки в тази зала вие всъщност доказвате, че сте постигнали този успех”,
подчерта заместник-ректорът. Тя пожела
на абсолвентите „На добър час!” и обяви
випуск 2015 г. за завършил.
Проф. д.ик.н. Георги Чобанов също
приветства студентите за това, че стават
магистри на Софийския университет и
Стопанския факултет. „Това за вас е един
голям бонус, един сертификат, който ще

ЗАВЪРШИ ВИПУСК
2015 Г. НА ИСТОРИЧЕСКИЯ
ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ

факултет са не само красиви, но най-вече
умни, хора с интелект“, подчерта доц. Тодор Попнеделев.
По време на церемонията трима преподаватели на Историческия факултет
бяха удостоени с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Заместник-ректорът на Университета доц. Кучев връчи
отличията на проф. д-р Искра Баева,
проф. д-р Милияна Каймакамова и проф.
дин Петър Ангелов.
Проф. Каймакамова благодари на
цялата колегия за отличието и заяви,
че присъждането на Почетния знак на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ със синя лента носи не само
радост на наградения, но и отговорност
да продължи да работи също толкова
усърдно, колкото и през своята младост
за утвърждаване на авторитета на своя
факултет и университет като водещи
учебно-научни центрове в България и извън нея.
Проф. Каймакамова добави още, че
академичният дух, който независимо от
трудностите и изпитанията на времето се
предава от поколение на поколение сред
преподавателите и студентите на Историческия факултет, е бил средата, в която
е израснала и се развила като историк.

разпознаят и оценят неговите заложби и
да му предоставят възможност да ги развие. Сам човек трудно може да постигне
високи успехи.
Проф. Каймакамова се обърна към
абсолвентите и заяви: „Изключителна
чест е за мен, че имам възможността да

ви поздравя от тази най-висока трибуна
на Алма матер с дипломирането ви!“ и
добави, че преподавателите от факултета
винаги са се стремили да дадат стойностни знания и умения, за да ги научат на
професионализъм и да ги насочат с поглед към бъдещето. Тя призова младите
си колеги, поемайки по житейския си път,
да не забравят, че са възпитаници на Историческия факултет, да бъдат правдиви
и да не позволяват историческия поглед
към миналото да бъде замъгляван от каквото и от когото и да било.
Проф. Петър Ангелов изказа своята
благодарност към всички свои колеги,
които са подкрепили предложението да
бъде удостоен с отличието. Той се върна
40 години назад в спомените си и отбеляза, че желанието му да свърже живота си
с най-старото и авторитетно висше училище в България е било продиктувано от
любовта му към историята, от съзнанието
за голямата роля, която тя играе в развитието на всяко едно общество, а също и
тъй като в Университета са преподавали
неговият дядо, преподавателят по римско право проф. Симеон Ангелов и баща
му – историкът акад. Димитър Ангелов.
Проф. Петър Ангелов отбеляза, че

кръвно предизвикателствата на настоящето и да се реализира успешно в различни
сфери на обществения живот. „Където
и да сте и с каквото и да се занимавате,
винаги се старайте да опровергавате мнението на песимистите, че единственото
нещо, на което ни е научила историята е,
че човек не се учи от историята“, призова
абсолвентите проф. Ангелов.
Проф. Искра Баева отбеляза, че от
този тържествен ден насетне вече абсолвентите трябва да бъдат готови за това,
което им предстои – борба с житейските
обстоятелства, борба с науката, борба с
това, което са избрали за своя професия.
Тя също изказа искрената си благодарност към колегите си за високото отличие и отбеляза, че без тях какъвто и да
било успех не би бил възможен. Проф.
Баева благодари и на своите студенти, с
които заедно са изследвали миналото и са
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Проф. Каймакамова се върна в спомените си, когато е постъпила на работа
в Университета, в кабинет 285-ти. Така
попаднала в среда с ярко изявени български историци като акад. Васил Гюзелев,
проф. Любомир Огнянов, проф. Емил
Михайлов, проф. Александър Фол. „Професионалното ми и човешко общуване с
тях имаше огромно значение в процеса за
формирането ми като историк и гражданин“, каза проф. Каймакамова и допълни, че за един млад човек е важно не само
да притежава необходимия потенциал, за
да се развие като университетски учен и
преподавател, но и да има хора, които да

своите преподавателски усилия и научни
занимания е посветил изцяло на българското средновековие, когато за българите е времето на съдбоносен избор, когато
ставаме част от православния християнски свят и приемаме славянското писмо,
за да се превърне то в неразделна част
от нашата културна идентичност и до ден
днешен. По думите му, именно средновековието е епохата, когато се формира
нашата народност със своя специфичен
език, самосъзнание и самобитна култура,
чиито традиции са все още живи.
Проф. Ангелов пожела на абсолвентите здраве и успешна житейска кариера.
Той отбеляза, че историята като учителка
на живота отдавна е показала, че историкът е дялан камък, защото той е почерпил
от миналото достатъчно знания, опит и
мъдрост, за да може да посрещне хладно-
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Така е и досега. Тя изрази надеждата,
че тази традиция ще укрепва още повече
през годините.

Абсолвентите, техните близки и гости бяха поздравени и от заместник-ректора на Софийския университет доц. д-р
Юрий Кучев. Той припомни на завършващите студенти, че зад тях остават важни
години – на упорит труд, на благородно
съперничество, на приятелство, на напрежение, но и на върховно щастие и
удовлетворение от постигнатото. „Оттук
нататък следва най-важното – себедоказването и завоюването на достойно място
в живота. Превърнете трудностите в победи, а мечтите - в реалност! Успехът се
крие в самите вас. Не спирайте да търсите и не преставайте да вярвате. Желая
на всеки един от вас да достигне до своя
връх. Не е важно да е най-високият, важното е да бъде желаният и най-вече да
не е последният“, каза още доц. Кучев.

Представители на абсолвентите поздравиха своите преподаватели с празника на Историческия факултет и благодариха за положените усилия през
изминалите години. Те разкриха, че във
факултета цари една специална атмосфера между преподаватели и студенти, защото са намирали помощ и съдействие не
само по въпроси, свързани с учебния материал, но и по чисто житейски, човешки
въпроси. Те споделиха, че са се научили
да общуват с различни хора и да приемат
различните гледни точки, но и да мислят
критично.
Абсолвентите благодариха и на своите колеги, приятели и близки за тяхната
подкрепа през годините и пожелаха всеки да открие не просто своето работно
място, а своето призвание и да не спират
да вярват в себе си.

ДИПЛОМИРА СЕ ВИПУСК
2015 НА ФАКУЛТЕТА ПО
ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА
КОМУНИКАЦИЯ
В Аулата на Софийския университет
се проведе тържествена церемония по
повод дипломирането на випуск 2015 на
Факултета по журналистика и масова комуникация. 120 бакалаври и 67 магистри
получиха своите дипломи. Отличниците
са 31. Един от абсолвентите завършва с
пълно отличие.
Церемонията бе открита от декана
на Факултета по журналистика и масова
комуникация доц. д-р Теодора Петрова,
която поздрави завършващите и им пожела да намерят работата, за която мечтаят.
„Пожелавам всички, които се изявяват в
областта на журналистиката, да отстояват своето собствено мнение и да изпълняват професионалните си задължения,
като предоставят на обществото адекватна и обективна информация. Пожелавам
на тези от вас, които завършват специал-

ността „Връзки с обществеността“, да бъдат добри комуникатори. Пожелавам на
колегите, които завършват „Книгоиздаване“, да се изявяват в книгоиздателския
бизнес у нас и по света“, каза още деканът
на факултета.
Доц. Петрова призова абсолвентите
да не се отчайват, когато срещнат трудности, а да ги преодоляват, защото така
ще станат по-силни и да не се сърдят на
конкуренцията, защото тя ги прави по-добри. Деканът прикани абсолвентите да
покажат своята любов и почитание към
своите родители и близки, както и да
аплодират преподавателите си. В края на
приветствието си доц. Петрова пожела на
най-младите си колеги успех.
От името на ректорското ръководство
на Софийския университет абсолвентите
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Той покани абсолвентите да не забравят
от къде са тръгнали и винаги, когато имат
нужда, да се обръщат към Алма матер – и
в трудни, и в радостни моменти. Заместник-ректорът призова още младите си колеги да се доказват чрез делата си, независимо на кое поприще ще работят и ще
творят и да защитават чрез тях честта на
Историческия факултет и на Софийския
университет и да се гордеят, че са техни
възпитаници.
Доц. Кучев обяви випуск 2015 г. на
Историческия факултет за закрит и връчи
дипломите на пълните отличници.
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поставяли свободно всякакви проблеми
в многобройните си дискусии. Тя подчерта, че в лекциите се обучават и двете
страни - и студентите, и преподавателите,
което е и залогът за развитието на историците-преподаватели.
Проф. Баева предупреди абсолвентите за трудностите, които стоят пред тях
в професионалния им път, но ги увери,
че пътят, по който тръгват, е несъмнено
славен и не толкова страшен, но и че
историята и нейното изследване са безкрайни. „Не е лека епохата, в която живеем. Тя няма да бъде лека и в бъдеще,
но точно ние сме хората, които трябва
да помогнат на слепците да прогледнат в
бъдещето, благодарение на това, че ние
познаваме миналото“, каза още проф.
Баева и пожела на всички светъл, дълъг и
плодотворен път.

подготовка и сериозна квалификация в
областите на журналистиката, връзките
с обществеността и книгоиздаването и че
Университетът според националната рейтингова система е на първо място в почти
всички професионални направления, в
които обучава студенти.

„Помнете наученото от вашите преподаватели. То наистина е безценно
– носете го в сърцата си, в умовете си,
развивайте го, умножавайте го“, призова
проф. Витанов и изрази увереността си,
че получените знания ще им помогнат да
намерят своята най-добра професионална реализация. Той пожела на най-младите си колеги да намерят работа, която ги
удовлетворява и която да им създаде усещането за пълноценно изживян живот. В
края на приветствието си проф. Витанов
пожела на абсолвентите здраве и сила и
обяви випуск 2015 г. на Факултета по
журналистика и масова комуникация за
завършил.
„Вие сте богати – богати сте на идеи,
богати сте на можене, богати сте на ентусиазъм, богати сте на знания“, обърна
се към абсолвентите Евелина Андреева,
главен секретар на БТА и предположи,
че вероятно са и изплашени – дали ще си
намерят работа, ще се справят ли с конкуренцията, дали ще се развият така, както
биха искали. Тя припомни историята на
Джамал Едуардс, който от любителските
си клипове, качени в социалните мрежи, днес вече е 25-годишен милионер,
собственик и създател на най-популярната интернет-телевизия, наречена SBTV.
Г-жа Андреева разказа за личната си сре-

ща с него. „Неговото верую е да имаш
идея, да имаш ентусиазъм и да познаваш
аудиторията“, добави още тя и призова
абсолвентите да откриват, да повярват,
че не всички планети са открити и не
всички ниши са запълнени. „Ако имате

добри идеи, вие можете да успеете“, каза
още Евелина Андреева и им пожела успех.
Изпълнителният директор на агенция
All Channels Александър Дурчев поздрави всички с празника им и ги призова да
учат и да пътуват, да помислят за случващото се в България и за възможностите,
които имат у нас. Александър Дурчев посъветва всички да мислят позитивно, да
не се оплакват, да намират хубавото във
всяка ситуация, да променят държавата,
за да може следващото поколение, което
ще дойде, да вземе дипломите си в Аулата, да не иска да напуска родината си, а
да остане и да се реализира в България.
Георги Александров, изпълнителен
директор на издателство „Книгопис“,
отбеляза, че напоследък е модерно да се
вещае криза на печатната книга и книгоиздаването. По думите му интернет е
променил много нашия живот, книгата и
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книгоиздаването, но точно благодарение
на новите дигитални технологии и интернет в действителност книгата придобива
нови формати, издателският процес е
много по-ефективен и по-бърз, онлайн
търговията е направила книгата още
по-достъпна и най-важното – възможностите за четене днес са далеч по-големи и
всеобхватни. Георги Александров изрази
несъгласието си с апокалиптичните прогнози за печатната книга и книгоиздаването като цяло. По думите му, то ще се
променя и преобразява, но не като загива, а като се развива. Той пожела на
всички абсолвенти на добър час и много
успехи.
Отличниците на випуска Юлияна Георгиева и Кристиян Тодоров поздравиха
своите колеги, близки и преподаватели от
името на абсолвентите.
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бяха поздравени от заместник-ректора
чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов,
който заяви, че за него е чест и удоволствие да застане пред тях в този толкова
важен ден. Той добави, че за един преподавател най-приятното изживяване е
да види своите студенти пораснали, помъдрели, добили опит и самочувствие и
готови за животa. „Сигурен съм, че за вас
е минало съвсем неусетно времето от първия миг, в който сте прекрачили прага на
Алма матер. Убеден съм, че времето ще
заличи трудностите по време на вашето
обучение и ще остави живи само хубавите спомени и многобройните приятелства, които продължават цял живот“, каза
още заместник-ректорът. Той припомни,
че Алма матер е най-доброто място в
България за придобиване на сериозна

На тържествена церемония в Аулата
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ успешно защитилите докторанти от всички факултети на най-старото висше училище у нас получиха дипломите си от ректора проф. дфн Анастас
Герджиков.
На събитието, което се проведе в
рамките на традиционните Майски дни
на културата на Университета, присъстваха зам.-ректорът проф. д-р Ренета Божанкова, декани, преподаватели и гости.
Успешно защитилите докторанти за периода ноември 2015 – април 2016 г. са
102-ма души.
Тържествената церемония бе открита
от ректора на Софийския университет
проф. Герджиков. Той поздрави успешно защитилите докторска степен колеги и
припомни, че церемонията по връчване
на дипломите на докторантите беше проведена за първи път през май 2015 г.
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УСПЕШНО ЗАЩИТИЛИТЕ
ДОКТОРАНТИ
НА СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ
ПОЛУЧИХА СВОИТЕ
ДИПЛОМИ

„Вие сте нашите бъдещи колеги, някои от вас вече и настоящи. Вие сте тези,
които след завършването на бакалавърската и магистърската степен сте се насочили към научни изследвания и затова
тази трета степен се нарича образователна и научна степен, защото тя е свързана
едновременно с образованието, което
вие продължихте, и с научна дейност, с
която сте постигнали определени научни
резултати“, отбеляза ректорът.
Проф. Герджиков изрази надеждата си, че всички ще използват знанията
и научните си резултати по най-добрия
начин, независимо от мястото, където ще
работят. „С нашите повече от сто докторантски програми предлагаме знания в
широки области в разнообразни сфери
на науката и затова може да сте полезни
във всички области на обществения живот“, каза още проф. Герджиков, който
поздрави всички с празника и връчи дипломите на завършилите.
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