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За първи път Софийският 
университет намира 
място в световната 
класация на 
университети на Times 
Higher Education (THE)

Софийският университет 
се изкачи с 50 места 
в класацията на 
най-престижните 
университети в света

дународен облик и приходи. Оценките 
за обучение, изследвания и цитирания 
имат по 30% в общата оценка, междуна-
родният облик обхваща 7.5% от общата 
оценка, а приходите - 2.5%.

През тази година в класацията вли-
зат 980 институции от 79 държави. На 
първо място е Оксфордският универси-
тет, който измества петкратния лидер 
- Калифорнийския технологичен инсти-
тут.

Класацията QS World University 
Rankings, която се прави за тринадесета 
поредна година, оценява университе-
тите на базата на шест критерия: ака-
демична репутация, научна репутация, 
репутация сред работодателите, съотно-
шение на студенти и преподавателски 
състав, цитирания на факултет, брой 
чуждестранни студенти и чуждестранни 
преподаватели.

За първи път в историята на авто-
ритетната класация български универ-
ситет намира място в нея. Софийският 
университет е след първите 800, в гра-
фата „801+“, и е единственото българско 
висше училище в класацията. 

Международната рейтингова систе-
ма се изготвя въз основа на 13 крите-
рия, обединени в пет области: обучение 
(среда за учене); изследвания (брой, 
приходи, репутация); цитирания, меж-

За пета поредна година най-старото 
и авторитетно висше училище в Бълга-
рия запазва позицията си сред 863-те 
най-престижни университети в света. 
Алма матер е единственото българско 
висше училище, което от 2012 г. намира 
място в престижната класация.

В оповестената класация QS World 
University Rankings за 2016 г. Софийски-
ят университет „Св. Климент Охридски“ 
подобри с 50 места позицията си от пре-
дишната година и се класира в групата 
от 651-700 място. 

НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

СЕ
П

ТЕ
М

ВР
И

  /
 2

01
6

4

СЕ
П

ТЕ
М

ВР
И

  /
 2

01
6

3



Проф. Александър 
Димчев се присъедини 
към издателския борд 
на списание Open 
Information Science

Проф. Александър Димчев от еки-
па на Университетската библиотека 
„Св. Климент Охридски“ бе поканен да 
се присъедини към издателския борд 
на новото списание Open Information 
Science, издавано от едно от престижни-
те световни издателства De Gruyter.

Списанието ще бъде на отворен 
достъп и в него ще бъдат публикувани 
материали в областта на библиотеко-
знанието, научната информация, журна-
листиката и др. 

В редакционната колегия са покане-
ни за участие някои от най-известните 
имена в библиотечно-информационна-
та област.

Ден на отворените 
врати за магистърските 
програми в Софийския 
университет

В Аулата и в Централното фоайе на 
Ректората по инициатива на Факултета 
по класически и нови филологии се про-
веде информационен ден за магистър-
ските програми на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“.

Деканът на Факултета по класиче-
ски и нови филологии проф. д-р Мадлен 
Данова откри събитието и благодари за 
усилията на всички факултети събитие-
то да се състои в първия ден на септем-
ври – традиционния месец за започване 
на учебните години в България и изрази 
надежда след един месец учебната го-
дина в Университета да започне с много 
магистри.

Зам.-ректорът на Софийския уни-
верситет проф. д-р Ренета Божанкова 
изрази радостта си от събирането пред 
отворената врата на Университета: „Това 
е добър символ за началото на новия 
учебен цикъл, за нашите стъпки в посо-
ка развитието на Алма матер, на прилив 
на нови сили в този университет, който 
е наше дело, нашият живот и наш дълг 
към всички, които са били между тези 
стени през годините назад”, каза проф. 
Божанкова.

Зам.-ректорът изрази надежда ши-
рокият спектър от магистърските про-
грами на Софийския университет да 
привлекат както студентите, които вече 
са били в Алма матер, така и тези, кои-
то тепърва ще изберат Университета за 
своето следващо академично дело – за 
своята магистърска програма. „Софий-
ският университет очаква своите нови 
магистранти и бъдещи магистри”, каза 
проф. Божанкова и пожела на всички ус-
пех, слънчев, хубав и радостен ден в име-
то на нашите деца и нашия университет.

След откриването в Аулата на Софий-
ския университет събитието продължи 
с представянето на магистърските про-
грами по факултети.
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Департаментът по спорт 
организира международен 
турнир по плажен 
волейбол и летен спортен 
форум за преподаватели

За поредна година Департаментът 
по спорт и Волейболният клуб на Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ организираха най-мащабния за 
България през последните три години 
Международен турнир по плажен волей-
бол.

По традиция турнирът се проведе 
под патронажа на Ректора на Софийския 
университет проф. дфн Анастас Гер-
джиков на Централния плаж в Лозенец. 
Събитието бе осъществено с любезното 
съдействие на концесионера Сава Чоро-
леев, компанията „Биг стар трейд“ и не-
говия екип.

Турнирът беше открит от проф. д-р 
Анжелина Янева, директор на Департа-
мента по спорт, която насърчи участни-
ците и апелира за феър плей. В състе-
занията се включиха 32 мъжки двойки 
и 14 женски двойки от България, Румъ-
ния, Русия, Ливан и Македония. Прове-
доха се общо 92 срещи, в които участни-
ците демонстрираха технически умения, 
спортен хъс и воля за победа. Мачовете 
бяха оспорвани, състезателите - мотиви-
рани, а публиката - ентусиазирана.

В състезанието България бе пред-

След оспорвани двубои резултатите 
от срещите са:

ЖЕНИ 
1.  Ралица Михайлова, Ива Антонова
2.  Рая и Вили Ценови 
3.  Паулина Желева, Десислава Колева

 
МЪЖЕ

1. Константин Митев, Тунджер Хайда-
ров

2. Михаил Атаносов, Николай Атанасов
3. Димо Христов, Ивайло Кирчев

Наградата „Играч на турнира“ при 
жените беше връчена на Ива Атанасова, 
а при мъжете - на Константин Митев.

Международният турнир приключи 
с конкурс за красота. Най-красивата во-
лейболна двойка Звезделина и Джоуи 
беше обявена за „Мис и Мистър Лозе-
нец“. 

Във ваканционно селище „Лозенец“ 
се проведе и традиционният летен спор-
тен форум на преподавателите по спорт 
от висшите училища в България, орга-
низиран от Департамента по спорт при 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Форумът се проведе под на-
слов: „Преподавателите са и активни 
състезатели“.

Във форума участваха представите-
ли на Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски; Варненския 
свободен университет „Черноризец 
храбър“; Техническия университет – Со-
фия, Техническия университет – филиал 
Пловдив; Университета по архитектура, 
строителство и геодезия.

Организираната кръгла маса на 
тема: „Проблемите на университетския 
спорт“ се проведе под ръководството на 
доц. д-р Боряна Туманова, а официален 
гост на събитието бе Тодор Шабански – 
пресаташе на Българския олимпийски 
комитет.

Тодор Шабански представи измина-
лите Олимпийски игри в Рио и запозна 
присъстващите с модернизацията, коя-
то се извършва в Международния олим-

ставена от волейболисти от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, 
Националната спортна академия „Васил 
Левски“, Техническия университет – Со-
фия, Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър“ и Русенския уни-
верситет “Ангел Кънчев“.

Спонсори на IX Международен тур-
нир по плажен волейбол бяха Депар-
таментът по спорт, Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“, PIRIN 
SPRING; Финансова къща FERRATUM 
– България – ЕООД; Novoferm – Балкан 
ЕООД; АBO PHARMA; ROLLERCLUB – Бъл-
гария; OSHEE; POBEDA; Wienerberger 
Building Value.

пийски комитет. Той посочи тревожните 
резултати и търсенето на баланс между 
интересите на всички и призова олим-
пизмът да присъства непрекъснато, а не 
само на четири години.

След задълбочени обсъждания на 
проблемите на университетския спорт 
преподавателите от висшите училища 
излязоха с две предложения, които ще 
бъдат представени на Министерството 
на младежта и спорта, Министерството 
на образованието и науката и ректори-
те на университетите в България. Те са 
годишната субсидия за спорт по Поста-
новление на Министерския съвет № 129 
да се обвърже с минималната работна 
заплата, като 2% от нея се отчисляват за 
спорт, а Законът за спорта и Законът за 
висшето образование взаимно да се до-
пълват, като се прилага чл. 25 от Закона 
за спорта, което въпреки автономията 
на университетите, да не води до огра-
ничаване на часовете за спорт. Препода-
вателите настояват също да се прилагат 
и европейските спортни директиви за 
осигуряване на равен достъп до спорт, 
разширяване на спортната дейност и 
база.

В рамките на събитието преподава-
телите участваха в турнири по плажен 
волейбол; тенис; баскетбол 3х3; плажен 
тенис. Главен съдия на състезанията 
беше доц. д-р Евгени Йорданов. На първо 
място се класира Софийският универси-
тет, на второ – Шуменският университет 
и на трето – Техническият университет, 
филиал Пловдив.
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Софийският 
университет се включи 
в Европейските дни на 
наследството

Софийският университет „Св. 
Климент Охридски“ се включи в тазго-
дишното издание на Европейските дни 
на наследството. Най-старото и авто-
ритетно висше училище се присъеди-

нява за първи път към инициативата 
на Министерството на културата и Сто-
личната община, която се осъществява 
съвместно с посолството на Франция и 
Френския институт в България. 

В Ректората на Софийския универ-
ситет гостите имаха възможност да по-
сетят Университетската библиотека „Св. 
Климент Охридски“, Аулата, Музея на 
Софийския университет, Музея по пале-
онтология и исторична геология, Музея 
по минералогия, петрология и полезни 
изкопаеми, емблематичните аудитории 
272-ра и 65-та. 

Отворени за посещение бяха Биоло-
гическият факултет и Богословският 
факултет на Софийския университет, 
Астрономическата обсерватория и Бота-
ническата градина - София.
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Той насочи вниманието на гостите 
към съвременните термини, въведени 
от един от големите теоретици на елек-
тронното обучение Марк Тренски, който 
определя два типа хора: “digital born” 
– „дигитални по рождение” – всички 
хора под 30-годишна възраст, и “digital 
emigrants” – дигитални емигранти. Тер-
минът “digital wisdom” – „дигитална мъд-
рост”, служи за обяснение на явление-
то на съвместяване на цялата човешка 
мъдрост благодарение на технологиите.

„Тук сме отново, за да научим нещо 

ново, да споделим опит, да дадем въз-
можност за изява на нашите ученици. 
Свидетели сме на още едно събитие, 
което трасира ежедневието ни – обра-
зователна реформа, която вече извежда 
електронните ресурси като задължи-
телна част от учебната документация”, 
добави доц. Цанев и изрази надежда да 
има реално интегриране на технологии-
те в ежедневната учебна работа.

Доц. Цанев припомни мисълта на 
Николас Негропонте, ръководител и от-
кривател на Медия Лаб в Масачузетския 
технологичен институт, според когото 
ако пред една страна стои някакъв ог-
ромен проблем, той най-често може да 
бъде решен с помощта на образование-
то, в полза на образованието, но в ника-
къв случай няма да бъде решен, ако об-
разованието не съдейства за това.

Румен Бакалов, управител на „Ни-
меро“, изрази радостта си, че отново е в 
препълнената Аула на Софийския уни-
верситет. Той благодари на Алма матер 
за вече традиционното домакинство и 

представи постигнатите до момента ре-
зултати: 400 училища от 1-ви до 12-ти 
клас работят с „Енвижън“. Това са над 20 
000 ученици, които използват продукта; 
екипът на „Нимеро“ е достигнал до 80 
детски градини; обхванати са 140 насе-
лени места в България и 12 в различни 
други държави – над 30 български учи-
лища в чужбина използват образовател-
ния продукт „Енвижън“; направени са 
над 320 открити урока, реализирани са 
над 75 обучения; 15 конференции в ця-
лата страна.

Румен Бакалов представи изцяло 
новия софтуер, като подчерта, че но-
востите водят до ново потребителско 
изживяване, а с обновения образовате-
лен продукт учителите и децата от всич-
ки възрасти ще могат да работят много 
по-бързо и лесно.

За повече информация: www.nimero.
com

Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ бе домакин на Шестата годиш-
на национална конференция, посветена 
на иновативните информационни ре-
шения в българското образование. Съ-
битието бе организирано от Факултета 
по начална и предучилищна педагогика, 
„Нимеро“ ООД и „Джъмпидо“ ООД.

По време на конференцията предста-
вители на бизнеса, науката и образова-
нието представиха своите виждания и 
идеи пред повече от 400 учители от цяла-
та страна. Бяха демонстрирани най-нови-
те решения от областта на информацион-
ните технологии в образованието, както 
и добри примери и практики от класните 
стаи и детските градини. Във фокуса на 
вниманието бе българският образовате-
лен продукт „Енвижън“, който подпомага 
и разнообразява учебния процес в над 
350 училища и в над 50 детски градини 
в цяла България. В събитието взеха учас-
тие учители, които обмениха опит и до-
бри практики от работата си.

Доц. д-р Николай Цанев, ръководител 
на катедра „Начална училищна педагоги-
ка” във Факултета по начална и предучи-
лищна педагогика към Софийския уни-
верситет, откри конференцията и изрази 
радостта си, че не спира да вижда интерес 
към новите технологии.

Доц. Цанев посочи, че следи развитие-
то на технологиите и включването им 
към учебния процес още от 1980 г., ко-
гато компютърният урок е бил нещо из-
ключително. „Днес обаче технологиите 
са част от нашия живот и живеем в едно 
изключително интересно време”, отбеля-
за доц. Цанев.

Научно-приложна 
конференция на тема: 
„Иновативни решения 
за интегриране на 
информационните 
технологии в българското 
образование“

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ
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Лятно училище 
по дигитална 
хуманитаристика

През септември  в гр. Хисар се про-
веде Лятното училище по дигитална ху-
манитаристика. Събитието се реализира 
като част от научна програма „Техноло-
гични екосистеми в хуманитаристиката“ 
към Университетския комплекс по хума-
нитаристика на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“. За участие 
в лятното училище кандидатстваха над 
60 души - студенти, докторанти и изсле-
дователи в научни организации от над 
40 държави. Одобрените участници бяха 
25 от над 20 страни.

Лятното училище бе трето поред-
но събитие на изследователска група, 
която развива дигиталната хуманита-
ристика в Софийския университет и 
обединява специалисти от класическата 
филология, историята и други сфери на 
познанието. Основни акценти на седем-
дневното лятно училище през 2016 г. 
бяха: 3D моделиране и фотограметрия, 
текстово кодиране с маркиращи езици 
(XML), автоматично изравняване в тек-

стови корпуси и дървовидни бази дан-
ни, исторически ГИС и инструменти за 
геопространствено маркиране (Pelagios 
и Recogito).

Лятното училище беше открито от 
д-р Димитър Илиев, който със задовол-
ство сподели, че интересът към събити-
ето е бил изненадващо голям. Той бла-
годари на Университетския комплекс 
по хуманитаристика и на Софийския 
университет за възможността да се ре-
ализира тази среща на изследователи и 
млади учени от над 20 научни организа-
ции в Европа и света.

Д-р Илиев изказа и специални бла-
годарности на четиримата обучители - 
д-р Габриел Бодар от London University, 
Симона Стоянова и Валерия Витале от 
Департамента по дигитална хуманита-
ристика в King’s College London и Полина 
Йорданова от Софийския университет. 

Приветствие към участниците отпра-
ви проф. Иван Илчев, ректор на Софий-
ския университет в периода 2007-2015 г. 
и ръководител на Университетския ком-

плекс по хуманитаристика. Професор 
Илчев обърна специално внимание на 
отношението през последните години в 
България към културно-историческото 
наследство. Той отбеляза и задоволство-
то си от положителната тенденция за 
приоритетно развиване на дигиталната 
хуманитаристика и превръщането й в 
инструмент за осъществяване на изсле-
дователска дейност в отделните научни 
направления. Технологиите и методите 
са толкова напреднали, че това предос-
тавя възможност на големи екипи от 
изследователи от различни области да 
правят съвместни изследвания, подчер-
та проф. Иван Илчев.

Доц. Димитър Биров, преподавател 
във Факултета по математика и инфор-

матика на Софийския университет и ръ-
ководител на програма „Технологични 
екосистеми в хуманитаристиката“ към 
Университетския комплекс по хумани-
таристика „Алма Матер“, поздрави учас-
тниците и пожела успешна работа на 
събитието. Той отбеляза, че това е трето 
поредно събитие по темата след реа-
лизирания през 2013 г. Международен 
уъркшоп по дигитализиране на антични 
епиграфски паметници и Регионалния 
уъркшоп за обучение на специалисти за 
нуждите на епиграфиката, археология-
та, филологията и други хуманитарни 
дисциплини през септември 2015 г. Той 
специално акцентира върху силната 
мотивация на екипа от организатори и 
обучители, позволила обучението през 
2015 г. да бъде организирано без абсо-
лютно никакви разходи за Универси-
тетския комплекс по хуманитаристика 
и за Софийския университет - в доста 
по-скромен формат от настоящото лят-
но училище, но отново с международно 
участие и интересно съдържание.

=====
Лятното училище по дигитална 

хуманитаристика (04-11.09.2016 г., гр. 
Хисар) се реализира от екип, ръководен 
от д-р Димитър Илиев и с участието на 
д-р Мария Баръмова, Добромир Добрев 
и Кристина Фердинандова. В работата 
на организационния комитет на лятно-
то училище се включиха и доц. Димитър 
Биров, ръководител на програма „Техно-
логични екосистеми в хуманитаристи-
ката“ към Университетския комплекс 
по хуманитаристика „Алма Матер“, и 
Мирела Хаджиева, координатор на про-
грамата.
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Във Философския факултет на Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ за първи път се проведоха док-
торантски четения, в които участваха 
представители от различни специално-
сти на Факултета. 

Председател на журито бе проф. 
д.ф.н. Оля Харизанова, а членове – доц. 
д-р Светла Маринова, доц. д-р Борис По-
пиванов, доц. д.н. Иван Кабаков, проф. 
д.пс.н. Йоана Янкулова, гл.ас. д-р Елена 
Калфова и гл.ас. д-р Цветина Рачева.

Събитието имаше за цел да постави 
началото на нова традиция в докторант-
ското обучение на Факултета - да се даде 
ежегоден форум за изява на докторанти-
те през месец септември. Най-добрите 
доклади ще бъдат отпечатани в Годиш-
ник на докторантите - специализирано 
издание с докторантски статии, друго 
ново ежегодно начинание на Философ-
ския факултет. Първият том, на харти-
ен носител и в електронен вариант, ще 
бъде публикуван през декември 2016 г.

Проф. Оля Харизанова благодари на 
докторантите за участието им в събити-
ето и изрази надежда през следващата 
година да се срещнат отново. Тя пожела 
на участниците да продължат да творят 
и да изненадват своите преподаватели. 
Проф. Харизанова подчерта, че се надява 
в бъдеще да участват още повече докто-
ранти, които да споделят какво мислят и 
да отстояват позицията си. Тя благодари 
и на всички членове на журито, които са 
отделили много от времето си, за да се 
запознаят с докладите в дълбочина, как-
то и на Ирена Черешарова за организа-
цията на събитието.

Всеки от докторантите получи гра-
мота за своето участие, а четири разра-
ботки бяха отличени като много добри 
и с голям потенциал за развитие. Това 
бяха докладите на Димитър Кацарски 
от специалност „Социология“ – „Сблъсъ-
кът между „реалното“ и „не-реалното“: 
теоретична разработка на понятието 
за „игра“, на Росен Стефанов от специ-
алност „Библиотечно-информационни 
науки и културна политика“ – „Бариери 
и предизвикателства пред използването 
на модерните системи за цитатна справ-
ка и анализ като метод за оценяване на 
научноизследователска дейност“, на 
Георги Герджиков от специалност „Фи-
лософия“ - „Прогресизъм, песимизъм, 
плурализъм“ и на Калоян Атанасов от 
специалност „Психология“ – „Ислямски 
религиозни предпоставки на насилие-
то“.

Докторантски четения 
на Философския 
факултет

Проф. Анастас Герджиков 
се срещна с делегация на 
Пекинския университет 
за чужди езици

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков се срещна 
с делегация от Пекинския университет 
за чужди езици, водена от ректора на 
университета проф. Пън Лун.

На срещата присъстваха още дирек-
торът на Центъра за източни езици и 
култури проф. Александър Федотов и 
директорите на Институт „Конфуций“ 
към Софийския университет г-жа Акси-
ния Колева и проф. Гъ Джъцян.

Проф. Анастас Герджиков предста-
ви накратко историята на Софийския 
университет и неговите 16 факултета и 
подчерта, че за поредна година Универ-
ситетът е на първо място в Национална-
та рейтингова система на висшите учи-
лища в България във всички 22 области, 
в които обучава студенти. По време на 
срещата бяха обсъдени възможностите 
за разширяване на сътрудничеството 
между двата университета в областта 
на научните изследвания, студентската 
и преподавателската мобилност и изда-
телската дейност. 

Двамата ректори разговаряха за 
новите специалности, които ръковод-
ството на Пекинския университет пред-
вижда да открие. Те са в областта на 
философията, социологията, антропо-
логията, в сферата на които Софийският 
университет има дългогодишни тради-
ции и би могъл да съдейства със своята 
експертиза. Проф. Герджиков подчерта 
необходимостта от засилване на препо-
давателския обмен, което би позволило 
да се развие и научното сътрудничество 
между двете институции. Ректорът от-
беляза, че Софийският университет има 
над 100 бакалавърски програми и 600 
магистърски, от които 40 са на англий-
ски език и предизвикват интереса на 
чуждестранните студенти.

Ректорът на Пекинския университет 
за чужди езици подчерта, че през по-
следните 30 години в университета са 
създадени нови специалности в облас-
тта на журналистиката и медиите, меж-
дународните отношения, педагогиката 
и изкуството. Проф. Пън Лун отбеляза и 
някои курсове, които се водят изцяло на 
английски език и биха представлявали 
интерес за българските студенти. 

Проф. Пън Лун изтъкна, че през по-
следните години добре се развива и съ-
трудничеството на двете университет-
ски издателства – това на Пекинския 
университет за чужди езици и Универ-
ситетското издателство „Св. Климент 
Охридски“. Той предложи преподавате-
ли от Софийския университет да станат 
експерти в редакционния комитет на 
китайското издателство. По време на 
срещата бяха дискутирани и възмож-
ности за създаване на съвместни бака-
лавърски програми между двата уни-
верситета.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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Проф. д-р Людмила Илиева от Факул-
тета по класически и нови филологии бе 
удостоена със званието „Почетен про-
фесор” на Университета УниНорте, град 
Асуснсион, Парагвай. Преподавателката 
от Катедрата по испанистика и португа-
листика беше отличена за дейността си 
на латиноамериканист и преводач на ис-
паноезична литература.

През август 2016 г. в град Асунсион, 
Парагвай, се проведе VІІ международен 
симпозиум по хуманитаристика, орга-
низиран от Университета УниНорте, на 
тема „Шекспир и Сервантес: 400 години 
безсмъртие”. Участваха учени от Аржен-
тина, Бразилия, България,.Великобрита-
ния, Германия, Испания, Парагвай, Пол-
ша, Украйна, Уругвай, Франция, Чили и 
Япония.

В рамките на симпозиума бе пред-
ставен българският превод на романа 
„Зимата на Гюнтер” от парагвайския пи-
сател Хуан Мануел Маркос, дело на проф. 
д-р Людмила Илиева.

В рамките на събитието ректорът на 
УниНорте д-р Хуан Мануел Маркос връ-
чи на проф. Людмила Илиева диплом, с 
който й бе присъдено званието „Почетен 
професор” на Университета УниНорте.A

Отборът на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ спечели златно-
то отличие на второто издание на София 
Екиден (Щафетен) Маратон 2016 в кате-
гория „Корпоративна щафета“. 

За втора поредна година на 6-ти 
септември в София празникът на Съе-
динението на Княжество България и 
Източна Румелия бе отбелязан с щафе-
тен маратон. Над 50 отбора и над 250 
участници се включиха във вече тради-
ционното събитие. Състезанието има за 
цел да даде възможност на участниците 
за работа в екип и взаимна подкрепа на 
състезателното трасе и да популяризира 
щафетното бягане в шосейните бягания.

В маратона участваха студентите 
Алекс Чобанова – 5 км., Живко Петров – 
10 км., Алена Аргирова – 5 км., Мартин 
Недялков – 10 км., Тишо Янев – 5 км. и 
Тошко Тодоров - 7,195 км. от Факултета 
по математика и информатика, Факулте-
та по химия и фармация и Юридическия 
факултет на Софийския университет. 
Отборът на Алма матер геройски прео-
доля класическата дистанция от 42.195 
км. за общо време от 2 ч.55 мин.

Шампионите на Софийския универ-
ситет бяха наградени от посланика на 
Япония в България Шиничи Яманака, 
който ги удостои с почетната купа. Ку-
пата ще бъде връчена на ректора на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков 
от капитана на отбора Тошко Тодоров.

Тошко Тодоров, който е студент в по-
следен курс във Факултета по математи-
ка и информатика, за пореден път успя 
да допринесе за вътрешната мотивация 

на съотборниците си, за да могат да да-
дат най-доброто от себе си и да достиг-
нат желания резултат.

В тазгодишното състезание отборът 
на Университета отново беше подкрепен 
от Студентския съвет на Софийския уни-
верситет “Св. Климент Охридски”.

Събитието се проведе под патронажа 
на Японското посолство в България съв-
местно с Младежкия спортен клуб „Со-
фия-Европа“, 5кмrun, Министерството 
на младежта и спорта, Столична община, 
Българска асоциация „Спорт за Всички“, 
Mizuno, SLS – Sport life style и BGathletic.

Повече информация за историята на 
състезанието можете да намерите  на 
http://sofiaekidenmarathon.com.

Проф. д-р Людмила 
Илиева от Факултета 
по класически и нови 
филологии стана 
почетен професор 
на парагвайския 
Университет УниНорте

Златно отличие за отбора 
на Университета от 
София Екиден Маратон 
2016
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Японски геолози 
гостуваха на Софийския 
университет

Ден на китайската култура 
в Институт „Конфуций“

туваха в Университета по покана на гл. 
ас. д-р Елеонора Балканска от катедра 
„Геология, палеонтология и изкопаеми 
горива“ на Геолого-географския факул-
тет.

На лекцията присъстваха геолози от 
Софийския университет, Геологическия 
институт към Българската академия на 
науките, студенти и докторанти от спе-
циалност „Геология“ в Университета, а 
също и геолози с интереси в областта на 
термохронологията от Белградския уни-
верситет.

Проф. д-р Такахиро Тагами специа-
лизира в областта на тектониката и 
геохронологията и в частност ниско-
температурната термохронология. Той 
е един от учените, които разработват 
основите на методиката на цирконова-
та нискотемпературна геохронология. 
Изследванията му са фокусирани върху 
термохроноложката еволюция на оро-
гени и разломни зони в Япония, Индия, 
Филипините, Мексико, Индонезия, Ха-
вайските острови.

Д-р Шигеру Суеока специализира 
също в областта на термохронологията, 
тектониката и датирането по метода на 
следите с използване на лазерна абла-
ция. През периода 2007 – 2012 г. реали-
зира докторантурата си в тази област в 
Киотския университет под ръководство-
то на проф. Тагами. Иследванията му са 
фокусирани върху изучаване на тектон-
ската еволюция на планински вериги в 
Япония. 

Основна цел на гостуването на уче-
ните в България е да окажат съдействие 
за въвеждането и разработването на 
методите на нискотемпературната ге-
охронология в България. Провеждането 
на лекцията е част от дейностите, пред-
видени по проект “Стратегическо парт-
ньорство за значително подобряване на 
методологогията на изследване и препо-
даване на минерални ресурси – SPACIM”, 
финансиран от Швейцарския фонд за на-
учни изследвания.

ра на Институт „Конфуций“ в София и 
привлече множество хора, интересува-
щи се от Китай и китайската култура. 
Посетителите имаха възможност да на-
блюдават чаена церемония и да вкусят 
от ароматния китайски чай; да присъст-
ват на демонстрация по калиграфия и да 
получат като подарък името си, изписа-
но на китайски; да се запознаят отблизо 
с китайския език и да вземат своя първи 
урок.

Изложбата с фотографии „Китай в 
очите на българина“ беше представена в 
двора на Института и предизвика голям 
интерес. Тя позволи на посетителите да 
се доближат до далечния Китай, негова-
та природа, забележителности и култу-
ра. 

В програмата бяха включени още 
демонстрации на китайска гимнастика 
с топка и на бойните изкуства тайдзи-
цюен и винг-чун. 

Господин Гу Хунсин изненада всички 
и показа своето майсторство в калигра-
фията, след което лично награди отли-
чените в конкурса за превод „Поезия на 
забулената луна“.

За финал китайската атмосфера 
беше разчупена с поздрав от фолклор-
ния ансамбъл „Българан“, който завър-
ши с хоро, на което се хванаха и българи, 
и китайци.

Проф. д-р Такахиро Тагами от Киот-
ския университет и д-р Шигеру Суеока 
от Японската агенция за атомна енергия 
изнесоха лекция на тема: „Реконструк-
ция на процеси на ексхумация и денуда-
ция на орогени, използвайки датиране 
по метода на следите и други нискотем-
пературни термохроноложки методи“ 
в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Двамата японски учени гос-

В Институт „Конфуций“ към Софий-
ския университет по случай Световния 
ден на Институт „Конфуций“ се проведе 
Ден на китайската култура. На празника 
присъстваха представители на посол-
ството на Китайската народна републи-
ка в България – госпожа Чън Ин, завеж-
дащ отдела по образование, и господин 
Гу Хунсин, съветник по културните въ-
проси.

Прочутият китайски философ Кон-
фуций е живял преди повече от 2 хи-
лядолетия и е известно, че е бил роден 
през месец септември. По тази причина 
този ден се отбелязва едновременно във 
всички Институти „Конфуций“ по света.

Празникът беше организиран в дво-
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Филмов фестивал: 
„България на Ледения 
континент през погледа 
на документалното 
кино“

В 272-ра аудитория на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ се 
проведе Филмовият фестивал „България 
на Ледения континент през погледа на 
документалното кино“. Той бе по повод 
25-тата юбилейна Българска антаркти-
ческа експедиция. 

На откриването на фестивала при-
състваха заместник-ректорът на Софий-
ския университет доц. д-р Юрий Кучев, 
министърът на околната среда и води-
те Ивелина Василева, посланиците на 
Португалия, Аржентина и Бразилия, на-
родният представител Ирена Соколова, 
антарктици. Събитието бе открито от 
председателя на Управителния съвет 
на Българския антарктически институт 
проф. Христо Пимпирев, който благодари 
за присъствието на толкова пълномощни 
министри на страните, с които България 
сътрудничи и които помагат на българ-
ските антарктици да бъдат на Ледения 
континент вече 25 години. 

Проф. Пимпирев заяви, че 25-тата 
юбилейна Българска антарктическа екс-
педиция ще бъде отбелязана с няколко 
събития, първото от които е филмовият 
фестивал. Той подчерта, че фестивалът е 
първи по рода си. „Оказа се, че досега има 

вят нашите изследователи там. Минис-
тър Василева подчерта, че подкрепата 
на Министерството на околната среда 
и водите ще продължи. През години-
те Министерството активно участва и 
подкрепя българските изследователи 
на Антарктида, подкрепя финансово из-
граждането на съоръжения и провежда-
нето на научни изследвания. „Горда съм 
за това, защото чрез тяхната нормална 
работа, чрез изключително отговорния 
им труд, наистина всеотдаен и мисио-
нерски труд, България установи своето 
трайно присъствие на този континент. 
Един континент, който ни дава възмож-
ност да изучаваме природата, екосисте-
мите, биоразнообразието, процесите, 
свързани с изменението на климата, 
което ни дава възможност да следим 

18 български филма, които са направени 
за присъствието на България в Антар-
ктика. И това са филми, които са били 
излъчвани по националните телевизии, 
явявали са се на филмови конкурси. Да 
не говорим колко любителски филми 
има“. 

Проф. Пимпирев изрази убедеността 
си, че Антарктида, където са и бълга-
рите, трябва да достигне до всеки един 
български дом, а най-лесният начин 
това да стане е чрез киноизкуството. Той 
изрази надеждата днешните деца един 
ден да тръгнат по стъпките на българ-
ските антарктици и да покоряват Леде-
ния континент.

„Чрез Филмовия фестивал хроноло-
гично ще бъде показано как се развива 
българската дейност в Антарктида – 
от двете скромни бараки, за да стигне 
до едно пак скромно, но селище. Мно-
го съм щастлив, че на откриването на 
честванията по повод юбилейната 25-та 
Българска антарктическа експедиция 
имаме усещането за гръб и помощ от 
държавата“ – каза още проф. Пимпирев. 

Проф. Пимпирев подчерта ролята 
на акад. проф. Тодор Николов, който 
през 1987 г. в качеството си на замест-
ник-ректор на Софийския университет 
е съдействал да се осъществи Първата 
българска антарктическа експедиция. 

Министърът на околната среда и во-
дите Ивелина Василева отбеляза, че за 
нея е чест и привилегия да присъства на 
събитието и изрази дълбокото си уваже-
ние към проф. Пимпирев, когото опре-
дели като герой на съвременното обще-
ство и изключително светла личност. Тя 
разказа за времето, когато е започнала 
да следи присъствието на България на 
Ледения континент и е била очарована 
и силно впечатлена от това, което пра-

какво се случва в един съхранен приро-
ден резерват“, каза Ивелина Василева. 
Тя изрази своята почит и уважение към 
всички участници в досегашните експе-
диции. Този континент е възможност за 
цялото човечество да проследява както 
какво се е случвало досега в историята 
на Земята, така и как процесите, които 
в момента текат, ще се отразят на чове-
чеството в бъдеще, каза още министър 
Василева.

Доц. Юрий Кучев, заместник-ректор 
на Софийския университет, изрази ра-
достта си, че лицата, които присъстват 
в залата, е видял и на самата Антаркти-
да. „Благодарение на тези хора Бълга-
рия има своето достойно място в света 
и на Антарктида, където много малко 
държави имат свои бази“, отбеляза доц. 

СЕ
П

ТЕ
М

ВР
И

  /
 2

01
6

СЕ
П

ТЕ
М

ВР
И

  /
 2

01
6

21 22



Кучев и подчерта, че за Софийския 
университет е повод на гордост 
да бъде част и да допринася за 
изследването на континента. Доц. 
Кучев призова присъстващите да 
се насладят на филмите, които ще 
представят историята на българ-
ската база на Ледения континент 
и ще разкрият усилията на всички 
изследователи. Доц. Кучев пожела 
успех на следващата 25-та Юби-
лейна антарктическа експедиция 
и на всички да се насладят на тази 
ледена красота, която е стоплена 
от сърцата на всички, които са в 
залата.

Ирена Соколова, депутат от 
парламентарната група на ГЕРБ, 
отбеляза, че Министерският съвет 
вече е гласувал постановление, с 
което се отпускат финансови сред-
ства за антарктическата експеди-
ция. Тя призова всички да бъдат 
съпричастни, за да може делото, 

което антарктиците са си поста-
вили като кауза и цел, да про-
дължи по най-добрия начин. 

Фестивалът ще продължи с 
представяне на 17 филма всеки 
ден от 18.00 часа (събота и не-
деля от 11.00 часа) в 272-ра ау-
дитория до 18 септември 2016 г.

Microsoft предостави 
нов грант на 
Сдружението на 
завършилите Стопанския 
факултет на Софийския 
университет за проекта 
„Кариера в ИТ”

ване на голямата разлика в уменията 
и възможностите на младежите от раз-
личните региони в България. Нашият 
анализ показва, че ако най-добре пред-
ставящите се ученици участват в алтер-
нативни и модерни образователни про-
грами, те ще повлияят на други 15% от 
учениците в техните общности също да 
се включат. През изминалата 2015 г. ус-
пяхме да достигнем до активните млади 
хора в над 50 града предимно от Северо-
западна и Североизточна България. Бла-
годарни сме за партньорството и финан-
совата подкрепа, които получаваме от 
Майкрософт България чрез YouthSpark, 
и се надяваме нашето сътрудничество 
да продължи да се развива успешно”, за-
яви Севдалина Василева, председател на 
Управителния съвет на Сдружението.

Microsoft YouthSpark стартира в све-
товен мащаб, като си поставя за цел да 
бъдат създадени възможности за 300 
милиона младежи в над 100 страни за 
образование, заетост и предприема-
чество. Програмата на компанията е 
повече от филантропия и включва реди-
ца инициативи, както нови, така и раз-
ширени - Imagine Cup, Innovate for Good, 
Skype в класната стая, Bizspark, Office365 
for EDU, Dreamspark, DigiGirlz, „Партньо-
ри в познанието“. 

Microsoft YouthSpark предостави нов 
грант от 65 997.90 щатски долара на 
Сдружението на завършилите Стопан-
ския факултет на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ за продълже-
нието на техния проект „Кариера в ИТ”

Част от успеха на програмата Microsoft 
YouthSpark в България са добрите ре-
зултати по проекта „Кариера в ИТ“ на 
Сдружението на възпитаниците на Сто-
панския факултет към Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, кофи-
нансиран през 2015 г. с YouthSpark кеш 
грант в размер 64 698 долара. 

През август тази година Георги Бо-
шев, ученик от XII клас от Гимназията 
с преподаване на английски език „Гео 
Милев“ в град Бургас, постигна най-ви-
сок резултат на световното състезание 
за ученици Microsoft Office World Wide 
Championship 2016. Георги беше един от 
петимата български ученици, взели учас-
тие в състезанието в рамките на проекта 
на Сдружението на възпитаниците на 
Стопанския факултет. Той спечели в кон-
куренция с 400 000 участници от повече 
от 130 държави.

“С проекта си „Кариера в ИТ“ Сдру-
жението на завършилите Стопанския 
факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ работи за намаля-
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Трета работна среща по 
проект HEI PLADI

Партньорите по проекта по програма 
Eразъм+ се срещнаха в Ботаническата гра-
дина към Полската академия на науките. 
Обсъден бе напредъка по изготвянето на 
учебните курсове, свързани с виртуалната 
и физическа мобилност на студентите.

Партньорите по проект „Иновации във 
висшето образование в областта на рас-
тителното разнообразие: гъвкави обра-
зователни пътеки за развиващ се пазар на 
труда” HEI PLADI проведоха работна среща 
в Ботаническата градина към Полската 
академия на науките - център за опазване 
на биологичното разнообразие в Повсин. 
Обсъден бе напредъка по изготвянето на 
учебните курсове, свързани с виртуалната 
и физическа мобилност на студентите.

Екипи от преподаватели и специали-
сти от седемте институции, включени 
в проекта, разработват виртуални кур-
сове по таксономия, модерни методи на 
систематика, In-situ и ex-situ опазване на 
растителното разнообразие, растителен 
мениджмънт: управление на ботанически 
градини и географски информационни 
системи. Вече е одобрена и информацион-
ната брошура за популяризиране на обу-
ченията сред студентите.

Чрез интердисциплинарно сътрудни-
чество между висши училища, консерва-
ционни и изследователски организации 
проектът изгражда стратегическо парт-
ньорство в Европейския съюз. Дейностите 
по проекта директно ще повлияят обуче-
нието на над 200 студенти. В допълнение, 
проектът цели да подобри обучението 
през целия живот.

Участниците в срещата имаха въз-
можност също да посетят Беловежкия 
национален парк, основан през 1932 г. 
Националният парк защитава най-добре 
запазения фрагмент от Беловежката гора 
– последната низинна девствена гора в Ев-
ропа, както и най-голямата популация на 
зубри в света. На територията на парка са 
установени повече от 8000 вида безгръб-
начни животни, приблизително 120 вида 
гнездящи птици и 52 вида бозайници. 
Флората се характеризира с висока степен 
на биоразнообразие. В парка има и 809 
вида васкуларни растения, повече от 3000 
видове на Cryptogamae и гъби, почти 200 
вида мъхове и 283 вида лишеи. През 1979 
г. Беловежкият национален парк е впи-
сан в Списъка на световното културно и 
природно наследство на ЮНЕСКО поради 
голямо му значение за културата и култур-
ното наследство на човечеството.

Стартира проект 
„Студентски практики“

Стартира проект „Студентски прак-
тики“ по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“. 
Първата фаза на проекта ще се реализи-
ра до 31.12.2017 г. В проекта ще могат да 
се включат 3795 студенти от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“.

Студентите могат да се регистрират 
в информационната система на проект 
„Студентски практики“. Около 46 000 сту-
денти от всички висши училища в Бълга-
рия ще могат да участват в проекта.

Всички студенти могат да се запозна-
ят предварително с инструкцията, публи-
кувана на сайта на проекта.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

бюлетинът се изготвя от отдел
“ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

info@admin.uni-sofia.bg 


