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СъДЪРЖАНИЕ

Софийският
университет
“Св.
Климент Охридски” продължава да бъде
на първо място в 21 от 25 професионални направления, в които обучава студенти, в шестото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища
в България с актуална информация от
2016 г.
Алма матер затвърждава позициите си по отношение на професионални
направления като “Икономика” и “Администрация и управление”, които традиционно се оспорват от Университета
по национално и световно стопанство и
Американския университет в България.
За втора поредна година Университетът
е класиран и в направленията “Медицина” „Здравни грижи“ и “Обществено
здраве”, където подобрява резултатите
си, особено данните за изследователската дейност.
Допълнително се затвърждава положителната тенденция за нарастване на
средния осигурителен доход на завършващите Софийския университет, особено в направленията „Информатика и
компютърни науки“, „Математика“, „Икономика“, „Администрация и управление“
и „Политически науки“. Специалистите,
завършващи Софийския университет в
направление „Информатика и компютърни науки“ продължават да са най-високо платените в страната със среден
осигурителен доход 2180.37 лв.
Според обновените данни в системата за 2016 година средният осигурителен доход на завършилите български висши училища през последните 5 години
нараства до 1020 лева от 925 лева през
миналата година, а делът на регистрираните безработни сред тях спада до 3,38%
от 3,74% през миналата година. Данните
за Софийския университет са в горните

нива и са над тези усреднени стойности.
Подобряват се данните за реализацията
и се понижава нивото на безработицата
сред завършилите Софийския университет през 2016 г. спрямо данните за предишните години.
Повишава се и средният месечен облагаем доход през предходните 5 години
на завършилите дадено професионално
направление в съответното висше училище по данни от НОИ и АдминУни. По
тези данни направлението със среден
най-висок облагаем доход от 3237,65 лв.
сред всички направления и всички висши училища е професионално направление “Информатика и компютърни
науки” на Софийския университет “Св.
Климент Охридски”.
От 2016 г. в системата са налични и
данни за регионалната реализация на
завършилите Софийския университет,
но те все още не могат да бъдат сравнявани с данни за предишните години.
Данните от рейтинговата система
категорично показват, че Софийският
университет продължава да е лидер по
отношение на качеството на научните
си изследвания. Той е сред трите висши
училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации заедно с Медицинския университет-София,
Химикотехнологичния и металургичен
университет.
Уеб-порталът „Рейтингова система
на висшите училища в България ” се актуализира и се поддържа от консорциум
„ИООС“, съставен от Институт „Отворено общество“ – София и Сирма Солюшънс в изпълнение на договор с предмет
„Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в
България за 2016 г.

Празникът започна с празнична утреня и божествена св. Литургия в параклиса на Богословския факултет, отслужена от архимандрит Флавиан, йеромонах
Константин, свещ. Иван Иванов, свещ.
Сава Кокудев, свещ. Венцислав Попов и
дякон доц. д-р Иван Иванов. След това се
проведе литийно шествие до паметника
на св. Климент Охридски. Академичната общност на Софийския университет
поднесе цветя на паметника на своя патрон, където деца от столичното училище, носещо името на свети Климент Охридски, изнесоха кратък рецитал.

Академичното тържество, проведено в Аулата на Софийския университет,
бе открито от чл.-кор проф. дин Иван
Илчев. Той припомни, че Университетът чества знаменателната годишнина
от успението на св. Климент Охридски
в седмицата след обявяването на националните рейтинги на университетите в
България, които доказват за сетен път,
че Софийският университет не отстъпва
от позициите си на водеща образователна и научна институция в страната.
Ректорът на Софийския университет

проф. дфн Анастас Герджиков отбеляза в словото си, че всеки ноември е изпълнен със събития, свързани със свети
Климент. Тази година обаче е особено
наситена със събития, защото честваме 1100 години от успението на нашия
светец, каза ректорът и припомни, че
годишнината е включена и в културния
календар на ЮНЕСКО.
Ректорът отбеляза, че името на
Климент Охридски е завинаги свързано
с пренасянето на славянската писменост в България и с утвърждаването на
старобългарския език и на българската
книжовност, чийто разцвет през този
период още през 19 век е наречен „Златен век“. Огромното духовно влияние
на св. Климент Охридски го прави достоен патрон за Софийския университет
и вдъхновява академичната общност
винаги да се стреми да бъде достойна за
него.
Проф. Герджиков припомни, че на
тази дата преди една година си е позволил в краткото си слово да очертае
визия за това, какъв трябва да бъде Софийският университет, ако иска да бъде
храм на духовността и знанието, както и кратка програма за пътя към тази
цел. Една година по-късно продължава
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Новини от Университета

та нова процедура за атестирането на
преподавателите, на направения анализ
и оценка на част от административните процеси, както и на извършените
подобрения във функционалността на
студентската информационна система
и модернизираната процедура за кандидатстване на студентите от Софийския
университет за мобилност по програма
„Еразъм+“.

Проф. Герджиков съобщи, че Софийският университет е получил акредитация на средата за дистанционно обучение и вече е акредитирана първата
магистърска програма в дистанционна
форма, започна и изпълнението на проекта „Студентски практики“, по който
отново хиляди студенти на Софийския
университет ще могат да придобият
практически опит и да опознаят бъдещите си работодатели.
Софийският университет е домакин
на над 1000 научни и културни събития

година Софийският университет е изплатил 5 милиона лева задължения, въпреки че бюджетът не се е различавал
от миналогодишния. Към предвидения
бюджет са осигурени над 5 милиона
лева допълнително. Направени са преглед и оценка на финансовата политика
на Софийския университет през последните години и анализ на структурата
на приходите и разходите; Съветът на
деканите е приел предложения за оптимизация на работата и за ефективното
и справедливо разпределение на средствата между звената на Университета.
Избирането на главен мениджър на Софийския университет и създаването на
звено за финансово-административен
контрол вече доведе до повишаване на
приходите от няколко вида дейности.
Ректорът се спря и на разработена-

„Нека си пожелаем тази юбилейна
година да стане наистина преломна
за българското висше образование и за
Софийския университет и да очертае
трайна тенденция към справедливо стимулиране на постиженията“, призова
ректорът. По думите му, само така Университетът ще може да се съсредоточи
върху истинските си задачи – предлагане на качествено висше образование,
постигане на високи научни резултати и
връщане на ролята на интелектуалците
като духовни водачи на нацията. „Свети Климент Охридски ще ни подкрепя в
тази мисия, за да се покажем още по-достойни да носим неговото име!“, каза в
заключение проф. Герджиков.
Академичната общност на Софийския университет и гостите, присъстващи на празника, бяха приветствани
от проф. Стати Статев, ректор на Университета за национално и световно
стопанство и заместник-председател
на Съвета на ректорите. Той прочете
поздравителен адрес от името на проф.
Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет и председател на Съвета на ректорите. В него се посочва, че
Софийският университет е символ на
образователни традиции, високи ценности, както и авторитетна, високо ценена европейска академична институция. Най-убедителното доказателство
да това са многобройните възпитаници
на Алма матер, които заемат достойно

място сред интелектуалния облик на
нацията.
Проф. Статев поздрави Алма матер и
от свое име и от името на академичното
ръководство на УНСС и изтъкна, че историята и настоящето на първото българско висше училище са духовна еманация
на многовековната българска образователна и научна традиция. Нека сторим
дълбок академичен и човешки поклон
пред святото дело на св. Климент Охридски, както и пред делото на тези,
които основават Софийския университет с мисъл за бъдещето на отечеството
и образованието на младите хора. „Вие,
техните достойни следовници, пазите
и развивате академичните традиции,
непрекъснато надграждате стореното от вашите първостроители“, добави той. Проф. Статев отбеляза, че УНСС
и Софийският университет са били, са
и ще бъдат винаги заедно, защото ги
свързват общите им родословни корени,
общото им настояще и общите мисия и
ценности.

Ректорът на Университета за национално и световно стопанство припомни, че първооснователят на УНСС проф.
Стефан Бобчев е един от известните
професори на Софийския университет,
един от основателите на Българското
книжовно дружество, на Българската
академия на науките. „Коренът ни е общ
и ние трябва да пазим академичния дух и
академичния съвет на нашите създатели и първостроители“ каза проф. Статев
и връчи на ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков
възпоменателен медал „Проф. Стефан
Бобчев“ за принос в развитието на академичното сътрудничество между УНСС
и Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.
Академично слово на тема: „Духът
на св. Климент и св. Климент в нашата
духовност“ произнесе проф. д-р Климен-
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годишно, припомни ректорът и подчерта, че Културният център, Университетският театър, университетските телевизия и радио, музеите на Университета
продължават активната си културна и
образователна дейност.
Всички тези успехи ни радват, но
още повече ни радва оптимизмът, който ни вдъхват реформите, предприети на национално ниво, изтъкна проф.
Анастас Герджиков. „След изменението
на Закона за висшето образование и на
подзаконовата нормативна уредба сме
изпълнени с надежда, че мерките, предвидени в Стратегията за развитието
на висшето образование наистина ще се
изпълнят“, каза ректорът и добави, че
за първи път има възможност да бъдат
предприети стъпки за признаването на
Софийския университет за изследователски. За първи път от много години
Софийският университет е подкрепил
проекта за Закон за държавния бюджет
в частта му за висшето образование,
защото отразява новите справедливи
принципи на финансиране. За първи
път от осем години Софийският университет мисли за разумно повишаване на
доходите на преподавателите и служителите.
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успешно развитието на Университета
като най-стар, най-голям и най-престижен изследователски университет
у нас. Ректорът изтъкна, че през 2016
г. Софийският университет за първи
път е влязъл в класацията Times Higher
Education и се е изкачил с 50 места в класацията QS World University Rankings.
Според Рейтинговата система на висшите училища в Република България Софийският университет отново е първи в
повечето професионални направления,
в които предлага обучение.
Проф. Герджиков подчерта, че в сътрудничество с държавните институции
Софийският университет е допринесъл
за формирането на държавната политика в областта на висшето образование и
науката и за приемането на справедлива
уредба на висшето образование, която
въвежда нов модел на финансиране и
стимулира резултатите.
Ректорът посочи, че през изтеклата

тина Иванова.
„Събрали сме се да почетем 1100-годишнината от успението на свети
Климент Охридски, един от нашите Първоучители. Ние сме тук, в неговия дом,
отговорни пред него като наследници на
делото му“, каза проф. Иванова.
„1100 години е предел, изискващ равносметка не само за изминалите векове,
но и за настоящето. И сега се взираме в
кладенеца на времето, за да потърсим
там непомрачения му лик, да извикаме
към живот този, чиито следовници би
трябвало да бъдем, така, както той достойно е вървял по стъпките на светите
Кирил и Методий. Почитаме светостта
му, но се и питаме не сме ли длъжници
пред неговия дух? Стараем се да съберем
и съхраним поне част от непреходното
му книжовно наследство, но имаме ли
достатъчно сили за да запазим завещаното ни – да запазим словесността
като памет, просветителството като
призвание, посвещението на нашата
работа като съдба? Би ли ни припознал
днес св. Климент като част от своето

По нейните думи, в този ден, в тези
дни, в тази година духът на св. Климент
тревожи нашето съзнание, връща ни
към миналото, заставя ни да се вслушваме в онова, което изричаме, да се
вчитаме в онова, което се печата, да се
замисляме над онова, което ни се внушава и да си припомняме отново жизнения му път, следите, оставени от него
в нашата култура и най-вече – в нашата
духовност.
Проф. Климентина Иванова припом-

ни делото и заслугите на свети Климент
Охридски. Въздействието на Климентовите похвали, образец на изящна словесност, на разбираемите мъдри поучения
и на прекраснословните песнопения
върху слушателите и читателите е засвидетелствано през вековете, думите
му отекват във всички предели на Slavia
orthodoxa, каза тя и добави, че няма
средновековен български автор, който
да е толкова четен, стотици пъти преписван и чийто текстове да са служили
за модел и подражание не само на българските, но и на руските, а и на сръбските книжовници столетия наред. За
православните славянски книжовници
от учител и епископ на една територия
св. Климент става равен по авторитет на
църковните отци.
Деянията на св. Климент имат още
едно измерение и то е в неговата роля
на съзидател на българския книжовен
език, подчерта проф. Иванова. С всяка
своя творба той изнамира нови и нови
думи, надгражда делото на светите братя, продължава да обогатява книжовния
език, тъче одеждите на Духа, за да бъдат

облечени с тях новопокръстените българи и потомството им. И Словото пребъдва, обхващайки други земи, просвещавайки други народи. Завещанието на
св. Климент е да пазим езика си, защото
всяка изхвърлена от употреба и забравена, или ненужно заместена с чуждица,
изразителна българска дума, изпадайки
от нашата реч, обеднява съзнанието и
застрашава паметта ни.
Духът на св. Климент е съхранен в
славянската православна култура и до
днес, изтъкна проф. Иванова. По думите
й, изминалото столетие и началото на
нашето са дали достоен плод на изследователска работа за разкриването на
Климентовото книжовно наследство. В
Климентовата комисия от 1914 година,
която събира материали за издание на
съчиненията му за 1000-годишнината в
1916 г., под председателството на акад.
Балан са включени най-видните български палеослависти. Започнатото от
Климентовата комисия е продължено и
половин столетие по-късно, за 1050-годишнината от успението на светеца, излиза от печат обемист академичен тритомник със съчинения на св. Климент,
обработени от трима забележителни

„И все пак, как да определим основното, което ни внушават деянията на св.
Климент и заради което неговото име
ще пребъдва във вековете?“, запита в
края на академичното слово проф. Иванова. По думите й, той може с пълно право да се нарече апостол на словото, притежаващ духа на неизчерпаемата сила
на дълготърпелива и несебична любов
към хората, а чрез тях - към Църквата и
към Бога, на които се е посветил.
„Искам на кажа още, че ние почитаме нашия светец като защитник на
духовността и на правото тя да бъде
избрана от словесните люде като възвеждаща ги към истинските ценности
на живота. Ако сме такива, св. Климент
би ни припознал като част от своето
духовно стадо. А онези безумци, които
смятат, че хората, произвеждащи духовни, а не материални блага, са излиш-
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учени – професорите К. Куев, Б. Ст. Ангелов и Хр. Кодов. Следващото поколение слависти са открили за науката св.
Климент – химнографа. Почти едновременно с обнародването на съчиненията
на Климент Охридски, след епохалните
открития на Г. Попов филологическата
наука се насочва и към поетичните творби на старобългарския писател и за няколко десетилетия химнографското му
наследство стана достъпно за изследване. В 2008 г. бе отпечатан представителният том „Свети Климент. Слова и служби“, изготвен от трима преподаватели от
Катедрата по кирилометодиевистика,
П. Петков, И. Христова-Шомова и А.-М.
Тотоманова, в който са поместени не
само старобългарските текстове, но и
преводи на новобългарски език. Така
за 1100-годишнината образът на св.
Климент Охридски – твореца се е разкрил още по-безспорен и заслужаващ
още много задълбочени и цялостни проучвания.
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духовно стадо? Негови ли сме не само
заради името на университета, а заради ревнителството, с което пристъпваме прага на нашето Висше училище,
оставяйки всекидневно част от себе си
в умовете и в съзнанието на поверените
ни млади хора?“, попита проф. Иванова.

ни в днешното общество, се опитват да
унищожат не само духа на св. Климент,
но и корените на нашата духовност и
заплашват човешкия облик на бъдещите
поколения“, завърши словото си проф.
Климентина Иванова.
По време на тържественото честване на патронния празник на Софийския
университет 34 новоизбрани професори
в периода от 25 ноември 2015 г. до 25 ноември 2016 г. получиха дипломите си от
ректора проф. Анастас Герджиков.

По традиция на патронния празник
на Софийския университет бяха връчени
и награди на отличили се преподаватели
и студенти през изминалата година.
Голямата награда за научна и изследователска дейност „Софийски
университет „Св. Климент Охридски“
бе обявена от заместник-ректора на
Софийския университет чл.-кор. проф.
дфзн Николай Витанов. Той припомни,
че наградата е учредена през 2008 г. и се
връчва веднъж на две години. За първи
път лауреатите са трима: проф. дхн Ни-

Проф. дфн Стойчо Язаджиев е предложен от Катедра „Теоретична физика“
на Физическия факултет. Става доцент
на 32 години, доктор на науките - на 35
и две години по-късно – професор. Научните интереси на проф. Язаджиев са на
границата на математическата физика и
математиката. Най-значимите му научни резултати са свързани с изследването
на уравненията на Айнщайн, описващи
структурата на пространство-времето и
тяхното приложение в релативистката
астрофизика и космология.
Проф. Язаджиев има 130 публикации, 50 от които са във Physical Review

D. Общият импакт фактор на статиите
е над 350, а индивидуалният – над 200.
Има h-индекс=20 и 901 независими цитирания.
Стипендиант е на Фондация „Александър фон Хумболт“ в Университета
„Георг Аугуст“ в Гьотинген и в Университета в Тюбинген. Гост-професор в Олденбург, Кардиф и Тюбинген.
Проф. Язаджиев е бил ръководител на договор за научни изследвания
на теоретична астрофизика между Софийския университет и Университета
в Тюбинген, на проекти за двустранно
сътрудничество с Германия, с Националния „Фонд научни изследвания“ и с Фонда за научни изследвания на Софийския
университет.
Носител е на Награда за млад учен на
Софийския университет, Награда на Министерството на образованието и науката за особен принос в науката на млад
учен, както и на Награда „Питагор“ за утвърден учен в природните науки и математиката. Създател е на научната група
по обща теория на относителността, гравитация и релативистка астрофизика.
Проф. Язаджиев е консултант на Нобеловия комитет за номиниране на ла-

Научният колектив от Факултета
по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии
включва проф. дфн Петя Янева, проф.
д-р Ангелина Минчева, доц. д-р Цветана
Ралева, доц. д-р Ценка Досева и доц. д-р
Веселка Желязкова и е отличен за „Симеонов сборник (по Светославовия препис
от 1073 г.). Том 3. Гръцки извори“.
Средищно място в научните изследвания на авторския колектив заема
проучването на един от най-значимите
паметници от Златния век на българската книжнина, известен като Симеонов

сборник, преведен на старобългарски
език между 919 и 927 година с покровителството на цар Симеон. Автентичният
старобългарски ръкопис не е оцелял, но
за него свидетелства най-ранният му
превод – староруският от 1073 година.
Симеоновият сборник е безценен
извор за старобългарска книжовност,
език и култура. С активното участие на
проф. дфн Петя Янева, доц. д-р Цветана
Ралева, доц. д-р Ценка Досева и доц. д-р
Веселка Желязкова Симеоновият сборник беше издаден през 1991 година, а
през 1993 година беше публикуван негов речник-индекс. Цитиранията от български и чужди учени на тези два тома
са над 180.
Венец на дългогодишните научни
занимания на авторския колектив е излезлият от печат през 2015 година трети
том от поредицата. За първи път в световната медиевистика (византология
и палеославистика) обнародването на
старобългарския превод се осъществява успоредно с неговите гръцки извори.
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Проф. дхн Николай Денков е предложен от Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство и
Факултетния съвет на Факултета по химия и фармация на Софийския университет въз основа на неговите високи и
международно признати научни постижения в областта на физикохимията на
дисперсните системи и повърхностите.
Това е много актуална област на науката с важно фундаментално и приложно
значение и в процес на интензивно развитие в последните години.
Научната активност на проф. Николай Денков е впечатляваща. Сред изключително убедителните наукометрични
данни са неговите 141 научни публикации, включително и 9 глави от книги и
две публикации в списание „Нейчър“;
130 от тези публикации са в реферирани научни списания. Проф. Денков има
девет международни патента и едно
авторско свидетелство. Проф. Денков
има 5 500 цитата в международни реферирани издания и h-индекс=39. Той
е ръководител и съ-ръководител на 33
международни проекта с чуждестранни
университети. Има 69 поканени лекции
и семинари в чуждестранни университети и научни институти. Бил е председател и съ-председател на пет и член на
научните комитети на десет международни конференции и симпозиуми.
Проф. Денков е създател и ръководител на научно-изследователска група от
млади преподаватели и докторанти.
Проф. Денков е носител на Голямата награда „Питагор“ през 2010 г., през
2013 г. е отличен с Почетния знак на Софийския университет със синя лента.
Бил е заместник-декан на Факултета по химия и фармация, ръководител
на Катедрата по инженерна химия и заместник-министър на образованието и
науката.

уреати.
Проф. Язаджиев е осигурил приемственост в своята област на научни изследвания чрез своите петима защитили докторанти, които са преподаватели
в различни университети.
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колай Денков, проф. дфн Стойчо Язаджиев и научен колектив от Факултета
по славянски филологии и Факултета
по класически и нови филологии.

Надежда Стоянова е редовен преподавател в катедра „Българска литература“ към Факултета по славянски
филологии от 2011 г. през тази година
защитава успешно дисертационен труд
„Образ и употреби на времето в българската литература (върху поезията и белетристиката от 20-те и 30-те години на

Д-р Васил Атанасов започва работа към Групата по биокоординационна
и биоаналитична химия към Катедра
„Аналитична химия“ още като студент
с изявен интерес към областта на токсикологичния анализ и токсините още
като студент през 2001 г. Работата му с
по изследване на действието на токсина от българска пепелянка става тема
на дипломната му работа в магистърска
програма „Медицинска химия“ и е обект
на неговата дисертация, защитена през

2009 г.
По време на редовната си аспирантура, успоредно с воденето на упражнения по аналитична химия на студенти
от Биологическия факултет, той работи
и в Токсикохимичната лаборатория на
Военномедицинска академия, където се
развива и в областта на клиничната токсикология в спешната диагностика на
остри отравяния.
Д-р Атанасов поставя началото на
университетското обучение по аналитична (съдебна) токсикология в Софийския университет. Развива активна експериментално изследователска работа в
областта на военната токсикология.
През 2012 г. се хабилитира като доцент по медицина в Клиниката по спешна токсикология на ВМА, с което поема
ръководството на най-голямата в страната специализирана лаборатория по
аналитична (съдебна) токсикология.
Д-р Атанасов е експертно ангажиран
в редица работни групи към различни
ведомства. Вещо лице е по голям брой
токсикологични експертизи.
Преподава в Софийския университет,
Медицинския университет – София и
Академията на МВР.
Активно участва в подготовката и
реализирането на обучението на специалността „Фармация“ в Университета.
Член е на редакционната колегия
на Българското списание за химия и
Medical Data (Белград).
Редовен член на Международната
асоциация на съдебните токсиколози,
Международното дружество по токсикология и е заместник-председател на
Българското дружество по клинична
токсикология.

Традиционно на патронния празник
на Софийския университет беше връчена и Годишната стипендия на името
на братя Евлоги и Христо Георгиеви за
студент, родом от Карлово. През тази
година това е Виделина Пеева, магистър със среден успех 6.00 в специалност
„Клинична и консултативна психология“, Философски факултет.
Проф. Мария Стойчева, функционален ректор на Софийския университет,
обяви носителите на Годишните награди на Алма матер за учебната 20162017 г. по повод патронния празник.
Наградите отличават постиженията на
студенти в научната, образователната и
културната дейност и за високи спортни
постижения.
В рамките на тържеството Божана
Димитрова връчи Годишната стипендия на името на Надежда Дженева.
Тази година това е Николета Хаджийска,
студентка в четвърти курс на специалност „Журналистика“ .
Явор Цаков връчи Годишната стипендия за студентски постижения
в радио или телевизонната журналистика на името на проф. Михаил
Минков. Носителят на наградата е Спас
Крайнин, студент в четвърти курс във
Факултета по журналистика и масова
комуникация.
Добрина Чешмеджиева обяви Годишната стипендия съвместно с БНТ
на името на д-р Младен Младенов.
Тази година тя е за Благовест Илиев, студент в трети курс на специалност „Журналистика“, профил „Телевизия“.
Носител на Годишната стипендия
на името на доц. д-р Вероника Вълканова за отличен успех и студентски
постижения в областта на педагогиката на масовата и художествената
комуникация във ФНПП е Рада-Шели
Петър Фридман, четвърти курс.
Патронният празник на Софийския
университет бе отбелязан и от служителите на Университетските ботанически
градини в София, Варна и Балчик заедно
с техните гости. Във Варна те се отправиха с литийно шествие, предвождани
от кръста, иконите и хоругвите на православни светци, към едноименният параклис.
Църковен хор придаде още по-голяма тържественост на шествието.
Празничното богослужение продължи
с водосвет и молебен за здраве и благоденствие. От името на председателя на
св. Синод Неофит, Патриарх български и
Митрополит Софийски, беше прочетено
Патриаршеско и синодално послание в
деня на свети Климент Охридски и по
повод 1100-годишнината от блаженото
успение на светеца.
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ХХ век)“. особено важен принос на тази
дисертация е откриването и анализирането на непознати за българското
литературознание лирични текстове,
които изясняват произхода на някои от
най-известните образи в поемата „Септември“ на Гео Милев. През 2015 г. трудът беше публикуван като книга със
заглавие „Възходът на слънчогледите.
Българската литература от 20-те и 30-те
години на ХХ век: опити с времето“. Книгата получи Наградата на Факултета по
славянски филологии за литературоведски дебют и наградата „Южна пролет“.
До този момент има 45 публикации
– научни статии и рецензии. Участник в
около 30 национални и международни
научни форуми. Участник е в 18 научни
проекта. опитен организатор на научни
събития, сред които е и Международният филологически форум за студенти и
докторанти, който през тази година се
проведе за втори път и в него участваха
над 200 души от 20 държави.
Надежда Стоянова е част от редакционния колектив на списание Litera at
Lingua и един от основателите и редакторите на сп. „Филологически форум“ на
Факултета по славянски филологии.
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Двуезичното критическо издание олицетворява най-добрата световна медиевистична едиторска практика. То вече
е част от фондовете на най-престижните световни библиотеки – Британската,
Конгресната в САЩ, тези на Лондонския,
Оксфордския, Йейлския, Станфордския,
Харвардския, Колумбийския, Принстънския и други университети.
Дългогодишната работа на авторския колектив започва през 80-те години на ХХ век в рамките на Езиково-текстологичната лаборатория при
Софийския университет, ръководена
от проф. Румяна Павлова. Проф. Петя
Янева е световно признат учен класически филолог, чиито разработки имат
интердисциплинарен и енциклопедичен характер. Доц. д-р Цветана Ралева е
изследовател с разностранни интереси
в областта на медиевистиката, българо-руските книжовни връзки, съпоставителна славянска лексикология и лексикография. Основните научни приноси
на доц. д-р Ценка Досева са свързани със
славянската историческа лексикология,
проучването и издаването на славянски
ръкописи, славянската химнография.
Интересите на доц. д-р Веселка Желязкова са в областта на библейската тексткритика, кирило-методиевската библиография, историческата лексикология.
Проф. Анастас Герджиков обяви
наградата на Столична община за
най-добър млад учен на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
за 2016 г. Тази година е деветото издание на конкурса.
Наградите връчи зам.-кметът на Столична община д-р Тодор Чобанов. Той
честити празника и от името на кмета
на София г-жа Йорданка Фандъкова и заяви: „Нашата Алма матер е сърцето на
София. Ние се гордеем с младите учени на
София, защото във времена на съмнение
и тъма те са истинската светлина на
духовността. Те са най-ценната инвестиция на едно общество и ние ще продължим по всички възможни начини да
им помагаме.“
Лауреатите за 2016 г. са д-р Надежда Стоянова, главен асистент в
катедра „Българска литература“ към
Факултета по славянски филологии и
Д-р Васил Атанасов, главен асистент в
катедра „Аналитична химия“ към Факултета по химия и фармация.

По случай Деня на народните будители и отбелязването на 1100-годишнината от блажената кончина на свети
Климент Охридски на 1 ноември в Централното фоайе на НДК бе открита интерактивната изложба „Искони бѣ слово”. По-късно през деня в НДК започна и
кръгла маса на тема „Бъдещето на българския език“.
Събитията са съвместна инициатива
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и Националния дворец на
културата.
Експозицията „Искони бѣ слово”
представя в образ и текст историята на
българската книжнина от идването на
Кирило-Методиевите ученици в България през 885/6 година до създаването на
„История славеноболгарская“ и началото на Българското възраждане. Визуалната концепция и дизайн на изложбата
са дело на авторите Борис Мисирков, Георги Богданов и Кирил Кузманов, които
с иновативния си подход на разполагане
на различни типове обекти превръщат
изложбеното пространство в своеобразна машина на времето. Интерактивният
мизансцен се допълва от внушителна
хронологична визуализация на съдържанието, съпоставяща събития от европейската и българската история с развитието на славянската писменост. По този
начин се провокира не само любопитство към многообразието на българска-

та история, но и чувство на приемственост и принадлежност.
На откриването на изложбата изпълнителният директор на Националния
дворец на културата Мирослав Боршош
изрази радостта си да бъде домакин на
експозицията и подчерта страхотното
усилие на нейните създатели и на катедрата по Кирилометодиевистика към
Факултета по славянски филологии на
Софийския университет. „Чудим се как
това тъмно място винаги да свети и
това е начинът“, отбеляза той и подчерта, че предстои много важна работа
– разговорът за езика. „Проблемът, който ние срещаме тук, е да запазим нивото
и качеството на това, което правим за
българската култура. Голямо изпитание
е, защото същевременно търсим и онази
масовост, с която да привлечем и много публика“. Мирослав Боршош изрази
мнение, че това до някаква степен е и
проблемът на езика – как да се променя,
така че да е широко достъпен и в същото
време да запази качеството си, смисъла
си, важността си. Той пожела приятна
работа на участниците в кръглата маса
и изрази надеждата си резултатите от
конференцията да са значими.
Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн
Анастас Герджиков поздрави присъстващите с Деня на народните будители
и изрази радостта си, че партньорът на
Университета – Националният дворец
на културата – е домакин на тази прекрасна изложба, която много се харесва
на посетителите. Той отправи своята
благодарност към нейните създатели
и организаторите на представянето й в
Двореца. По думите на ректора изложбата е ценна и защото показва, че няма
нужда да избираме между традициите и съвременното развитие и новите
технологии. Тя показва как можем да
използваме модерни начини да представяме това, което е със стара традиция,
отбеляза проф. Герджиков и подчерта,
че именно това е един от начините то да
съществува и да оживее. По думите му,
това е духът на това, което са правили
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Софийският университет
и НДК отбелязаха Деня на
народните будители с изложба
и кръгла маса за бъдещето на
българския език

народните будители.
Изложбата бе представена за пръв
път в Централното фоайе на ректората на Софийския университет през май
2013 г. Името на изложбата „искони бѣ
слово”, изписано на кирилица и на глаголица, ни отвежда към началото на
славянската писменост, защото така започва първата книга, преведена от Св.
Константин-Кирил на познатото му от
ранно детство солунско наречие.
Седемдесет светещи пана, фрагментарно разпределени по теми, изпълват
залата и напомнят за комплексната
структура на историческото познание.
Интерактивният мизансцен се допълва
от внушителна хронологична визуализация на съдържанието, съпоставяща
събития от европейската и българската
история с развитието на славянската
писменост.
В Националния дворец на културата
експозицията можеше да бъде разгледана до 18 ноември 2016 г.
В деня на откриването на изложбата
в Зала 7 на Националния дворец на културата се проведе кръгла маса на тема:
„Бъдещето на българския език“. Ректорът
на Софийския университет проф. дфн
Анастас Герджиков поздрави участниците в конференцията и заяви: „Мисля,
че една кръгла маса по темата за българския език е подходящ начин да отпразнуваме Деня на народните будители. Народните будители са тези, които
чрез книжовност и просвета са успели да
пробудят националното самосъзнание и
важен аспект в това самосъзнание е нашият роден език“.
Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова,
ръководител на Катедрата по Кирилометодиевистика към Факултета по славян-

ски филологии на Софийския университет, приветства участниците в кръглата
маса и отбеляза, че българският език е
езикът, на който сме казали първите си
думи, езикът, на който сме чули първите песни и приказки от своите майки и
баби, това е езикът, на който общуваме и
учим децата си на това що е добро и що
е зло. Това е езикът, чрез който мислим
и чрез който опознаваме околния свят.
Това е езикът на едно културно и духовно пространство, съществуващо от векове, езикът, с който си служи първият
учител на българския народ св. Климент
1100 години, от чиято блажена кончина
отбелязваме през тази година.
„За мен българският език е най-ценното ни национално достояние, съхранило духовността и културната рамка на
народа ни“, отбеляза проф. Тотоманова и
подчерта, че съвсем не е случайно, че на
старобългарски думата „език“ означава
народ. Тя подчерта още, че макар днес в
нас да тече кръвта на много народи, по
език ние сме и оставаме българи. Благодарение на това наследство сме се съхранили като народ.

В Алма матер се проведе тържествена церемония по връчване на Националните стипендии за България „За жените
в науката“ за 2016 година. Световната
програма на „Л’Ореал“-ЮНЕСКО „За жените в науката” се реализира за шести
път в страната ни с партньорството на
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.
Лауреатите на стипендиите за 2016
година са д-р Ахинора Балтакова от Геолого-географския факултет на Софийския университет, д-р Йорданка Каракирова от Института по катализ към
Българската академия на науките и д-р
Калина Ганева от Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към Българската академия на науките.

Д-р Ахинора Балтакова е главен
асистент по геоморфология в Геолого-географския факултет на Софийския
университет, Катедра „Климатология,
хидрология и геоморфология“. Завършила е специалност „География“ в Софийския университет. Научната й работа е
свързана с геоморфологията, климатологията, хидрологията, географските
информационни системи.
Целта на проекта й „Режим, динамика и пространствен обхват на криогенните процеси в Пирин“ е получава-

в Института по Микробиология „Стефан
Ангелов“ към Българската академия на
науките. Тя е завършила специалност
„Молекулярна биология“ в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
Научните й интереси са насочени към
имуномодулиращата активност на метиловите донори и към изясняване ролята им в развитието на патологичния
автоимунитет.

нето на данни за режима, динамиката и
пространствения обхват на криогенните процеси в Пирин, въз основа на които
да бъдат направени изводи за характера
и проявлението на рисковите явления
във високите планини в България на
фона на тенденциите за изменение на
климата.
Д-р Йорданка Каракирова е главен
асистент в Института по катализ към
Българската академия на науките. Завършила е специалност „Химия“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Целта на проекта й „Разработване
на нов вид твърдо тяло/ЕПР дозиметри за високоенергетично лъчение“
е да се разработят нов вид дозиметри
на базата на захароза, които да намерят
приложение както за високи, така и за
ниски терапевтични дози. За тази цел
е необходимо да се оптимизира състава и формата на твърдо тяло /ЕПР дозиметрите. Тези дозиметри могат да се
използват както за контрол на облъчватели, така и при аварийни ситуации.
В зависимост от получените резултати,
новите дозиметри могат да бъдат предложени на Международната агенция по
атомна енергия, като по възможност да
заменят действащите досега аланинови
дозиметри.
Д-р Калина Ганева е главен асистент

Целта на научния й проект „Модулиране цитокиновата експресия на регулаторни Б-лимфоцити посредством
епигенетична модификация на генома“ е да се модулира генната експресия
на ключов за регулаторните Б-лимфоцити ген при автоимунното заболяване
лупус еритематозус посредством епигенетични изменения в генома. Успешното реализиране на проекта би довело до
изясняване механизмите на епигенетичен контрол чрез фолиева киселина от
една страна, а от друга - до възможността за модулиране на генната експресия
на ключовата за системния лупус Б-клетъчна популация от регулаторни клетки. Разпространението на резултатите
би допринесло за повишаване информираността на научната общност относно
възможността за използване на епигенетичните модификации за контрол на
широк спектър от автоимунни болести.
На събитието присъстваха Бриджит

По време на церемонията Мария
Донска, главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО, прочете поздравителен адрес от името на генералния
директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, в

което се посочва, че за изминалите шест
години са получени над 300 блестящи
научни кандидатури за стипендии. „Все
по-високото им качество свидетелства
за големия научен потенциал, с който
разполага България. Потенциал, с който
трябва да се гордеем и чието развитие
трябва да подкрепяме и насърчаваме“,
се казва още в поздравителния адрес. В
него Ирина Бокова благодари на L’Oréal
за усилията за подпомагане развитието
на жените-учени в целия свят и изрази
гордостта си, че тази програма се реализира и в България. Тя благодари и на
Софийския университет, че вече шест
години са заедно в осъществяването
на програмата „За жените в науката“ в
България. Г-жа Бокова благодари и на
стипендиантките и на жените-учени,
кандидатстващи по програмата, които
въпреки трудностите се занимават с
наука и чрез нея се борят да променят
света.
Генералният директор на „Л’Ореал“
за България Бриджит Стрелър заяви,
че тазгодишното издание на „За жените
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В Софийския университет
бяха връчени Националните
стипендии „За жените в
науката“ за 2016 година

Стрелър, генерален директор на L’Oréal
България, чл.-кор. проф. дфзн Николай
Витанов, председател на комисията за
присъждане на стипендиите и заместник-ректор на Софийския университет, посланикът на Франция у нас Ерик
Льобедел, омбусманът на Република
България Мая Манолова, преподаватели, учени и гости. Водещ на церемонията бе Ива Дойчинова, а музикални
поздрави към присъстващите на тържеството отправиха музикантите от група
„КвартетЪТ“.

жена учен. Ние твърдо вярваме, че жените, които са взели смелото решение да
посветят живота си на науката, заслужават обществена подкрепа“, каза още
Бриджит Стрелър и благодари на всички
български жени, кандидатствали в стипендиантската програма през годините,
както и на спечелилите стипендиите. Тя
поздрави всички тях и подчерта, че жените имат силата да променят света.
По време на церемонията бе прочетен и поздравителни адреси от Националната комисия на Република България
за Юнеско и от министъра на културата
Вежди Рашидов, от председателя на Комисията по образованието и науката в
Народното събрание Милена Дамянова.
На тържеството бе представен видеоматериал, отразяващ дейността на
миналогодишните стипендиантки на
програмата „За жените в науката“.

Чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов, председател на журито и заместник-ректор на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, отбеляза, че
за него е било чест и удоволствие да
участва в журито на конкурса. Той по-
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сочи, че през тази година за участие в
конкурса са постъпили 58 кандидатури,
от които е трябвало да се изберат само
три. По думите на проф. Витанов, това е
бил най-оспорваният конкурс, в който е
участвал. Всички 58 кандидатури са разделени в шест категории – математика и
информатика, медицина, науки за земята, химия, физика и биология, а журито
се състои от шестима българи, експерти във всяка една от областите. „За мен
е голямо удовлетворение, че избрахме с
единодушие трите победителки“, каза
проф. Витанов и отбеляза, че след участието си в това жури той е по-голям
оптимист за развитието на науката в
България. Той перифразира девиза на
програмата „За жените в науката“ и подчерта, че жените в науката имат силата
да променят България.
Посланикът на Франция в България
Ерик Льобедел поздрави присъстващите и изрази радостта си да присъства

на събитието. Той призова всички жени
учени да не се отчайват и да продължат
да работят, въпреки трудностите.
Омбусманът на Република България
Мая Манолова заяви, че за нея е чест и
удоволствие да бъде част от изключителното събитие, което има за цел да
мотивира, да поощри, да вдъхне кураж
и увереност на младите жени, които са
избрали науката за своя професионална
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в науката” в България е привлякло рекорден брой кандидатури – 58 са жените учени, кандидатствали за стипендия.
Бриджит Стрелър подчерта, че всички
представени проекти са били изключителни: „Това ме изпълва с гордост и
увереност, че решението, което взехме
с ЮНЕСКО и със Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ през 2010 г. да
стартираме тази програма в България,
е било изключително успешно“.
Генералният директор на „Л’Ореал“
за България изрази искрената си благодарност към журито с председател
проф. Николай Витанов, както и към
партньорите на програмата. „Принципът, който е в основите на нашето
партньорство, е че всички съзнаваме
колко предизвикателно е това да си

кариера. Тя поздрави жените-учени за
техния избор, но и за това, че са избрали
да останат в България.
„Всички ние сме наясно колко е трудно днес да си млад учен, особено ако си
жена. Всички сме наясно какво изисква
това – пълна отдаденост. За това е необходимо цялото ти време, необходима е
подкрепа“, каза Мая Манолова и добави
още, че като жена е убедена, че е необходима подкрепа от близките и от семейството, и на второ място – от българската държава. „Като омбусман съм готова
да ви подкрепя за това държавата отго-

ворно да подкрепи вашия принос за българската наука и за България“, каза още
г-жа Манолова.
По време на церемонията за първи
път в България официално бе представен и Манифестът „За жените в науката“:
кампания с послание, целяща да помогне за повишаването на броя на жените,
които се занимават с наука в световен
план, като ангажира широката общественост с проблема и ускори постигането
на промяна за жените в науката. Инициативата може да бъде подкрепена на
www.fwis.fr/bg/manifesto.

Снимка: Прессекретариат на президента на Република България

На официална церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът на
Република България Росен Плевнелиев
връчи националния флаг на юбилейната 25-та Българска антарктическа експедиция, която предстои да замине за
българската изследователска база „Св.
Климент Охридски“ на остров Ливингстън.
По време на церемонията президентът Росен Плевнелиев отбеляза важността и необходимостта от изследванията на Антарктида и изтъкна приноса
на екипа на Българския антарктически
институт. По думите му, благодарение
на тяхната активна работа България е
доказала потенциала си на полярна и изследователска нация с авторитетни учени с висока международна репутация в
областта на полярните изследвания.
През новия полярен сезон българските учени ще подновят съвместното
си изследване с Испания и Португалия
на замръзналата почва на континента,
ще работят над картографирането на района около българската база и за първи
път ще изследват геологията на п-в Хана
и п-в Байърс. През 2017 г. предстои българските алпинисти да изкачат върховете Левски, Борис и Симеон, за да измерят

характерните точки от релефа на планината Тангра. В програмата се предвижда
още изследване на подводните терени
на Антарктида.
Президентът Плевнелиев подчерта значението и активното участие
на българските учени за подписаното
през 2016 г. в Париж споразумение за
климата. Президентът изтъкна и домакинството на България на 38-то Консултативно съвещание на страните по
Договора за Антарктика през 2015 г., на
което участваха над 400 делегати от 50
държави.
В рамките на церемонията Росен
Плевнелиев удостои екипа на Българския антарктически институт с Почетния знак на държавния глава за изключителния принос и високите резултати
в областта на българските полярни изследвания като национален оператор на
дейността на Република България в Антарктика. Отличието прие проф. Христо
Пимпирев, който изрази надеждата си
България да продължи да се развива
като научен фактор в антарктическите
изследвания и да си сътрудничи успешно в тази сфера с останалите държави.

Във Виена се проведе есенната работна среща на Европейския консорциум на ботаническите градини (EBGC),
който функционира към Световния съвет на ботаническите градини (BGCI)
със седалище Лондон. Домакин на срещата бе Ботаническата градина на Виенския университет, която е създадена
през 1754 г. и представя 11 500 вида растения.
От българска страна в срещата участва директорът на Университетските ботанически градини д-р Красимир Косев,
който е член на Европейския консорциум на ботаническите градини. Участниците във форума обсъдиха редица въпроси, свързани с Глобалната стратегия
за опазване на биологичното разнообразие, Плана за действие на ботаническите
градини в Европейския съюз и др.
В изпълнение на решение на Ректорския съвет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” д-р Красимир
Косев отправи покана до членовете на
Европейския консорциум на ботаническите градини да проведат пролетното
си заседание в Университетските ботанически градини във Варна и Балчик.
Срещата ще се състои в края на април
2017 година и ще бъде част от събитията, с които ще бъде отбелязана 125-годишнината от създаването на Ботаническата градина в София, която е първата
в България.
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Есенна работна среща на
Европейския консорциум на
ботаническите градини
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Президентът връчи българския
флаг на участниците в 25-та
Българска антарктическа
експедиция

Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за първи път бе домакин на
Европейския пътуващ университет –
инициатива в рамките на междуправителствената програма „Френско-Германски университет”. Събитието се проведе
по инициатива и в рамките на Международната магистърска програма „Право на ЕС” на Юридическия факултет на
Университета.
Темата на Европейския пътуващ университет тази година беше „Бежанци,
миграция и правова държава на Балканите”.
В събитието участваха 45 чуждестранни преподаватели и докторанти от
Университета Париж-Х „Нантер”, Франция, Университета на Мюнстер, Германия, Университета на Скопие, Македония, Университета на Тирана, Албания,
Университета на Прищина, Косово, както и петнадесет български участници от
Юридическия факултет на Софийския
университет.
Доц. Атанас Семов откри събитието и
приветства присъстващите от името на
декана на Юридическия факултет проф.
Сашо Пенов. Присъстваха заместник-министърът на образованието и науката
проф. Иван Димов, представители на
посолствата на Франция и Германия в
България, студенти и преподаватели от
различни университети.
Доц. Семов изрази надеждата си
всички участници във форума да успеят да намерят решения и да дадат идеи
относно най-важната и трудна тема на
днешната геополитика в Европа – темата за миграцията и закона.
Доц. Семов отбеляза, че Софийският
университет е най-старият и авторитетен университет в България, който се
гордее, че негов патрон е един от бащите
на европейската култура и образование
– свети Климент Охридски, а също така,
че студентите му имат успехи не само в
България и на Балканите, но в цяла Европа.
Доц. Семов отбеляза радостта си от
развитието на международната магистърска програма на Юридическия факултет по право на Европейския съюз,
създадена преди 10 години. Той изтъкна, че в програмата всяка година гостуват повече от 30 различни професори,
съдии, юристи и специалисти от различни европейски държави.
Проф. Иван Димов, зам.-министър на

образованието и науката, не скри вълнението си да присъства на събитието.
Той подчерта, че работата по темата на
форума е много важна от научна гледна
точка. По думите му именно с усилията
на специалисти от различни области ще
бъде възможно да се постигнат ефективни резултати по тези особено важни
теми. Проф. Димов пожела успешна конференция и плодотворни дискусии.
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Европейски ден на
предприемача 2016
В Дома на Европа в София се проведе
14-тото издание на Европейския ден на
предприемача. То се организира от Научноизследователския сектор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Министерството на
икономиката и Представителството на
Европейската комисия в България.
Европейският ден на предприемача
е инициатива, която има сериозни традиции в Обединена Европа. Тя възниква
в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot
Action of Excellence on Innovative Startups) и има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие
на нови предприятия. Концепцията за
този форум е въведена от мрежата на
европейските градове EUROCITIES и Европейската комисия.
Фокусът на събитието тази година
бе върху добрите практики в предприемачеството и перспективите за неговото
развитие, включително предоставянето
на възможности за среща с потенциални
инвеститори.
На събитието присъстваха Огнян
Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, Даниела Везиева, заместник-министър на Министерството на икономиката, чл.-кор. проф.
дфзн Николай Витанов, заместник-ректор на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, инж. Божил Добрев,
директор на Научноизследователския
сектор на Софийския университет, предприемачи, студенти и ученици.
Събитието бе открито от инж. Божил
Добрев, който заяви: „През всички тези
години под различни форми Софийският
университет винаги е участвал активно, за да поддържа идеята, духа на това
събитие - да дава възможност на млади
хора, започнали или имащи намерение да
започнат предприемачество в своята
област, да обменят опит, да се срещнат
с по-опитни колеги, да видят какви перспективи има за тяхното развитие“.
Огнян Златев изрази радостта си, че
за пореден път се отбелязва този важен
за Европа и за европейските граждани
ден. Той подчерта, че темата за предприемачеството и неговото насърчаване е от особено значение в настоящия
контекст. Златев отбеляза, че от 2015 г.
са налице признаци за развитие на положителни тенденции в българската
и европейската икономика и изтъкна,

че малките и средните предприятия са
гръбнакът не само на българската, но и
на европейската икономика.
Огнян Златев постави въпроса и за
връзката между образование и бизнес
и се спря на мерките и инициативите, с
които Европейският съюз се стреми да
подпомогне развитието на предприемачеството на малките и средните предприятия.
Заместник-министър Даниела Везиева заяви, че насърчаването на предприемачеството и на малките и средните
предприятия е пътят за ускоряване на
икономически растеж и постигане на
устойчиво развитие.
Акцент в изказването й бе и темата
за женското предприемачество в България, както и развитието на предприемачеството сред младите хора, в подкрепа
на които Министерството на икономиката реализира поредица от инициативи.
Проф. Николай Витанов, поздрави участниците от името на ректора
на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков. Той припомни, че Софийският
университет е на първо място в рейтинговата система на висшите училища в
България във всички професионални
направления, в които обучава студенти.
„Това ни удовлетворява, но и ни задължава. По своята същност Софийският
университет е място за фундаментални научни изследвания и ние сме особено
горди с това, че произвеждаме около 23
% от научната продукция на България“,
каза проф. Витанов и подчерта, че една
иновация – особено научна иновация,
не може без приложни научни изследвания, не може без фундаментални
научни изследвания. От друга страна,
фундаменталните научни изследвания
не бива да стоят откъснати от реалния
живот и тяхната стойност се увеличава
многократно, ако бъдат свързани с приложни научни изследвания и като краен
продукт – иновация.
В рамките на последвалите дискусии представители на финансови институции и на финансиращи програми
направиха преглед на актуалните възможности за подпомагане на предприемачеството, а стартиращи и напреднали
предприемачи разкриха трудния път
към успеха.
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Софийският университет
бе домакин на Европейския
пътуващ университет

В 272-ра аудитория на Софийския
университет се проведе международната
научно-приложна конференция „Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”. Събитието бе организирано
от Юридическия факултет и се провежда
в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.
Форумът бе открит от проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския
университет, който отбеляза, че темата
на конференцията е изключително важна. Проф. Герджиков изрази радостта
си, че във форума участват както експерти в областта на управлението и контрола на средствата от Европейския съюз,
така и непрофесионалисти, които имат
практически опит с управлението на изразходването на тези средства. Според
ректора правните проблеми в този процес са големи и затова е важно, че подобна конференция се провежда именно
в Юридическия факултет на Софийския
университет.
Проф. Анастас Герджиков подчерта,
че повечето доклади на конференцията
са свързани с правния аспект на управлението и контрола на тези средства. Рек-

торът изрази вярата си, че участниците
в събитието ще намерят както теоретичното решение, така и практическото
му приложение, за да се избегнат всички проблеми. Проф. Герджиков пожела
голям успех на събитието, което според
него ще бъде полезно за всички заинтересовани, дори извън границите на България.
Деканът на Юридическия факултет
на Софийския университет проф. д-р
Сашо Пенов също поздрави присъстващите и благодари на всички, отзовали
се на инициативата. Той подчерта, че
всички участници са събрани от идеята,
че правото е в основата на ефективното
използване на средствата на Европейския съюз. Проф. Пенов изтъкна, че вече
има ясен механизъм за защита правата
и интересите на лицата, които ползват
тези средства. Той подчерта, че това е
изключително важно, защото без ясен
правен механизъм нито една регулираща система, нито едно законодателство,
нито една политика не може да постигне
своите цели.

Проф. Пенов изрази положителните си впечатленията от участниците в
конференцията – не само колеги, които
се занимават с теория, но и много прак-

тици, които се занимават с тази материя
и ежедневно се сблъскват с проблемите.
Той отбеляза, че всяко заключение и
извод, направени по време на форума,
ще бъдат добре популяризирани, за да
може съответните органи, които приемат управленските решения, да направят
своите изводи. Деканът благодари на
всички за участието и пожела успех на
конференцията.
Официалното откриване на конференцията продължи с видео-обръщение
от г-жа Искра Михайлова, председател
на Комисията по регионална политика
в Европейския парламент. Тя обърна
внимание на няколко ключови теми,
които са на преден план в дневния ред
на Комисията по регионално развитие
на Европейския парламент. По думите
й късното приемане на програмите от
настоящия програмен период, финансирани от Структурните инвестиционни
фондове, забавя твърде дълго тяхното
реално изпълнение, което логично води
до необходимостта от една страна да се
максимализира ефективността на кохезионната политика и от друга страна
да се мобилизират всички налични ресурси от страните-членки в изпълнение
на изискванията на европейския семестър и предварителните условия; да се
повиши институционалният капацитет;
да се улесни прилагането на програмата.
Според г-жа Искра Михайлова безвъзмездните средства биха могли да се
съчетаят с Европейския фонд за стратегически инвестиции и с иновативни
финансови инструменти, с оглед улесняване на изпълнението на допълнителни
проекти и катализиране на частни инвестиции. Тя подчерта необходимостта
да се създадат подходящи механизми за
координация, за да се гарантира ефективност, взаимно допълване и синергия
между европейските структурни инвестиционни фондове и другите инструменти за финансиране.
Многогодишната финансова рамка
следва да се съобрази с разгърналите се
нови политически предизвикателства,
което на първо място е гарантиране на
сигурността на европейските граждани,
каза още г-жа Михайлова и отбеляза, че
трябва да се отговори на изискванията

ефекта на европейския бюджет, отбеляза г-жа Михайлова.
„Ще продължим да търсим баланс
между контрола и по-нататъшното
опростяване на изпълнението на програмите. Бих искала да призова всички
управляващи органи, бенефициенти и
всички, свързани с процеса за изпълнение
на оперативните програми, да умножат
усилията си, да ускорят изпълнението
на програмата, за да се постигне максимално въздействие на европейските
фондове и по такъв начин да направим
така, че основната кохезионна политика на ЕС да допринесе за растеж, за
създаване на нови работни места и за
постигане на целите на стратегията
Европа 2020“, каза г-жа Искра Михайлова. Тя пожела на всички участници в
събитието ползотворна конференция и
призова то да се превърне във форум за
обмяна на добри практики, да провокира доброто развитие на усвояването на
структурните фондове в България.
Международната конференция продължи работата си в няколко панела, в
които се засегнаха темите за прилагане
на системите за финансово управление
и контрол на средствата от ЕС; правните основи и източници на обществените
отношения; основните стратегически
и програмни документи на Република
България и ЕС в областта на политиката
на сближаване и общата селскостопанска политика и други.
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Международна научноприложна конференция
„Предизвикателства пред
финансовото управление
и контрол на средствата от
Европейския съюз”

на промените в заобикалящата ни среда.
По думите й, предложените изменения
на финансовия регламент ще насърчат
и улеснят взаимодействията между различните фондове на ЕС, включително с
Европейския фонд за стратегически инвестиции и ще доведат до опростяване и
по-голяма гъвкавост при изпълнение на
програмите и комбинираното финансиране. Тя изтъкна важността на това държавите-членки да използват оптимално
финансовите ресурси по линия на Фонда
за стратегически инвестиции и другите
финансови инструменти, гъвкаво да съумяват да комбинират грантовото финансиране с частни инвестиции. По този
начин те биха могли да мултиплицират
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КОНФЕРЕНЦИИ И НАУЧНИ ФОРУМИ

В Конферентната зала на Софийския университет се проведе осмата по
ред научна конференция, посветена на
съвременните тенденции на физическото възпитание и спорта. Събитието се
организира от Департамента по спорт и
се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

На откриването на международния
форум присъстваха заместник-ректорът
на Университета проф. д-р Ренета Божанкова, директорът на Департамента
по спорт към Софийския университет
проф. д-р Анжелина Янева, Павел Иванов
от Дирекция „Превенция, интеграция,
спорт и туризъм“ към Столична община, доц. Прокопов, директор на Департамента по спорт до 2009 г., проф. Крум
Рачев, доайен на теорията и методиката
на физическото възпитание и спорта от
Нaционалната спортна академия, проф.
Наумовски от Университета в Скопие и
председател на Федерацията на спортните педагози в Македония, представители на различни университети и институции и преподаватели.
Проф. Ренета Божанкова поздрави участниците във форума от името
на ректора на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков и от свое
име и изрази радостта си, че тази кон-

ференция се е утвърдила и продължава
своята работа във времето. Тя заяви, че
за пореден път ще бъдат доказани капацитета, подготовката и амбицията
на колегите от Департамента по спорт,
от другите висши училища, на всички
онези, които са свързани с каузата, с научната тема, но и с жизнената мисия да
помагат да се развива спортът, да се развива младото поколение, което всички
отглеждаме с грижа.
Заместник-ректорът благодари на
организаторите на конференцията, пожела успешна работа на участниците в
нея и изрази надеждата си да се срещнат
и на десетата, юбилейна конференция.
Павел Иванов от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към
Столична община изрази задоволството
си да бъде сред участниците на конференцията. Той заяви, че между Столична
община и Софийския университет има
дългогодишно сътрудничество в много
области, като най-сериозно е то именно
с Департамента по спорт. „Много разчитам на тази конференция да даде своя
принос в развитието на науката и интегрирането на спорта в нашето общество“, каза още Павел Иванов и пожела
успех на конференцията.
По време на откриването на конференцията бяха поднесени поздравителни адреси и приветствия от български
и чужди университети и други институции.
Проф. д-р Анжелина Янева изрази задоволството си да приветства участниците в конференцията, организирана от
Департамента по спорт: „Нашата конференция набира все повече сила като участници, така и като научна стойност с
докладите, които се изнасят“.
Проф. Янева благодари на всички,
които са работили и помагали да се
осъществи конференцията – от самото й стартиране преди осем години до
днес. Тя представи накратко историята
на международната конференция, като
подчерта, че по време на срещата се организира и Кръгла маса на тема, актуална за спорта и образователния процес.
В презентацията си директорът на
Департамента по спорт заяви още, че
обсъжданията и решенията на всеки
форум се представят в Меморандум,

чрез който се информира академичната
общественост, изпълнителната и законодателната власт за проблемите в университетския и училищния спорт.
Проф. Янева припомни, че първата
Международна научна конференция се
провежда през 2009 г. и е на тема „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес. През 2012 г. Департаментът по спорт взима решение за промяна
на темата на конференцията: „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, а през 2014 г. поради
големия интерес към конференцията,
Департаментът взима решение за добавяне на ново тематично направление за
следващата 2015 г. – „Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области”. В презентацията си проф. Янева представи статистика,
която показва, че през годините броят
на участниците в събитието и изнесените доклади е нараснал.
Работата в Осмата международна
научна конференция бе в четири направления: Физическото възпитание,
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спортът и рекреацията в образователната система; Рекреацията, анимацията
и спортът в свободното време – превенция за здраве; Теория и методика на физическото възпитание и спорта; Връзка
на физическото възпитание и спорта с
други дейности и научни области.
В програмата на форума бе включено
и провеждането на Кръгла маса на тема
„Науката за подобряване и развитие на
университетското спортно и физическо
образование”.

НОЕМВРИ / 2016

25

НОЕМВРИ / 2016

„Съвременни тенденции на
физическото възпитание и
спорта“

В Софийския университет се проведе ежегодната международна научна и
бизнес конференция „Устойчиво регионално развитие в България“. Събитието
беше организирано от катедра „Социално-икономическа география“ към Геолого-географския факултет съвместно
със Стопанския факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ и е
част от проявите, с които Университетът
почита 1100-годишнината от успението
на своя патрон свети Климент Охридски.
Организатори на конференцията
бяха доц. д-р Георги Бърдаров, докторант Мария Манолова, проф. д-р Георги
Георгиев, докторант Калоян Цветков и
инспектор Кристина Петрова от Геолого-географския факултет, Вихрен Дими-

тров от страна на бизнеса и бивш възпитаник на Геолого-географския факултет
и д-р Атанас Георгиев от Стопанския
факултет на Софийския университет, координатор на магистърската програма
„Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните
услуги“.
Във форума взе участие и Румен Тодоров от Професионалната гимназия по
туризъм в гр. Самоков, който направи
презентация на традиционните български ястия, направени от био продукти.
Организаторите планират през следващата година конференцията да бъде
още по-мащабна, с по-голямо международно участие и по-активно присъствие
на бизнеса в България.

Във Факултета по начална и предучилищна педагогика се проведоха Есенни докторантски четения. Събитието
бе финансирано от Фонд „Научни изследвания“ към Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ и се проведе в
рамките на традиционните Климентови
дни на Университета.
В събитието взеха участие над 50
докторанти от България, Гърция и Кипър, обучаващи се във Факултета по
начална и предучилищна педагогика.
Участниците показаха и разказаха за
своите научни търсения, както и за из-

водите, до които са стигнали в своите
разработки. Осем от докторантите получиха сертификат за най-добре представени доклади на форума, а докладите от
конференцията са издадени в електронен сборник.
През втория ден на Есенните докторантски четения участниците преминаха обучение по две дисциплини от индивидуалния им учебен план – „Основни
принципи при разработването на дисертационен труд“ и „Методология на разработването и публикуването на научна
публикация“.
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Есенни докторантски четения
във Факултета по начална и
предучилищна педагогика
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„Устойчиво регионално
развитие в България“

В
Конферентната
зала на Софийския университет се проведе семинар на тема: „НАОА и
критерии за акредитация на университетите
и висшите училища в
контекста на библиотечно-информационната дейност в България“.
На откриването на
събитието присъстваха
заместник-ректорът на
Софийския университет
доц. д-р Георги Вълчев,
проф. Боян Биолчев,
председател на Националната агенция по
оценяване и акредитация, директорът
на Университетската библиотека „Св.
Климент Охридски“ доц. Анна Ангелова,
библиотекари и преподаватели.
Доц. Анна Ангелова поздрави участниците в семинара, който се провежда
под патронажа на проф. Боян Биолчев.
„Няма нужда да обяснявам колко са
важни наукометричните изследвания
за отчитане на науката, за отчитане на индивидуалния научен статус на
всеки един преподавател в нашия университет, също така и за отчитане на
институционния статус на отделните
университети и въобще за нивото и качеството на българската наука“, каза
доц. Ангелова и уточни, че в този процес
на наукометрични отчитания огромна
роля играят и библиотеките, хората,
които са ангажирани с извършването на
хиляди наукометрични справки, с които
подпомагат академичния и научния процес в отделните висши училища.
Проф. Боян Биолчев изрази радостта си, че се търсят неформални връзки
между науката и библиотеката, която за
него винаги е била храм на духовността,
средище, където дори дишането на самия въздух създава някакво особено настроение. Той сподели свой личен опит
като доказателство за това каква „банка
на ума” е Университетската библиотека

„Св. Климент Охридски“.
Проф. Биолчев отбеляза, че по въпроса за създадените критерии за оценка на
пръв поглед има опосредствана връзка
между библиотеката и акредитационната дейност. Според него европейските
изисквания много ясно и категорично са
за увеличаване на значението при оценките за научната дейност и една такава
конференция може да очертае ясен път
за развитието на взаимодействие и по
двете линии. Той благодари на Софийския университет за гостоприемството
на семинара, на организаторите и пожела успех на форума.
Доц. Георги Вълчев отбеляза важността на събитието и отбеляза, че все
още у нас няма съзнанието за важността
на библиотеките като неразделна част
от научното дирене. „Ако действително
трябва да следваме съвременния европейски опит, библиотеките би трябвало да придобият съвършено различен
статут. Няма как да говорим за изследователски университети и сериозни
постижения в науката, ако не развиваме
по адекватен начин библиотеките като
средища от нов тип на информационни
ресурси като цяло“, подчерта заместник-ректорът.
Доц. Вълчев посочи, че макар и да живеем в една глобална среда и достъпът
до информационни ресурси е улеснен,
трябва да си даваме сметка, че няма как
да говорим за модерен университет, за
модерен научноизследователски институт, за модерни научни структури, ако не
развиваме библиотеките като такъв тип
центрове.
Той изрази надеждата си конференцията освен да направи връзката с критериите за акредитация, да постави и сериозните големи проблеми, пред които
са изправени библиотеките в България,
особено тези, които са част от академичните пространства. Доц. Вълчев изрази
надежда и да бъде намерен общ път, тъй
като тази кауза може да бъде доведена
до успешен край единствено в колективно усилие и с колективни действия.

IX-тата международна научно-практическа конференция на
тема: „Право и социална политика“ бе организирана от Катедрата по трудово и осигурително
право към Юридическия факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“.
Двудневната конференция
се проведе в рамките на традиционните Климентови дни
на Софийския университет със
съдействието на издателство
„Сиби“. Форумът бе част от поредицата конференции „Актуални
проблеми на трудовото и осигурителното право“, организирани
от Катедрата. Конференцията бе
едно от трите научни събития в
Европа, включени във въпросите от общ интерес на Европейския комитет за социални права
в Съвета на Европа за настоящата година.
На откриването присъстваха
заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Елиза
Стефанова, деканът на Юридическия факултет проф. д-р Сашо
Пенов, проф. д-р Емил Мингов,
ръководител на Катедра „Трудово и осигурително право“, управителят на Националния осигурителен институт доц. Бисер
Петков, преподаватели, гости от
Германия, Франция, Испания, Естония, Румъния, Беларус, Украйна, Македония.
Доц. д-р Елиза Стефанова
поздрави участниците в конференцията и отбеляза, че фактът,
че в нея има участници от толкова много държави, потвърждава
значимостта на темата, върху
която ще се работи в продължение на два дни: „За мен е важен
фактът, че такава конференция
се организира точно в нашия университет, защото е показателно, че Университетът има голямо значение за обществото като
цяло и това, което правят всички в него, в частност колегите
от Юридическия факултет, носи
не само точки от гледна точка
на наукометричните показатели, но има значимост, която не
може да бъде измерена само в
числови показатели“.

Доц. Стефанова поздрави участниците, че работят по тематики, които са
много значими за обществото и пожела
успешна работа на конференцията.
Проф. Сашо Пенов приветства участниците във форума в най-стария университет в България. Той припомни, че
догодина Юридическият факултет ще
навърши 125 години от своето създаване и изрази надежда догодина конференцията да се проведе в още по-голям
мащаб.
„Радвам се, че се отзовахте на поканата на колегите от Катедрата по трудово и осигурително право, защото само
чрез обмен на информация и чрез обмен
на идеи може да се постигне някакво развитие“, заяви деканът на Юридическия
факултет и подчерта, че избраната тема
на конференцията е особено значима за
българското общество.

Управителят на Националния осигурителен институт доц. Бисер Петков
приветства участниците в ежегодната
международна научно-практическа конференция „Право и социална политика“
и поздрави ръководството и академичния състав на Катедрата по трудово и
осигурително право за поддържаната в
годините традиция да се организират
форуми по актуални въпроси по трудовото и осигурителното право. Доц. Петков отбеляза, че подходящият избор на
темата за тазгодишната конференция
се доказва от многото заявени доклади
и от броя на участниците от България
и от други страни. Това е предпоставка
за сериозна дискусия и успешна конференция. По думите му, осъществяването
на социална политика в съвременните
условия е невъзможно без здрава законова основа.
Конференцията продължи с доклад
на проф. д-р Емил Мингов на тема „Право и социална политика“. По време на
двудневния форум доклади изнесоха
представители на академичните среди,
основни държавни институции – Министерски съвет, Министерството на труда
и социалната политика, Националния
осигурителен институт и други.
На форума бяха обсъдени общи въпроси на нормотворчеството, трудовото
право, общественото осигуряване, социалното подпомагане на международно
равнище в Европейския съюз и в отделните държави.
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Семинар „НАОА и критерии за
акредитация на университетите
и висшите училища в
контекста на библиотечноинформационната дейност в
България“

В Биологическия факултет на Софийския университет се проведе традиционната Младежка научна конференция “Климентови дни”. Събитието бе
част от традиционните Климентови дни
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ и бе организирано от Биологическия факултет, Фонда за научни
изследвания на Софийския университет, Научно-изследователския сектор
при Университета, Университетските
ботанически градини, Съюза на учените
в България – Секция биофизика, биохимия и молекулярна биология и студентския клуб СКОРЕЦ.
Тематични направления на конференцията бяха биоразнообразието и
биологичното образование; молекулярната биология и биотехнологиите; екологията и устойчивото развитие.
Проф. д-р Мариела Оджакова приветства присъстващите на поредната
младежка конференция, посветена на
патрона на Университета св. Климент
Охридски. Тя припомни началото на
инициативата преди седем години, когато са участвали около 30 участници.
През тази година те вече са над 100
души и по думите на проф. Оджакова
това е признание както за труда на ор-

ганизационния комитет, така и за труда
на всички участници, прекарали много
месеци в лаборатории и на терен, за да
представят своите резултати на научния
форум.
Проф. Оджакова пожела успех на
конференцията, насърчи участниците
да създадат нови контакти, да обменят
опит с колегите си и да създадат бъдещи
екипи, участващи в разработката на научни проекти.
Доц. д-р Стоян Шишков, декан на
Биологическия факултет, подчерта, че
въпреки трудната среда, в която живеем, Биологическият факултет успява не
само да зачита академическата традиция и да организира ежегодно това събитие, което показва изследователския

потенциал на младите биолози, но и да я
развива. Като доказателство за това той
посочи впечатляващият брой участници
и изследователските територии, които
са обхванати. По думите му, основната
цел на форума е постигната –предизвикателство за младите колеги да се представят, да ги подпомага и насърчава в
научното развитие. Доц. Шишков изтъкна, че участието на утвърдени учени от

факултета и от чужбина ще допринесе за
авторитета на конференцията.
Заместник-ректорът на Софийския
университет доц. Георги Вълчев заяви,
че активното участие на младите в научните изследвания е доказателство,
че Университетът ще продължи напред
и традицията, започнала преди толкова години, няма да залинее и прекъсне.
Той подчерта важността на Климентовите дни на Софийския университет,
чрез които можем да осмислим собствения си път, нашето място, роля и значение в днешното общество. В словото си
заместник-ректорът обърна специално
внимание на изключително активната
просветителската дейност на светите
братя Кирил и Методий и техните ученици.
Доц. Вълчев отбеляза, че във времена, когато забелязваме такова огромно
комерсиализиране на науката, отворено
като световна мрежа общество, което
работи в различни клонове на науката,
трудно се забелязват големите авторитети. Той призова младите си колеги да
не спират да търсят тези авторитети, за
да има на кого да вярват.
По време на конференцията бе организирана и Кръгла маса „Кариерно раз-

Целта на събитието бе посетителите
да видят различни атрактивни практически занятия, да открият красотата и
магията на биологията, а след време да
станат студенти и научни изследователи в тази област. В БиоФеста участваха
представители на всички направления
на специалностите, които се изучават
във Факултета, включително и фунда-

ментални теоретични катедри, които
представят своята работа по интересен
за посетителите начин. Всички опити,
презентации и практически умения, се
извършваха под ръководството на преподаватели и студенти от Биологическия факултет.
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витие“, чиято цел бе да срещне докторантите и студентите от Биологическия
факултет с потребителите на кадри.
По време на форума за първи път в
Биологическия факултет беше организиран БиоФест. Инициативата за събитието е на организационния комитет на
вече станалата традиционна Младежка
научна конференция “Климентови дни”.
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Младежка научна конференция
„Климентови дни“ в
Биологическия факултет и
Ботаническите градини на
Софийския университет

Университетските ботанически градини символично откриха честванията
за 125- годишнината от създаването на
първата ботаническа градина в България с участието си в ежегодната Младежка научна конференция „Климентови дни“ . С постер на тема „Етноботаника
на лечебните растения в района на север от гр. Варна до с. Дуранкулак, кустос
„Растителни колекции и хербариум“ при
Университетска ботаническа градина Варна представи резултатите от проведени анкети за употребата на лечебните
растения от местни жители в района на
Северното Черноморско крайбрежие. В
постерната секция беше презентирана
и дейността на Балканския екологичен
център – Университетска ботаническа
градина Балчик.
В кръглата маса по време на Младеж-

ката научна конференция, посветена на
кариерното развитие, представители
на Ботаническите градини разказаха за
международните проекти, по които работят съвместно с ботанически градини
от цяла Европа и Африка. Акцентирано
бе на възможностите за виртуално и мобилно обучение, които проект HEI_PLADI
предлага на студентите.
Във фестивала, посветен на науката
биология - БИОФЕСТ, Университетските
ботанически градини представиха идеята на проeкт BIG PICNIC, като предложиха тематичен щанд и работилници на
тема хранене. Ученици от столичните
училища бяха поканени в кратки интерактивни занимания, свързани с теми от
храненето при растенията до храната в
живота на човека.

млади учени, допуснати след предварителен подбор. Участниците тази година
бяха от 20 държави: България, Полша,
Чехия, Дания, Словения, Гърция, Косово,
Албания, Турция, Италия, Сърбия, Русия,
Украйна, Беларус, Индия, Китай, Индонезия, Хърватия, Босна и Херцеговина и
Словакия.
На откриването на форума в Аулата
на Софийския университет присъстваха заместник-ректорът на Софийския
университет проф. д-р Ренета Божанкова, деканът на Факултета по славянски
филологии доц. д-р Бойко Пенчев, преподаватели, гости и участници в конференцията.
В Алма матер се проведе Вторият
международен филологически форум за
студенти и докторанти. В първия ден на
форума бяха наградени български журналисти, както и студенти, изявили се в
първата олимпиада по езикова култура
и медиация за студентите от Юридическия факултет „Грамотните СУбекти“.
Събитието се организира от Факултета
по славянски филологии на Софийския
университет и се проведе в рамките на
традиционните Климентови дни на Университета.
На форума се представиха над 220
Проф. Божанкова поздрави участниците и гостите на форума от името
на ректора на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков и заяви,
че е изключително радостна от факта,
че Факултетът по славянски филологии продължава едно събитие, което
се прояви в най-добра светлина преди
две години – тогава, когато беше направена първата стъпка за създаване
на филологически форум за български
и чуждестранни студенти и докторанти
и постави началото на традиция. Проф.
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Вторият международен
филологически форум за
студенти и докторанти
събра над 220 млади учени
от 20 страни в Софийския
университет

Божанкова поздрави Факултета по славянски филологии и най-вече колегите,
организатори на събитието и пожела успешна работа.
Доц. д-р Бойко Пенчев изрази радостта си от възможността да поздрави участниците във Форума с „Добре дошли!“
във Факултета по славянски филологии:
„Международният филологически форум
е много важно събитие за Факултета по
славянски филологии. Ние сме убедени, че
професионалното развитие на студентите и докторантите задължително
минава през взаимното общуване, споделяне на идеи и диалог. Вие сте бъдещето
на филологията в глобален план. Пред
това бъдеще има много предизвикателства. Но смятам, че с отвореност и с
диалогичност всички заедно ние ще ги
преодолеем“.
Деканът благодари на организаторите на форума – гл. ас. Венета Савова, гл.
ас. Надежда Стоянова и доц. Владислав
Миланов, както и на Студентския съвет
на Университета.
В първия ден на Форума се проведе
официалното награждаване на победи-

Олимпиадата е резултат от трайния интерес на студентите юристи към
проблематиката на езиковата култура,
застъпена в лекционния курс „Език и
право”, както и от разбирането, че не е
възможно да бъдеш юрист без мащабни

Проф. Сашо Пенов заяви, че идеята
за това състезание е на самите студенти. Той припомни, че Юридическият
факултет е първият, който е въвел дисциплината „Език и право“ като изборна. Деканът припомни още, че един от
първите преподаватели в Юридическия
факултет на Софийския университет е
бил Стоян Михайловски, тук е написал и
своя хабилитационен труд и Алеко Константинов и че много известни и утвърдени български автори са завършили
специалност „Право“.

познания и без умението да използваш
богатствата на родния си език. Юридическият факултет на Софийския университет въведе в учебните си планове дисциплината „Език и право” преди седем
години.
Събитието се проведе с партньорството на издателство „Сиби“, Българската ИДЛО Алумни Асоциация, “Fly
the earth”, Лабиринта ООД & Escapeway,
Конна база „Адгор“, Апарт хотел „Лъки
Банско“, Хотел-ресторант „Одеон“, Парк
хотел „Санкт Петербург“, Национален
алианс за работа с доброволци, Фондация „Стефан Нойков“ и Студентския съвет на Софийския университет.

Участниците бяха отличени в пет категории – тест по езикова култура (първа част), аргументация (втора част), медиация (трета част), най-добро цялостно
представяне и наградата на Декана.
Отличилите се в първата част на

В рамките на Втория международен
филологически форум за студенти и
докторанти се проведе и церемонията,
на която български журналисти бяха
отличени за висока езикова култура.
Доц. Надежда Сталянова заяви, че обществото има изисквания към местата,
където би трябвало да звучи, да се чува
и да се популяризира книжовната българска реч. Тя припомни, че тази година
се навършват 1100 години от смъртта
на св. Климент Охридски: „Затова мисля, че е много уместно, че сме се събрали съмишленици, хора, които са от една
и съща страна на барикадата - хора, за
които българският език е не самоцел, не
и само средство, а и нещо, което ние наистина обичаме от сърце“.
Доц. Владислав Миланов благодари
на студентите от Факултета по славянски филологии и от Юридическия факултет: „Интересът на нашите студенти ни кара да продължим да работим и
да вярваме, че българският език ще продължи да ни обединява“. Той благодари
и на журналистите, които идват всяка
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състезанието са Веселина Бирбучукова от първи курс (1-ва награда), Деян
Драганов от втори курс (2-ра награда)
и Мелания Славкова от първи курс (3-та
награда).
Отличилите се във втората част на
състезанието са Анелия Анастасова от
трети курс (1-ва награда), Александър
Петков от четвърти курс (2-ра награда)
и Мартин Трендафилов от втори курс,
задочно обучение (3-та награда).
Във третата част на състезанието на
отличилите бяха присъдени две втори
места за второкурсниците Цочо Бошнаков и Велиана Събчева. На първо място
е Ива Атанасова от пети курс, а на трето
- Анита Стоянова от първи курс.
В категорията „Най-добро цялостно
представяне“ победители са Мариета
Петкова от четвърти курс (1-ва награда),
Катрин Мартинова от втори курс, задочно обучение (2-ра награда) и Веселина
Пенева от четвърти курс (3-та награда).
С наградата на декана проф. д-р Сашо
Пенов беше удостоен Владислав Дацов
от шести курс, задочно обучение.
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телите в първата олимпиада по езикова култура и медиация за студентите
от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - „Грамотните СУбекти“ 2016.
Олимпиадата бе под патронажа на декана на Юридическия факултет проф. Сашо
Пенов. Жури на олимпиадата бяха проф.
д-р Даниел Вълчев, Таня Павлова, главен
юрисконсулт на СУ, Десислава Кемалова
от Министерството на образованието и
науката, ас. Васил Александров, Георги
Еленков, д-р Венцеслав Панчев, доц. д-р
Владислав Миланов, доц. д-р Надежда
Сталянова и проф. д-р Владко Мурдаров
от Софийския университет.

година и признават, че това е най-голямата награда, която получават. „Всички
знаем, че чрез словото достигате до всеки български дом, и че само чрез словото
можем да изградим световете на разбирателство. Благодарим ви, че като журналисти поддържате този интерес и
правите езика ни по-богат и по-образен“.
Доц. Миланов специално да благодари и на проф. д-р Гергана Дачева,
зам.-декан на Факултета по славянски
филологии за подкрепата и за това, че
в 90 процента от специалностите на Софийския университет вече се изучава
езикова култура.
Наградените журналисти бяха:
Поли Златарева от Канал 1; Светослав Иванов от Би Ти Ви; Бойко Василев и екипът на „Панорама“ от БНТ;
Предаването „12 плюс 3“ на БНР; Лора
Крумова от „Нова телевизия“; Венелин
Петков – Би Ти Ви; Анна Цолова от Нова
телевизия; Нина Александрова от Дарик радио; Антон Хекимян от Би Ти Ви;
Виктория Петрова, Би Ти Ви; Радостин
Любомиров – БНТ; Мирослава Иванова
– Нова телевизия; Добрина Чешмеджиева- Канал 1; Ярослава Прохазкова от „24
часа“ и Аделина Радева от БНТ.
Любинка Няголова получи голямата
награда за възрожденския плам в обучението на правоговор на поколения български журналисти.
По време на Втория международен
филологически форум за студенти и
докторанти се работеше в специализирани секции, проведоха се и кръгли
маси на теми „Българите отвъд България” и „Млади критици за нови български автори”. Участниците във форума се
срещнаха с изявени филолози, автори и
лектори. Бе проведен и семинарът „Преводи и прочити”. В последния ден участниците във Форума посетиха Рилския
манастир, където гл.ас. д-р Венета Савова изнесе лекция за многовековното почитание на св. Иван Рилски.

В аудитория 8 на Богословския факултет на Софийския университет се
проведе кръгла маса, посветена на
просветителската и мисионерска дейност на св. Климент Охридски.
Събитието бе част от Светоклиментовите дни на Софийския университет
и честванията по повод 1100 години от
блаженото успение на свети Климент
Охридски чудотворец и светител, и в
изпълнение на Проект „Свети Климент
Охридски Чудотворец – духовен просветител и църковен учител“ - научно-изследователски проект към Фонд „Научни изследвания“ при Софийския
университет.
На откриването на конференцията
поздравителни думи бяха поднесени от

Негово Преосвещенство епископ Поликарп – викарен на Видинска митрополия, проф. д-р Александър Омарчевски
- декан на Богословския факултет и доц.
д-р дякон Иван Иванов – научен ръководител на Проекта.
По време на събитието беше разисквана просветителската, литургическа, химнографска, омилетична и
иконографска дейност, отражение на великото богословско наследство на свети
Климент. Участници бяха хабилитирани
преподаватели, асистенти, докторанти
и студенти от Богословския факултет на
Софийския университет, от Кирило-Методиевски научен център към БАН, свещенослужители от Българската православна църква и гости.

В Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ 70-годишнината
на специалността „Руска филология“
и 1100-годишнината от успението на
св. Климент Охридски бяха отбелязани
с международна научна конференция
на тема „Русистиката днес: традиции и
перспективи“. Събитието се организира
от Катедрата по руски език и Катедрата
по руска литература към Факултета по
славянски филологии.
На откриването на конференцията присъстваха заместник-ректорът на
Софийския университет проф. Ренета
Божанкова, деканът на Факултета по
славянски филологии доц. д-р Бойко
Пенчев, д-р Стоянка Почеканска, главен
експерт по руски език в МОН, Анастасия
Кабанова, пресаташе на Посолството на
Руската федерация в България, Юрий Тодоров, председател на Българската национална мрежа на преподавателите по
руски език и култура, Валентина Аврамова, председател на Дружеството на
русистите в България, Павел Журавлев,
ръководител на представителството на
Россътрудничество в България, преподаватели, гости.
Заместник-ректорът на Софийския
университет проф. Ренета Божанкова
поздрави участниците в конференцията
от името на ректора проф. дфн Анастас
Герджиков. Тя отбеляза, че през тази
есен в Климентовите дни на Университета едно от най-важните събития за
академичната общност е отбелязването
на 70-годишнината на специалност „Руска филология“. „Това честване е знак
на признание към нашите учители, към
доайените на специалността, към доайените на българската славистика,
знак за уважение към труда на преподавателите и подкрепа за всички студенти, млади учени, докторанти и всички,
свързани с развитието на българската
русистика“, отбеляза проф. Божанкова.
Тя подчерта, че конференцията ще
очертае перспективите, но ще напомни и традициите, ще напомни за тези,
които назад във времето са успявали да
стимулират и вдъхновяват за учене на
език и опознаване на култура – културата на руския народ, културата, която
има световна слава и която в България
е добре позната, обичана, почитана. Според проф. Божанкова тази почит и това
познаване до голяма степен се дължи на

колегията на специалност „Руска филология“ в
Софийския университет
и на цялата славистична
колегия. Заместник-ректорът благодари на организаторите за работата и
усилията и пожела успех
на форума.

Доц. Бойко Пенчев,
декан на Факултета по
славянски
филологии,
заяви, че специалността
може да се гордее с постигнатото и да гледа с
вяра в бъдещето. Доц.
Пенчев припомни, че
през изминалите години в специалност „Руска
филология“ са се изградили много специалисти,
които са се превърнали
в мост на сътрудничеството между България
и Русия. Той подчерта
многовековното сътрудничество и връзки между България и Русия и
добави, че в основата на
добрите отношения стои
духовният диалог, културните и научни връзки.
„Езикът е прозорец
към душата на един народ“, каза доц. Пенчев и
добави, че специалност
„Руска филология“ е
прозорецът към душата
на руската култура и руския народ. „Всички вие
тук събрани, сте хората,
които се грижите този
прозорец да бъде чист и
винаги отворен. Вярвам,
че това ще продължи и
занапред“, каза още деканът на Факултета по
славянски
филологии
и пожела плодотворни
дискусии на конференцията.
В конференцията взеха участие 92ма учени от 10 страни - България, Русия,
Полша, Латвия, Литва, Франция, Гърция,
Казахстан, Киргизстан, Ливан.
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Кръгла маса на тема:
„Просветителска и
мисионерска дейност на св.
Климент Охридски” се проведе в
Богословския факултет

През тази година се навършват
2400 години от рождението на Аристотел. ЮНЕСКО посвети годината на този
юбилей. В целия
свят по повод годишнината се провеждат много академични и културни
събития – включително
инициираната от Асоциацията за развитие на
университетското
класическо образование (АРУКО) конференция, наречена „Предизвикателството Аристотел“.
Събитието
се
организира от екип
от преподаватели
и докторанти от
Философския
факултет, Факултета
по славянски филологии и Факултета
по класически и
нови филологии на
Софийския университет и се проведе
в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Конференцията бе тридневна, а доклади по тематични секции бяха четени от колеги от
седем университета в страната, както и
от трима колеги от чужбина. Програмата
включваше и шест пленарни доклада от
авторитетни преводачи и изследователи от международната аристотелистка
колегия. В рамките на форума бяха наградени най-добрите есета на ученици,
участвали в конкурса „Моят Аристотел“.
На конференцията присъстваха гости от Германия, Унгария, Италия, Хърватия, Гърция и САЩ.
Научният форум бе открит в Аулата
на Софийския университет от доц. д-р
Иван Колев, ръководител на катедра
„Философия“ във Философския факул-

тет и проф. д-р Хараламби Паницидис,
ръководител на катедра “История на философията” във Философския факултет.
В приветствието си проф. Паницидис
цитира Аристотел, който обичал да казва, че корените на учението са горчиви,
но плодовете са му сладки. Той се обърна към своите колеги-преподаватели и с
друг цитат на древния философ:
Когато го попитали какво остарява
най-бързо, той отговорил – благодарността и изказа благодарността си към
всички колеги, организирали конференцията. Проф. Паницидис изрази надеждата си, че по време на форума ще има
добри и интересни дискусии и пожела
успешна работа.

Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков, класически филолог и преводач на българското
издание на „Политика“ на Аристотел,
приветства участниците в конференцията. Той припомни, че Аристотел е оставил грандиозно дело не само по обем,
а защото е първият систематичен философ. Според не го и днес неговата гигантска, масивна философска постройка
остава непоклатима. „Всеки, който отваря Аристотел и неговия учител Платон,
не може да не изпита удоволствие от
това да четеш текстове, в които винаги можеш да откриеш нещо ново“ – каза
проф. Герджиков и изрази увереността
си, че конференцията ще бъде интересна, увлекателна и ще даде нов подтик –
особено на младите колеги, да се занимават с антична философия.
Доц. д-р Елия Маринова, председател
на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование,
разказа накратко за раждането на идеята за конференцията и благодари на колегите, организирали събитието. Говорейки за програмата на конференцията,
тя заяви, че Аристотел е автор, който в
най-голяма степен предполага интердисциплинарността, многообразието на
темите, отразени в докладите през дните на научния форум.
Тематичните секции на конференцията бяха: Първата философия; Природата, космосът и живите същества; Диалектика и аналитика; Поетика и реторика;
Етика и политическа теория; За душата;
Историческата съдба на аристотелизма.

Събитието бе открито от декана
акад. Петър Кралчевски, който подчерта,
че Факултетът поддържа високо научно
ниво от много години. Изследователите
от Факултета по химия и фармация всяка година имат около 100 публикации в
реферирани научни списания, като 75 от
тях са в международни научни списания.
Акад. Кралчевски обърна внимание и на
последната Национална рейтингова система, според която Факултетът по химия
и фармация е на първо място в България
в направление „Химия“.
Акад. Кралчевски припомни, че през
лятото на 2016 г. във Факултета се е провела лектория с учителите по химия от
страната, която е предизвикала голям
интерес със своята тема – дали химията има бъдеще или вече са се изчерпали
всички фундаментални проблеми и тя
се превръща в инженерна наука. Акад.
Кралчевски подчерта, че все още не са
изчерпани възможностите на химията
като фундаментална наука, а като приложна наука възможностите са много
големи.
Деканът на факултета отбеляза, че
международните експерти открояват
няколко основни направления в химията – създаването на нови молекули с
нови свойства и функции; химичните
основи на биологичната клетка; химичните основи на паметта и мисле-

нето; съвременните материали с нови
свойства; биосъвместимите материали;
химия на живота, какъвто би могъл да
бъде на други планети и други. Акад.
Кралчевски каза, че рамките на конференцията ще бъдат представени доклади по всяка от темите.
Наградени бяха отличили се студенти от Факултета по химия и фармация
– Диана Чолакова – Студент на годината на Софийския университет; Цветелин Илиев – за успешно представяне на
4-тото международно състезание по органична химия за студенти в Бейрут; Павел Костадинов - за успешно представяне на 4-тото международно състезание
по органична химия за студенти в Бейрут; Боян Пейчев - за успешно представяне на Националната студентска олимпиада по компютърна математика 2016
г. във Велико Търново; Ема Тодорова - за
успешно представяне на Националната
студентска олимпиада по компютърна
математика 2016 г. във Велико Търново; Дамян Дамянов - за успешно представяне на Националната студентска
олимпиада по компютърна математика
2016 г. във Велико Търново, Димитър
Шандурков - за успешно представяне на
Националната студентска олимпиада по
компютърна математика 2016 г. във Велико Търново.
По-късно през деня се проведе традиционната Вечер на химията, която
също е част от традиционните Климентови дни на Софийския университет “Св.
Климент Охридски”.
Научната сесия се проведе с подкрепата на FOT, T.E.A.M., Chem Analytical
Services, Aquachim, InfoLab и Spectrotech.
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“Предизвикателството
Аристотел” - Национална
конференция с международно
участие

Софийският университет
и Организацията на
ислямска република
Иран за културни връзки
подписаха споразумение
за сътрудничество

Заместник-ректорът на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“
доц. Георги Вълчев и Хайон Сон, президент на Националния университет
Ханбат – град Теджон, Република Корея,
подписаха договор за сътрудничество
между двата университета.
Сред гостите от Република Корея
бяха още Инйон Ли, секретар на президента на Националния университет
Ханбат, Чонин Чой, заместник-ректор

по информационните дейности и администрацията, Юнхи Нам, заместник-ректор по учебната дейност, Хиджон Кан,
директор на Центъра по международна
дейност и Юнджин Ли, инспектор в Центъра по международна дейност. На срещата присъстваха и д-р Райна Бенева и
ас. Мирослава Забуртова от специалност
„Кореистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския
университет.
Доц. Георги Вълчев изрази радостта
си от подписването на договора и възможността чрез това сътрудничество да
се издигне още повече нивото на преподаване на корейски език в Софийския
университет, а студентите да имат възможност още по-добре да опознаят корейската история и култура.
Договорът е за срок от три години
и предвижда обмен на студенти и преподаватели между двата университета,
специални езикови и академични програми, сътрудничество в областта на
научни семинари и академични срещи,
обмен на академични материали.

Иван Теофилов бе удостоен
с Голямата награда за
литература на Софийския
университет „Св. Климент
Охридски“

На тържествена церемония в Аулата
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” известният български поет,
преводач и драматург Иван Теофилов бе
удостоен с Голямата награда за литература на Университета за 2016 година.
Голямата награда за литература на
Софийския университет е учредена през
1999 година и се присъжда веднъж на
всеки две години като признание за цялостното литературно творчество на изтъкнат български автор.
Лауреати на Наградата са Вера Мутафчиева, Борис Христов, Йордан Радичков, Ивайло Петров, Константин Павлов,
Антон Дончев, Валери Петров, Георги
Мишев, Дончо Цончев, Боян Биолчев,
Димитър Шумналиев, Иван Цанев и Екатерина Йосифова.
Церемонията бе открита от декана
на Факултета по славянски филологии
доц. Бойко Пенчев. Той изрази радостта
си да представи Иван Теофилов, който е не само поет, но също и театрален
режисьор, актьор, драматург, преводач,
редактор, интелектуалец и гражданин
с трайна следа в българската култура
през последния половин век.
Иван Теофилов е роден на 24 март

1931 г. в град Пловдив. Завършва ВИТИЗ
“Кръстю Сарафов” и работи като актьор
и режисьор. Започва да публикува стихотворения под псевдонима Иван Свежин
още в края на 50-те години на ХХ век, а
дебютната му книга “Небето и всички
звезди’’ излиза през 1963 г.
Доц. Пенчев отбеляза, че Иван Теофилов е поет на естетическата безкомпромисност и затова не се радва на особено
внимание от страна на официалната литературна критика по времето на социализма. Така както Константин Павлов
намира убежище и поле за творческа
реализация в киното, Иван Теофилов
през онези години се отдава на театъра.
От края на 70-те до началото на новото
хилядолетие се проявява и в трудното и
неблагодарно поприще на преводач на
поезия. Сред имената, които претворява
на български, са Иван Бунин, Инакентий
Аненски, Игор Северянин, Андрей Бели.
Деканът на Факултета по славянски
филологии подчерта, че особено значима за литературните процеси в края на
социалистическия режим е работата на

Иван Теофилов като завеждащ отдел
“Поезия” на сп. “Пламък”. Според него с
естетическа взискателност и човешка
топлота Иван Теофилов оказва неоце-
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Доц. Бойко Пенчев посочи, че все пак
онова, което стои в центъра на творческата личност на Иван Теофилов, е неговата поезия. Сред стихосбирките, които
Иван Теофилов издава през годините,
заслужава да се отбележат „Амфитеатър“ (1978), „Град върху градове“ (1976),
„Богатството от време“ (1981), „Споделено битие“ (1984). От по-ново време - „Да“
(1994), „Геометрия на духа“ (1996), „Инфинитив“ (2004) и „Вярност към духа
или значението на нещата“ (2007).
Иван Теофилов продължава да публикува и днес. Наскоро излезе най-новата му поетична книга - автоантологията „Вкусът на живота“ (2016). Във
вътрешния свят и устоите на твореца
ни въвеждат неговите есеистичии автобиографични книги „Монолози“ (2001),
„Вселената на яйцето“ (2011), „Митология на погледа“ (2013). Негови творби
са превеждани на английски, испански,
полски, сърбохърватски и други езици,
включвани са в престижни антологии.
Доц. Пенчев отбеляза, че ако трябва
да характеризира с две думи поезията
на Иван Теофилов, то това ще са думите
„време“ и „светлина“: „Това е поезия, в
която времето става зримо, посредством
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нима помощ на младите автори, като им
предоставя възможност за дебютни публикации и насочва вниманието на критиката към тях. По този начин Теофилов
съдейства за формирането на поколението на 80-те. Доц. Пенчев отбеляза, че
за облика на това поколение можем да
съдим по антологичната книга “Последните (поети от 80-те)” (2012). Пак през
80-те години Иван Теофилов е и водещ
редактор на библиотеката за съвременна световна поезия “Поетичен глобус” в
издателство “Народна култура’’.
„И след 1989 г. Иван Теофилов не бяга
от обществена дейност. Неговият ръководен стремеж винаги е бил да помага, да подава ръка, да създава условия за
изява на по-младите и не толкова млади
колеги писатели. Нещо, за което съм му
задължен и лично аз. Тази страст да помага е вътрешно присъща на поета, който в Sursum Corda II вижда дори “камъка
като стъпало/ а не като стоварена присъда”, каза доц. Бойко Пенчев.
В периода 1996-2000 г. Иван Теофилов е председател на Сдружението
на българските писатели. През 1995 г.
съставя „Антология на българския символизъм“, с което събужда за нов живот
сред широката публика това направление в българската литература. Започва
издаването на списание „Сезон“, чийто
главен редактор е от 1998 до 2003 г. Списанието е специфично с това, че с високите си критерии се стреми да бъде аналог на сп. ,,Мисъл, „Везни“ и „3латорог“.

игрите на светлината. Поезия, в която
погледът е способен да разпласти пейзажа, да вкара в него светлина, идваща
от други времена. Поезия на сложната
яснота. Всъщност у Иван Теофилов има
едно рядко съчетание между детското
учудване и прозрението на мъдреца.
Тази детскост пази спонтанния си корен,
но е култивирана и отгледана. Неговата
поезия е работа на духа”, каза доц. Бойко
Пенчев и припомни стихотворението на
Иван Теофилов „Римски разкопки“:
„Неуморимия човешки дух:

Вглъбен и зрящ и много по-висок от
себе си”.

„Уважаеми колеги и приятели, щастлив съм, че носителят на Голямата
награда за литература на Софийския

университет за 2016 г. е „вглъбеният и
зрящ‘‘, по-висок от себе си Иван Теофилов”, каза доц. Бойко Пенчев.

Ректорът на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” удостои Иван
Теофилов с наградата.
Иван Теофилов благодари за оказаната чест да получи признание за своята
литературна, театрална и преводаческа
работа от Софийския университет, който повече от едно столетие възпитава,
обучава и създава духовния елит на
нацията ни. Той се спря на трудностите, през които е преминал по време на
социалистическия режим, на шумното
скандално битие на пиесата му „Поетът
и планината”, поставена от режисьора
Леон Даниел във Военния театър. В словото си Иван Теофилов обърна внимание
и на настъпилата промяна през 80-те години на XX век, когато благодарение на
посмекчените действия на режисьора,
заедно с поетите Константин Павлов и
Николай Кънчев са приети в Съюза на
българските преводачи. „Най-голямото
ми изпитание беше да покажа непромененото си поведение. И мисля, че го показах. И същевременно извърших едно добро
дело, като лансирах стихове на редица
талантливи и трудни за публикуване
тогава млади поети”, отбеляза Иван Теофилов и добави: „Поезията за мен винаги е била отдушник и нещо като терапия
в условията на цензура и автоцензура, за
да изразя, макар и насаме, личния си опит
и преживявания, да ги направя сходни
на моите личностни и идейни антени.
Защото имах нужда да кажа неща на
друг език- повече или по-малко кодиран,
идиоматичен - самия език на поезията.
Не знам кой ме е карал при наложения
съветски модел на сервилно стихоплетство, на безпаметна соцграфомания да

го правя, освен самата поезия. Вероятно
най-високата цена, която човек трябва
да отдаде на изкуството, е дълготърпеливостта, за която премъдрия Соломон
от Библията ни уверява,че е по-смела от
храбростта”.
Иван Теофилов отбеляза, че за него
писането на поезия и е като заставане
пред сфинксовете на Аза и Лабиринта,
опит за освобождение, желание да изпитаме чувството за пълнота и една подарена ни възможност да усетим плътно благодатта, свежестта, пищността,
очарованието на словото, на отделната
дума. И може би да вникнем в дълбинните понятия на една тайна азбука.
Иван Теофилов отбеляза, че думите
са мъчително бреме, докато ги употребява и в същото време са неотделима
част от неговия биологичен ритъм, защото носят вкуса на необикновеното и
го заставят да си създава свои утопии,
да има свой възглед за света, и добави:
„Пиша, защото ме привличат игрите
на въображението и изпитанията
на оригиналния синтез- като частна
форма на утопията.
Пиша, въпреки абсурдността и
смъртта.
Пиша, за да добия сили и намеря
упование в това разнебитено и
обезверено човечество.
Най-сетне пиша, защото езикът
е всичко, което притежавам
пространството средоточие на целия
ми житейски опит.
Когато пиша, усещам радостта,
че живея. А това е много повече,
отколкото да съществувам”.

В навечерието на Деня на българските будители в Аулата на Софийския университет се проведе празнична церемония, на която бяха отличени личности и
институции за значим обществен и професионален принос с будителски дух.
Събитието беше организирано от
Столичната община и Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование
(ЦИИНО) към Факултета по педагогика
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“.
На церемонията присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова, заместник-министърът на образованието и
науката Диян Стаматов, Ваня Кастрева,
началник на регионално управление по
образованието – София-град, проф. Силвия Николаева, ръководител на Центъра
за интердисциплинарни изследвания и
иновации в неформалното образование,
проф. д-р Александър Омарчевски, декан
на Богословския факултет на Софийския
университет, доц. д-р Тодор Попнеделев,
декан на Историческия факултет, учени,
директори на училища, учители, кметове на районни администрации, културни и читалищни дейци, преподаватели,
студенти.
Празникът започна с изпълнение на
Хора за източно-църковни песнопения
към Богословския факултет на Софий-

ския университет с диригент Любомир
Игнатов.
Тържеството бе открито от Ирена
Димитрова, директор на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“
към Столична община, която изрази
благодарност към домакинството на
Софийския университет за празничната церемония и към ректора проф. дфн
Анастас Герджиков.
Ирена Димитрова припомни, че началото на съвместното отбелязване на
празника датира от 2015 г., в рамките на
националната инициатива на Центъра
за интердисциплинарни изследвания и
иновации в неформалното образование
„Майсторски класове за будители“. „Ние
се присъединихме, като учредихме признание за съвременно будителство, за
съвременно откривателство, за съвременна духовност. Признание за нашия
град, за нашите хора, за общността. И
смятаме, че тази традиция трябва да
бъде продължена“, каза Ирена Димитрова.
Г-жа Димитрова отбеляза, че началото на честванията на българските
будители е поставено през 1922 г. по
предложение на тогавашния министър
на просвещението Стоян Омарчевски.
Тя припомни и част от неговите дела и

Признание за будителство получи и
най-старият културен дом в София – Общинският културен институт – Искър.
Наградата бе връчена на директора на
института Евгения Михайлова.
Признанието „Будител София 2016“
получиха и Народно читалище „Добри
Чинтулов“ с председател проф. Андрей
Апостолов, Народно читалище „Роден
край“ – Илинден, Народно читалище „Св.
Георги Победоносец“, 59-то Основно училище „Васил Левски“.
Награди получиха и самодейците
Капка Стоичкова, Светла Маркова и Тодорка Траянова; Ценцерушка Андреева –
литератор, читалищен деец; Елка Попова – учител, пенсионер; Трифон Павлов,
инициатор на дарителски кампании.
Отличени бяха и учените чл.-кор.
проф. Илия Рашков, учен-химик; чл.-кор.
дин Румяна Радкова, проф. дхн Иван
Шопов, проф. дтн инж. Гаро Мардиросян.
Нестор Несторов - хореограф, Славка Христова – преподавател по пиано и
Лиляна Тодорова – музикант, диригент
хорово пеене също получиха признание
за съвременната им будителска дейност.
Благодарност и признание получиха
и проф. Александър Омарчевски, проф.
Силвия Николаева и Любомир Игнатов
– диригент на хора за източно-църковни
песнопения към Богословския факултет
на Софийския университет.

46

е забележима. Сред причините за номинацията са и новите инициативи, които
екипът на двореца осъществява - Националния център за книгата, Литературен
клуб „Перото“, Театър „Азарян“, Салона
на галериите, ДНК – територията за съвременен танц и пърформънс. Признанието за будителство бе връчено на Мирислав Боршош от Диян Стаматов, проф.
Божанкова и Ваня Кастрева.
Заместник-ректорът на Университета проф. Ренета Божанкова поздрави
присъстващите в Аулата за празника от
името на ректора проф. дфн Анастас Герджиков. Тя се обърна към всички, които
носят високата чест и отговорност да
бъдат будители. „Когато искаш да помагаш, трябва да опиташ всичко, всеки
път да намериш, ако искаш да вдъхновяваш, самият ти да си вдъхновен.“ Проф.
Божанкова пожела да бъде светъл пътят
на българските будители.
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На празнична церемония
по повод 1 ноември бяха
отличени личности
и институции с
будителски дух

представи внука на министъра – проф.
Александър Омарчевски, който е декан
на Богословския факултет на Софийския
университет.
„Днес, освен поглед към историята,
към духовността, в Аулата ще прокънтят имената на съвременните будители. Тези стожери на нашия град, които
ни вдъхновяват, учат, които ни трогват. Това е нашето признание“, каза още
Ирена Димитрова.
Деканът на Историческия факултет
на Софийския университет доц. Попнеделев поздрави всички по повод празника. „В моето семейство имаше една дума
– народно кандило. Тя значеше страшно
много - човек, който пръска светлина,
носи устойчивостта на деня, за да даде
словото и знанието на останалите“,
каза доц. Попнеделев.
Той отбеляза, че през годините много хора са се опитвали да използват българското учителство, хората, работещи в
библиотеките, преподавателите, хората
на изкуството и духа в различни сфери.
Независимо от това как те са употребявани, всички те са правели онова, което
са носели в душата си, каза доц. Попнеделев и подчерта, че за него будителството е ежедневие, тиха работа на човека, който има онова в себе си, което иска
да даде на другите.
По думите му, просветителството е
пътят към прогреса на едно общество,
защото градежът към образование винаги е носел просперитет – не на деня,
не в момента, не сега и веднага, не чрез
шумните хора, които знаят всичко, а хората, които стъпка по стъпка, тухличка
по тухличка градят едно общество.
„Първи ноември е празник на душата,
на всички нас. Той не е шумен празник,
няма нужда от заря. Будителството е
ежедневие. Онова, което ние можем или
искаме, или мислим, че можем, е радост
за нас, когато го споделим с другите. За
нас празникът е, когато накараш очите
да те следят и ушите да те чуват“, каза
деканът на Историческия факултет и пожела на всички да бъдат такива, каквито
са, на добър път и честит празник.
По време на тържеството бяха връчени плакети и грамоти „Будител София
2016“ на личности и институции в знак
на признание за тяхната духовна дейност, професионализъм, признание от
хората за приноса им към града и неговите хора, към развитието на София.
Националният дворец на културата
получи три награди – за институцията,
за дейността на екипа и за изпълнителния директор Мирослав Боршош.
Със своята дейност НДК се е превърнал в
средище на български и международни
културни и обществени събития. През
годините е носител на многобройни награди. Номинацията е на ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас
Герджиков, който посочва в мотивите си,
че през последните две години промяната в Националния дворец на културата

На тържествена церемония за 18-та
поредна година Департаментът по спорт
награди най-добрите студенти-спортисти, отличили се с високи постижения на
различни състезания през годината.
На тържеството присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет доц.д-р Юрий Кучев, Валентин Заяков – съветник на министъра на спорта
Красен Кралев, Павел Иванов от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и
туризъм“ към Столична община, Петко
Тотев, председател на Българската федерация по катерене, Дора Маринова,
изпълнителен секретар на федерацията,
проф. Пенчо Гешев, ректор на Национална спортна академия, Асен Коруджиев,
генерален секретар на Българската федерация по джудо, треньори, студенти и
гости.
Събитието, организирано от Департамента по спорт, се осъществи с подкрепата на Софийския университет,
Столична община, ПОБЕДА АД, КОМСЕД
АД, КОЛЕКЦИЯ ООД. За празничното настроение спомогнаха и изпълненията на
хора към Факултета по начална и предучилищна педагогика, Катедра „Музика“,
с ръководител Марина Апостолова-Димитрова, мажоретния състав на Софийския университет, танцова формация
„Дивля“ и танца на Иляна Йотова – първокурсничка от Факултета по химия и
фармация.

Организираната спортна дейност
в Софийския университет тази година
чества 87-та си годишнина. За първи път
церемонията по награждаване на „Спортист на годината” е проведена през 1998
г. по инициатива на тогавашния ръководител на Университетския спортен център доц. Емил Прокопов. Вече 18 години
наградите на най-добрите спортисти
сред студентите се връчват по време на
честванията на патронния празник на
Университета.
Всяка година номинациите „Спортист на годината” се осъществяват след
направено предложение от преподавателя – треньор на съответния отбор.
Най-важният критерий е успешното
представяне на студента и постигнатите резултати на държавни, национални
и международни състезания. Специално
сформирана комисия обсъжда кандидатурите и избира студентите с най-добри

постижения в съответната спортна дисциплина и най-добрия преподавател,
треньор за съответната година.
Департаментът по спорт обучава
над 6 000 студенти в над 20 вида спорт.
За календарната 2016 г. са номинирани
студенти и преподаватели в дисциплините баскетбол, волейбол, джудо, бокс,
лека атлетика, плуване, ски – алпийски
дисциплини, спортно катерене, спортно
оринтиране, тенис, футбол.

Церемонията по награждаването
„Спортист на годината“ на Софийския
университет за 2016 г. бе открита от
проф. д-р Анжелина Янева, директор на
Департамента по спорт на Университета. В приветствието си тя отбеляза, че

най-добрите спортисти са и отлични
студенти, които освен всичко, умеят и
да се веселят. Проф. Янева отбеляза, че
през 2016 г. Софийският университет
има много спортни успехи. Тя припомни
проведените Зимна универсиада в Боровец, Лятната олимпиада в Русе и Лятна олимпиада в Камчия и благодари на
Студентския съвет за активната помощ
през тази година. Проф. Янева изрази
надеждата догодина да бъде осъществена по-активна и разнообразна спортна
дейност.
По време на церемонията за отличаването на най-добрите спортисти на Софийския университет бяха припомнени
ключови събития, проведени от Департамента по спорт, както и успехите на
нашите студенти.
За поредна година Софийският уни-

Антоанета Дяксова, Стопански факултет - спортно ориентиране, ски бягане, лека атлетика
Спортно ориентиране: 1-во място на
Националната студентска универсиада в
Русе и на Националния студентски шампионат; 2-ро място отборно 2016 г. Ски
бягане: 2-ро място Национална зимна
универсиада, Боровец, 2016; Лека атлетика: 3-то място на 1500 м на Националната универсиада, 4-то място крос на
Държавния студентски шампионат. Треньори: доц. д-р Антон Хиджов – спортно
ориентиране и гл. ас. д-р Иванка Кърпарова – лека атлетика и ски бягане.
Веселина Димитрова, Факултет по
журналистика и масова комуникация,
баскетбол
1-во място по баскетбол 3х3, лятна
Универсиада, Камчия и 2-ро място по
баскетбол, Национална Универсиада,
Русе.

48

НОЕМВРИ / 2016

47

НОЕМВРИ / 2016

Департаментът по спорт
награди най-добрите
спортисти на Софийския
университет за 2016 г.

верситет „Св. Климент Охридски“, чрез
Департамента по спорт и Волейболния
клуб на Университета, организира Международен турнир по плажен волейбол,
който по традиция се проведе под патронажа на ректора на Софийския университет на централния плаж в Лозенец.
Турнирът се проведе с любезното съдействие на концесионера Сава Чоролеев,
компания „Биг стар трейд“ и неговите
сътрудници. В състезанията се включиха общо 32 мъжки и 14 женски двойки от
България, Румъния, Русия, Ливан и Македония. волейболистите от Софийския
университет „Св. Климент Охридски“,
Националната спортна академия „Васил
Левски“, Техническия университет – София, Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър“ и Русенския университет“Ангел Кънчев“ представиха
България.
Специална благодарност бе отправена за спонсорите на IX-ия Международен турнир по плажен волейбол: PIRIN
SPRING; Финансова къща FERRATUM
– България – ЕООД; Novoferm – Балкан
ЕООД; АBO PHARMA; OLLERCLUB – България; OSHEE; POBEDA – сладкарски
изделия; Wienerberger Building Value;
Департамент по спорта, Софийския университет.
На проведените от Асоциацията за
студентски спорт състезания – Зимна
универсиада, Универсиада 2016 и Лятна
Универсиада, Софийският университет
завоюва престижното второ място след
отборите на Национална спортна академия, а в индивидуалната надпревара
студентите на Алма матер достигнаха и
до шампионските места.
Тази година престижната награда
„Спортист на годината“ 2016 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ получиха:

50

49

слалом в България; резултат в „топ 30“
на Световното първенство за юноши и
девойки в Сочи, Русия; участие в 4 старта
от Европейската купа, на един от които
е на 22-ро място. Подобно постижение
има само една българка през 1983 г. Треньор: гл. ас. д-р Тихомир Димитров.

Виктория Георгиева, Юридически
факултет, лека атлетика
3-то място 100 м - Национална универсиада, Русе; 4-то място 100 м - Национален шампионат за мъже и жени; 1-во
място 4 х 100 м - Национален шампионат
за мъже и жени; 2-ро място 100 м - Международен турнир „Нови звезди“. Треньор: гл. ас. д-р Иванка Кърпарова.

Мария Маркова, Факултет по химия и фармация, джудо
3-то място Държавно първенство
за жени; 1-во място Открит студентски
турнир по джудо. Треньор: ас. Валерия
Луканова

Тед Бачев, Факултет по начална и
предучилищна педагогика, тенис
2-ро място – индивидуално, Национална универсиада, Русе; 2-ро място –
отборно, Национална универсиада, Русе.
Треньор: доц. д-р Евгени Йорданов.

Вера Асенова, Факултет по химия и
фармация, ски-алпийски дисциплини
Държавен студентски шампион по
ски-алпийски дисциплини; 38 старта в
международни състезания по алпийски
ски за жени в България и чужбина (Австрия, Италия, Чехия, Словения, Хърватия и Русия); 10 места на почетната
стълбичка, от които 3 победи; вицешампион за жени в дисциплината гигантски

Призът треньор на годината за
2016 г получи доц. Антон Хиджов.
В рамките на тържеството Департаментът по спорт награди за цялостен
принос към университетския спорт колегите: Людмил Симов – дългогодишен
секретар и в момента председател на
студентския спортен клуб на Софийския университет и ас. Делчо Илчев –
дългогодишен преподавател и треньор
на баскетболния отбор по баскетбол –
мъже.

Христина Дамянова, Философски
факултет, плуване
Два сребърни медала в индивидуални дисциплини, Универсиада, 2016; един
сребърен медал от щафета, Универсиада,
2016. Треньор: доц. д-р Боряна Туманова

Явор Ганев, Стопански факултет,
лека атлетика
3-то място 3000 м - Национална универсиада, 2016; 6-то място - Национален
шампионат по крос – кънтри, 2016; 6.
място - 800 м - Национален шампионат,
2016. Треньор: гл. ас. д-р Иванка Кърпарова

Виктория Петкова, Факултет по
начална и предучилищна педагогика,
волейбол
3-то място – Национална Универсиада, Русе; 2-ро място - Студентско първенство, Пловдив; Треньор: ас. Мина Антонова.
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Елена Куманова, Биологически факултет, спортно катерене
2-ро място на Държавно студентско
първенство. Треньор: гл. ас. д-р Тихомир
Димитров.

Калоян Калинков, Философски факултет, волейбол
5-то място - Универсиада Русе 2016;
1-во място - Лятна универсиада Камчия
2016 - плажен волейбол; 2-ро място Международен студентски турнир - Милано, Италия, 2016; 3-то Място – Международен студентски турнир – Рим,
Италия, 2016. Треньор: ас. Петър Колев
Кирил Георгиев, Факултет по начална и предучилищна педагогика,
футбол
5-то място - Градско първенство
2016; 5-то място по футбол - Турнир „8ми декември 2016“. Треньор: доц. д-р Георги Игнатов.

Дафина Маринова, Физически факултет, бокс
2-ро място на Държавния личен
шампионат по бокс, 2016 – Пловдив;
1-во място на Държавното лично отборно първенство по бокс в Русе, 2016.

Десислава Руменова Асенова, Геолого-географски факултет, волейбол
3-то място на Студентското първенство по волейбол в Русе, 2016. Треньор:
ас. Мина Антонова.

Делян Дамянов, Факултет по математика и информатика, баскетбол
Два бронзови медала по баскетбол
3х3 - лятна Универсиада - Камчия 2014,
2016; два бронзови медала по плажен
тенис 2015, 2016; капитан на отбора на
Софийския университет в Аматьорската
лига на Федерацията. Треньор: Делчо
Илчев и Боряна Туманова.
Златина Димитрова, Юридически
факултет, плуване
Два сребърни медала в индивидуални дисциплини, Универсиада, 2016; един
сребърен медал от щафета, Универсиада,
2016. Треньор: доц. д-р Боряна Туманова

По време на празника бяха поднесени приветствия от доц. Юрий Кучев,
проф. Пенчо Гешев, Павел Иванов, Валентин Заяков. Бе прочетен и и поздравителен адрес от министъра на спорта в
оставка Красен Кралев.

Отборът на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ спечели поредното си златното отличие, този път в The
Big TechRun 2016. Каузата на шампионата TechRun е благотворителна и има за
цел финансовото и моралното подпомагане на проекти и таланти в спорта

Театър-лаборатория „Алма Алтер“
към Софийския университет получи
награда за най-добра мъжка роля на десетото, юбилейно издание на Международния театрален фестивал JESZ в Печ.
Той бе организиран по повод честването
на 650-годишнината на университета в
града, който е най-старото висше училище в Унгария.
Във фестивала участваха театри от
Белгия, Испания, Русия, Конго, Литва, Естония, Сърбия. „Алма Алтер“ представи
един от любимите спектакли на българската публика „Ромео и Жулиета – сонет
за безсмъртната любов“. Освен роман-

тика и любов спектакълът е наситен с
авторска музика, изпълнявана на живо,
много енергия и жива, непосредствена
връзка с публиката, която традиционно
се превръща в своеобразен участник в
представленията на театралната лаборатория на Софийския университет.
Спектакълът на театър „Алма Алтер“
беше представен в английско-българска версия, което с необходимата доза
интеграция и енергия въвлече тотално
публиката в театралното представление. Журито отличи Георги Арсов, който
изигра Ромео, и му присъди награда за
най-добра мъжка роля.

и точните науки. През 2016 TechRun ще
подкрепи преподаватели от програмата
на фондация „Заедно в час“.
В състезанието участваха студенти
и служители на Софийския университет
от Медицинския факултет, Факултета по
математика и информатика, Факултета
по химия и фармация и Юридическия
факултет. Отборът беше в състав Ангел
Ангелов, Алекс Чобанова, Велизар Багаров, Вероника Вълканова, Елена Димитрова, Живко Петров, Мартин Недялков
и Тошко Тодоров.
Освен златно отличие за отборно
представяне, състезателите на Софийския университет бяха наградени и в
индивидуалното класиране. Мартин
Недялков стана първи при мъжете на
5- километровата дистанция, следван от
Ангел Ангелов на второ място в същата
категория. Елена Димитрова завоюва
първото място на 10 километра при жените.
Съставът на отбора беше отличен и
с приз за трето място в класацията по
брой пробягани километри.
Капитанът на отбора Тошко Тодоров
и целият отбор изказват своите благодарности на Еленко Еленков за прекрасната организация на TechRun 2016.
Отборът благодари на Студентския
съвет на Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ за финансовата подкрепа.
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Поредно златно отличие
за отбора на Университета
от TechRun 2016
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Университетският театърлаборатория „Алма Алтер“ с
награда за най-добра мъжка роля
на Международния фестивал в
Печ, Унгария

В Аулата на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ бе отбелязана 150-годишнината от рождението на
изтъкнатия българския историк Васил
Златарски. В рамките на тържеството бе
открита и изложбата „Васил Златарски –
епоха в българската историческа наука“
в Историческия факултет. Събитията бе
проведоха в рамките на традиционните
Климентови дни на Софийския университет.
Честването в Аулата започна със слово на акад. Васил Гюзелев, който отбеляза, че най-големият български историк и
една от най-значимите личности в българска наука след Освобождението несъмнено е проф. Васил Златарски. Акад.
Гюзелев припомни, че проф. Златарски е
основател на българската университетска и академична медиевистична школа,
която е една от най-добрите както в Университета, така и в Академията, не само
на Балканите, но и в Европа.
По думите на акад. Гюзелев Васил
Златарски
е
учен-фундаменталист,
който изследва из основи историята
на средновековна България. Бидейки
привърженик на идеографизма, той се
стремеше преди всичко да представи
историята такава, каквато е била според
историческите извори, каза акад. Гюзелев и отбеляза, че поради тази причина

Златарски е бил обвиняван в исторически обективизъм.
Акад. Гюзелев подчерта, че основната и най-значима част от научното творчество на Васил Златарски е в областта
на средновековната българска история,
предимно в периода IV-XV век. Въпреки това той нерядко излиза извън тези
хронологически граници. Основната му
заслуга в научното творчество е написването на „История на българската държава през средните векове“ в три тома,
която е истинска енциклопедия на българското средновековие от IV до края на
XIII век.
Като всеки забележителен учен Златарски успява да създаде своя школа
с достойни ученици и последователи,
сред които се отличават Петър Мутафчиев, Никола Милев, Петър Ников и други. Съвременната българска медиевистика е наследница, но и продължителка
на делото на великия българска историк
Васил Златарски, добави акад. Гюзелев.
Деканът на Историческия факултет
доц. д-р Тодор Попнеделев отбеляза, че
този ден е особено емоционален, защото
именно проф. Васил Златарски му е дал
пътя към историческата наука. Още като
докторант той започва да проучва неговото творчество и четейки неговите тру-

дове и архив, е осъзнал какво означава
да си историк.
„Васил Златарски не работи само
в сферата на българска медиевистика.
Ролята му като университетски преподавател е значима. Васил Златарски е
първият в много отношения – първият
преподавател по българска историография, първият човек, който съумява да
изгради един цялостен лекционен курс
върху българското средновековие и този
курс има такива достойнства, които
рядко се срещат в лекциите на други
преподаватели“, отбеляза доц. Попнеделев. Той припомни, че проф. Златарски е
учил своите студенти по време на лекциите си както на изворознание, така и
на методология на историческо изследване, така и на преподаване на фактите.
„Всеки един от нас, когато работи,
има пред очите си тази школа и когато
съумее да не се отклонява много от нея,
той ще спечели. Уверен съм, че българската историопис и българската историческа наука имат не само стабилни корени,
но имат и светло бъдеще. Припомняйки
си личности като Златарски, ние се връщаме към корените, препрочитаме нещо
от тях и знаем, че това е пътят на правене на история“, подчерта деканът на
Историческия факултет.
Отбелязването на 150-годишнината
от рождението на проф. Златарски продължи с изложбата „Васил Златарски –
епоха в българската историческа наука“
в Историческия факултет на Университета. Експозицията е организирана от
Научния архив на Българската академия
на науките, Музея на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Историческия факултет на Университета.
Директорът на Научния архив на

Васил Златарски е роден в Търново
през 1866 г., един от четиримата синове на Никола Златарски. Завършва класическа гимназия (1887 г.) и история
в Санктпетербургския императорски
университет през 1891 г. Специализира
в Берлин през 1893-1895 г. От есента на
1895 г. животът му е свързан с Висшето
училище (днес Софийския университет).
На два пъти става ректор на Университета - през 1913 и 1924 г. От 1900 г. Златарски е член на Българското книжовно
дружество (от 1911 г. преименувано на
Българска академия на науките), а от
1921 г. до смъртта си е заместник-пред-
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Българската академия на науките д-р
Валери Кацунов представи изложбата
и отбеляза, че тя показва важни биографични, творчески и служебни документи от личния архив на Златарски, съхранен в Научния архив на БАН. Архивният
фонд „Васил Златарски“ е не само един
от най-обемните, състоящ се от 3468 архивни единици, но и най-съдържателният архив на български учен. Според д-р
Кацунов най-съществената характеристика на фонда е, че съхранява богатото
научно наследство – лекции, ръкописи
на научни доклади, които недвусмислено показват лабораторията на неговите научни дирения. Личният архив се
допълва от кореспонденция, фотоматериали и служебни документи, запазени
във фонда на БАН и фондовете на други български учени. Той се дообогатява
през 1955 г., когато дъщерята на Васил
Златарски дарява на БАН документи и
спомени, някои от които са публикувани
през 1975 г. в книгата й „Баща ми Васил
Златарски“.
Изложбата показа богатата житейска биография на Васил Златарски, основни моменти от нея, свидетелстващи
за солидната му научна подготовка и
обширни интереси, за талантливата му
преподавателска и научно-изследователска работа и заслуженото международно признание. Посетителите имаха
възможност да се запознаят с епистоларното наследство на проф. Златарски
с български и чужди учени.
Изложбата показа само една малка
част от най-важните документи на проф.
Златарски, но те ярко илюстрират творческия и изследователски дух на един от
най-видните историци от първата третина на 20 век и до днес.
Директорът на Музея на Софийския
университет Симеон Хинковски благодари на колегите си от Българската
академия на науките и от Историческия
факултет, както и на акад. Васил Гюзелев
за организирането на изложбата.
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Софийският университет
отбеляза 150-годишнината от
рождението на Васил Златарски
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седател на БАН. Член-кореспондент на
Руската академия на науките в Санкт
Петербург, дописен член на Чешката
академия на науките в Прага и на Югославската (Южнославянската) академия
в Загреб. Почетен доктор на Харковския
университет и дългогодишен председател и на Българското историческо дру-

жество. Сред обширното му книжовно
творчество най-ярко се откроява неговата „История на средновековната българска държава“ в три тома. По света няма
историк, изкушен от средновековната
българска история, който да не е запознат с това фундаментално изследване.
В 272-ра аудитория на Софийския
университет тържествено бе отбелязан 22-ри ноември – Ден на българската
адвокатура. Събитието бе организирано
от Юридическия факултет, Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на
адвокати „Кръстю Цончев“ и се проведе
в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
Ралица Негенцова, председател на
Висшия адвокатски съвет, поздрави

всички свои колеги, присъстващи на
тържеството. Тя припомни, че на 22 ноември 1888 г. е приет първият закон за
адвокатите. По думите й това е един от
законите на следосвобожденска България, който поставя началото на модерното съдебно законодателство: „Ние,
адвокатите, гледаме на честването на
тази бележита дата и годишнина не
толкова като израз на зачитане на приноса на българската адвокатура за развитие на правото, колкото като зачитане на самото право при упражняване
на високоотговорната ни и благородна
професия“.
Темата на тазгодишния празник бе
„Адвокатите в управлението и политиката“. Негенцова отбеляза, че още от създаването на Третата българска държава
и до ден- днешен едни от най-известните политически дейци, парламентаристи и народни будители са били изявени
адвокати. Много са представителите на
адвокатурата, преминали през битките
за осъществяване на националните идеали за обединение на България – през
пепелищата на Балканската и Първата
световна война, през борбата за спасяване на българските евреи, през бурните години на Втората световна война и
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В Софийския университет бе
отбелязан Денят на българската
адвокатура

крепа от името на академичния състав
и студентите на Юридическия факултет.
Проф. Пенов подчерта, че адвокатите са моторът за качествено юридическо образование, тъй като стотици студенти работят в адвокатските кантори,
където се запознават с практиката и
придобиват самочувствието на юристи.
Той отбеляза, че няма други държавни
институции, които да дават практически познания на студентите по време
на следването освен Адвокатурата, Нотариалната камара и частните съдебни
изпълнители.
Проф. Пенов обърна внимание, че
през цялото развитие на адвокатурата
и българската научна мисъл, адвокатурата и обучението по право в Софийския
университет са вървели винаги заедно.
Днес сътрудничеството продължава и
много колеги адвокати идват при студентите в Юридическия факултет като
хонорувани преподаватели. Проф. Пенов
благодари на цялата българска адвокатура за сътрудничеството с Университета и отношението към младите хора.
По време на събитието бе представена книгата „Адвокати, управление,
политика“ на проф. Милко Палангурски,
както и едноименния филм на режисьора Константин Чакъров.

Емануел Люлен изнесе лекция
на тема „Бизнес етика“ в
Софийския университет
al разработват процедури и практики,
гарантирайки, че бизнес отношенията,
начинът по който работят, предлагат
продуктите си и комуникират с
доставчици и клиенти е на много високо
етично ниво и не се толерират никакви
компромиси. През 2014 г. независимият
изследователски център Ethisphere Institute, който насърчава добрите практики
в корпоративната етика и управление,
отличава групата L’Оreal като “Найетичната компания в света”.

Вицепрезидентът на групата L’Оreal Емануел Люлен гостува в Софийския
университет и изнесе лекция пред
студенти на тема „Бизнес етика“.
Събитието беше организирано от L’Оreal-България и Стопанския факултет
на Софийския университет. Преди
лекцията Емануел Люлен се срещна със
заместник-ректора на Университета чл.кор. проф. дфзн Николай Витанов.
Събитието бе открито от декана
на Факултета по класически и нови
филологии проф. Мадлен Данова, която
отбеляза, че е щастлива, че толкова
много хора от различни факултети и
области на науката ще имат възможност
да чуят интересната лекция на Емануел
Люлен, посветена на красотата на
етиката и етиката на красотата.
Емануел Люлен е французин, юрист
по образование. Започва кариерата си
в адвокатска кантора във Франция, покъсно работи и в САЩ. От 20 години
работи в структурата на групата L’Оreal, където се занимава с проблеми,
свързани с етиката и човешките
ресурси. В последните години етиката
е важна тема във всички бизнес
сектори и редица специалисти в L’Оre-
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до наши дни, каза Негенцова. Тя обърна
внимание, че това е ден, в който не само
си спомняме за предците, оставили светла диря в нашата история, но и в който
отдаваме почит на делото, борбите и
въжделенията им за утвърждаване на
изконните принципи на съвременния
свят – за работа в полза на обществото,
свободата и равенството между хората.
В името на тези принципи ние продължаваме делото на нашите деди, подчерта Ралица Негенцова.
Българската адвокатура винаги е
била силна, когато е била единна, каза
Негенцова и призова колегите си да намерят общото, да загърбят противоречията, ежбите и личните амбиции в името на общото благо на всички, за цялото
наше общество. В края на изказването
си тя пожела на всички здраве, сили,
енергия за достойно упражняване на адвокатската професия и победа във всяка
битка в името на обществения интерес.
Деканът на Юридическия факултет
на Софийския университет проф. д-р
Сашо Пенов отбеляза, че голям принос
за обновяването на емблематичната
272-ра аудитория на Университета имат
българските адвокати. Той подчерта, че
през 2016 г. е била обновена и 292-ра аудитория и благодари за оказаната под-
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В Конферентната зала на Софийския
университет в рамките на програмата
„Космически предизвикателства“ бяха
изнесени открити лекции на водещи
специалисти в областта на космическите изследвания.
Инженерът по научни операции на
кораба „Розета“ и няколко мисии на Европейската космическа агенция (ЕКА)
Реймънд Хуувс изнесе лекция на тема
„Изследване на Космоса: Мисията „Розета“ и позитивния й принос“. Той направи
любопитна презентация за изследователските усилия на ЕКА.
Реймънд Хуувс е част от инженерния
екип, който приземи „Розета“ на кометата 67П само преди месец. Той е работил
и за мисиите „Венера Експрес“ и „Бепи
Коломбо“ до планетите Венера и Меркурий.
Реймънд Хуувс обясни на публиката
защо изследването на космоса е толкова
важно и подчерта, че тези теми представляват интерес не само за учените от големите космически агенции, а за всички
хора.
Реймънд Хуувс направи и обзор на
предстоящите мисии за изследване на
космоса на Европейската космическа
агенция. Най-голям интерес предизвика проектът за контролиран сблъсък с

астероид и изследване на отломките, в
които ще вземе участие екипът на „Розета“.
Антонио Фортунато – заместник-директор по операции на европейските
астронавти на борда на Международната космическа станция (МКС) изнесе
лекцията „Международната космическа станция и нейната научна и изследователска мисия“. Той показа на присъстващите своя вътрешен поглед към
операциите на борда на Международната космическа станция, както и добра представа за това какъв е животът
на станцията. Той виртуално „разведе“
присъстващите на лекцията през различните модули на станцията и обясни
за какво се използва всеки от тях, както
и как чрез едно от най-големите международни сътрудничества е построен
най-големият космически кораб. След
лекцията Антонио Фортунато отговори
на множество въпроси, зададени от присъстващите в залата.
„Галилео и значимостта на спътниковите навигационни системи за европейското общество“ бе темата на лекцията
на д-р инж. Марко Лизи - мениджър по
проектиране на сателитни навигационни системи и услуги към Европейската
космическа агенция .
Д-р инж. Марко Лизи представи Европейската глобална навигационна система „Галилео“ и многото й приложения
за всички видове транспорт, включително на опасни товари, при спешни случаи,
за насочване на слепи, за проследяване
на деца и домашни любимци, както и за
предоставяне на точно време за финансовия сектор, електропреносната мрежа
и други.
Той представи своята уникална
перспектива върху темата и даде много
примери за важни услуги, които глобалните навигационни сателитни системи
вече предоставят във всекидневието.
Присъстващите на лекцията видяха
изстрелването на първия сателит от
съзвездието Галилео, която е първата
цивилна навигационна система, както и
някои от новите услуги, които ще бъдат
осигурени от нея, като например eCall.

Институт „Конфуций“ към Софийския университет отбеляза Климентовите дни на Университета с лекции на
гост-лектори от Пекинския университет
за чужди езици и Пекинския университет за китайска медицина. Събитието
се проведе в рамките на серията открити лекции на тема „Аз и ти говорим
за Китай“, организирани от Институт
„Конфуций“ и бе част от традиционните
Климентови дни на Университета.

Г-жа И Жуей изнесе лекция на тема
„Модели на мислене в китайската и западната култура“. В първата част на лекцията бе разгледана основната разлика
в модела на мислене в китайската и западната култура, а именно китайският
холистичен начин на мислене срещу западния аналитичен. Разликата бе илюстрирана чрез философските алегории
на Джуандзъ и Платон. Втората част на
лекцията изследва либералния дух в
китайското класическо произведение
„Сън в алени покои“ през призмата на
китайската културна традиция, съпоставена с интелектуалния фон на Запада.
Г-н Ян Би‘ан изнесе лекция на тема
„Особености на китайската традиционна медицина“. По време на лекцията посетителите имаха възможност да научат
повече за историята на традиционната
китайска медицина, за разликите между китайската и западната медицина,
за предимствата на лечението с традиционна китайска медицина, бяха представени и примери с клинични случаи.
Присъстващите имаха възможност да
усвоят методи за поддържане на добро
здраве всеки ден, а също така и да разберат в кои ситуации китайската традиционна медицина е най-приложима.
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В Институт „Конфуций“ се
проведоха открити лекции на
тема „Аз и ти говорим за Китай“
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В рамките на програмата
„Космически предизвикателства“
бяха изнесени серия открити
лекции

дисциплините „Медия знание“, „Мултимедия“, „Основи на информационната
култура“, „Медийна педагогика“, „Лидерство и ефективна комуникация“ и др.

В Заседателна зала 2 в Ректората на
Софийския университет доц. Данаил
Данов от Факултета по начална и предучилищна педагогика изнесе публична
хабилитационна лекция на тема “Дигитализация и социални трансформации:
медийна педагогика и медийна грамотност“. По време на събитието бе представена и книгата му „Педагогика на медийната комуникация“.
На събитието присъстваха деканът
на Факултета по журналистика и масова
комуникация доц. д-р Теодора Петрова,
деканът на Факултета по класически и
нови филологии проф. д-р Мадлен Данова, заместник-деканът на Факултета
по начална и предучилищна педагогика доц. д-р Николай Цанев, генералният
директор на Българското национално
радио Александър Велев, Никола Кицевски, директор на издателство „Просвета“, преподаватели и студенти.

Срещата бе открита от доц. Николай
Цанев, който представи доц. Данаил Данов и обърна внимание на неговото развитие в академичната общност. Доц. Данов преподава на бакалаври и магистри

В лекцията си доц. Данов разгледа
необходимостта от развитие на дисциплината „Медийна педагогика“ като
ключов елемент на педагогическото
образование и включването й в академичните програми на факултетите,
подготвящи педагогически кадри за
всички степени на образование в България. Като представи същността на това
ново научно поле и значимостта му за
ефективната работа на педагогическите
специалисти, лекцията направи връзка
между медийна комуникация, медийна
педагогика, медийна грамотност и медийно образование.

В рамките на събитието деканът
на Факултета по журналистика и масова комуникация доц. Теодора Петрова
представи книгата на доц. Данаил Данов
„Педагогика на медийната комуника-

Доц. Данаил Данов отбеляза, че за
него е било радост и предизвикателство да пише книгата. Той посочи, че
интересите му като журналист, медиен
изследовател заедно с желанието му да
участва в обучението и образованието
са го водили в две посоки, които в един
момент са се препокрили. Доц. Данов
отбеляза, че половината книга е теоретична, представяща неговата визия на
вече изразени концепции, а другата част
е практическо изследване на формирането и развитието на медийната грамотност в България.
Доц. Данаил Данов благодари на
всички, които са повярвали в него и са го
подкрепили в създаването на тази книга
– академичната общност на Факултета
по начална и предучилищна педагогика,
Университетския комплекс по хуманитаристика, Университетското издателство, колегите, студентите и неговото
семейство.
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Доц. Петрова отбеляза, че са необходими еднакви кодове за общуване, за
да може да се участва в процеса на дигитална комуникация. По думите й, децата лесно формират умения, но е добре
в този век на компютри и медии те да
бъдат обучавани как да боравят с това
съдържание и как да го разбират. Тя подчерта, че това, което доц. Данов прави, е
изключително важно, а творбата му е четивна и разбираема.
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Публична лекция на
доц. Данаил Данов на
тема: “Дигитализация
и социални
трансформации: медийна
педагогика и медийна
грамотност“

ция“, издадена през 2016 г. от Университетското издателство „Св. Климент
Охридски“.

си път една от най-забележителните
личности в културната и литературна
история на България, а и на целия славянски свят – епископ Климент, останал
в историческата памет на народа като
св. Климент Златният и св. Климент
Учителят. Завършва земният живот на
първомайстора на българския литературен и книжовен език, на основателя
на първата литературна школа в средновековна България, първия епископ на
християнизираната средновековна българска държава, прехвърлил мост между
Моравската мисия на славянските апостоли св. св. Кирил и Методий и Първото
българско царство, за да придаде европейски измерения на българската култура от края на IХ и началото на Х в.

В Централното фоайе на Алма матер
бе открита изложбата „Св. Климент Охридски – ученик и учител“. Събитието
се проведе по повод 1100-годишнината
от успението на св. Климент и бе част от
програмата на традиционните Климентови дни на Софийския университет.
Изложбата бе подготвена от Центъра
за славяно-византийски проучвания
„Проф. Иван Дуйчев“. Неин автор е директорът на Центъра проф. дфн Вася
Велинова, а научен консултант – чл.-кор.
проф. Аксиния Джурова.
На 27 юли 916 г. завършва земния

Изложбата бе открита от ръководителя на катедрата по Кирилометодиевистика към Факултета по славянски
филологии в Софийския университет
проф. Анна-Мария Тотоманова. „Днес
това е поредното събитие, което разказва историята на нашите писмена
и най-вече историята на нашия свят
патрон св. Климент Охридски“, добави
проф. Тотоманова и благодари на всички, дошли на събитието.
Чл.-кор. проф. Аксиния Джурова
разказа, че за първи път изложбата е
била показана през май 2016 г. в Милано във връзка със славянските четения
към Академия „Амброзиана“, посветени на 1100 години от кончината на св.
Климент Охридски. По-късно експозицията бе представена и в Ботаническата
градина в Балчик.
Проф. Джурова припомни, че св.
Климент Охридски е една от най-светлите личности в нашата история, получил
званието „Златният“ и „Учителят“. По думите й, това е неслучайно, защото именно той е този, който прехвърля мост
между мисията на светите братя Кирил
и Методий във Велика Моравия към
първата българска държава. Той е първият епископ на българската държава и
създател на първата книжовна школа на
славяните, подчерта проф. Джурова.
Тя добави още, че изложбата обхваща много широк географски ареал, кой-
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то да покаже не само силния култ към св.
Климент Охридски в Охрид, където се
съхраняват неговите мощи, но и неговото популярност сред източните славяни.
Целта на организаторите бе да покажат живия култ към св. Климент Охридски до днес, поради което са включени
произведения на изкуството на художници и скулптори. Тя показва различните проявления на делото на св. Климент,
важни моменти от живота му, припомня стила и красотата на творбите му.
Изложбата очертава дълбоката следа,
която книжовникът оставя в литературната, културната и църковната история
на българите и на останалите славянски
народи.
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В Софийския университет бе
открита изложбата „Св. Климент
Охридски – ученик и учител“
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Във фотоизложбата бяха представени изображения на св. Климент Охридски от стенописи и икони от ХІ до ХХ в.
Те очертават широкия географски и хронологичен обхват на култа към светеца,
превърнал се в обединителен символ
на християнските народи на Балканите.
Показани са образци от преписите на
многобройните му творби, разпръснати
из библиотеките на всички славянски
страни. Представени бяха и съвременните форми на почитта към св. Климент
Охридски в България чрез произведения
на модерни български творци – скулптори и художници. Изложбата бе израз на
преклонението и признателността пред
книжовното и просветителско дело на
св. Климент Охридски, който е най-близкият ученик на славянските учители св.
св. Кирил и Методий.
Материалите за фотоизложбата са
от Научния архив на Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф.
Иван Дуйчев”, от Богословския факултет
и от Музея на Софийския университет
„Св. Климент Охридски”, от Националната Библиотека „Св. св. Кирил и Методий,
от Църковния исторически и архивен
институт, от Националния исторически
музей-София, от Регионалния исторически музей- Варна и други.
Проф. Джурова пожела успех на изложбата, а на младите хора и студентите
пожела някой от тях след време също да
бъде наречен „Златният“ и „Учителят“.

В Музея по минералогия, петрология
и полезни изкопаеми в Ректората на Софийския университет бе открита изложбата „Минералите на Сакар“. По същото
време бяха връчени наградите от фотоконкурса „Геоложки разказ за магията
на Родопите“.
Събитието бе организирано от Катедра “Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ към Геолого-географския
факултет на Софийския университет и
от уредниците на музея Елена Нейкова
и Анка Русинова.
Изложбата „Минералите на Сакар“ е
шестата лична колекция, която гостува
в Музея. Притежателят на минералните образци, представени в изложбата, е
страстният колекционер и приятел на
музея Николай Господинов от Тополовград, геолог към „Геопроучване“-Ямбол.
Тези образци се представят пред публи-

ското минералогическо дружество. Тя
поздрави присъстващите и изрази задоволството си, че за шести път се открива гостуваща изложба. Доц. Младенова
подчерта, че Сакар е малко познат район,
но с много интересни материали.
Светла Енчева от Музея „Земята и
хората“ представи накратко Николай
Господинов, а по-късно той изнесе презентация за богатството на Сакар и благодари на Музея за организираната изложба.
За трета поредна година Музеят по
минералогия, петрология и полезни изкопаеми към Софийския университет,
Българското минералогическо друже-

ка за първи път. От богатата колекция на
Николай Господинов, събирана десетки
години, бяха подбрани над 100 образеца, разкриващи минералното богатство
на Сакар. Те са изложени в три витрини
в музея. Колекцията ще бъде на разположение на посетителите една година,
след това ще се смени с нова.

Събитието бе открито от доц. д-р
Василка Младенова, ръководител на
катедра „Минералогия, петрология и
полезни изкопаеми“ към Софийския
университет и председател на Българ-
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ство и Българското лапидарско дружество организираха фотоконкурс. През
2016 г. той бе на тема „Геоложки разказ
за магията на Родопите“. „Темата е избрана, тъй като много колеги разработват района, а студентите ходят често
на практика там“, каза доц. Младенова и допълни, че близо 140 снимки са
участвали в конкурса.
Победителите в тазгодишния конкурс бяха излъчени от жури с председател доц. д-р Василка Младенова, ръководител на катедра “Минералогия,
петрология и полезни изкопаеми“ и
председател на Българското минералогическо дружество. Членове на журито
бяха инж. Иван Андреев – изпълнителен
директор на Българската минно-геоложка камара; Ралица Хаджиева –управител на ВИП Трейдинг Дидживижън,
доц. Любомир Методиев – заместник-директор на Геологическия институт при
БАН и Димитър Стоянов – представител
на Българското лапидарско дружество.
Първа награда в конкурса получи Росица Василева за снимката й „Хвостохранилище на Ерма река, Златоград“. Злати
Златев получи втора награда за „Скалният мост до села Белица, района на гр.
Лъки“. Третата награда бе за „В Кушленската кардера, Северна Гърция, Източни
Родопи“, чиито автор е Елеонора Балканска. Наградата на Музея по минералогия,
петрология и полезни изкопаеми беше
връчена на Ласло Клайн за снимката му
„Базалти и кози“.
Наградата на приятелите от Фейсбук
получи Магдалена Петрова, която участва в конкурса със снимката „Скални
ниши при Харманкая“.
Фотографиите и изложбата ще бъдат
в Музея по минералогия, петрология и
полезни изкопаеми до октомври 2017 г.
Наградите за победителите бяха осигурени от ВИП Трейдинг Дидживижън
(официален представител на Pentax за
България), отпечатването на снимките е
направено от Фактор БГ, а финансовото
обезпечаване на мероприятието е осигурено от Българската Минно-геоложка
камара.
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„Минералите на Сакар“ –
експозицията в Музея по
минералогия, петрология и
полезни изкопаеми

ската библиотека и заяви, че изложбата
е станала възможна благодарение на
усилията на колегите от Организационния комитет, колегите от различни институции като Българския исторически
архив и Научния архив на БАН, Музея
на Софийския университет, както и на
колегите, работещи в Университетската
библиотека.

В Университетската библиотека „Св.
Климент Охридски“ бе открита изложбата „Българска прослава на св. Климент
Охридски 916-2016 г.“. Експозицията бе
посветена на приноса на българските
учени в изследването на делото на св.
Климент и честването на светителя като
патрон на Софийския университет и на
Университетската библиотека. Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския
университет.
На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф.
дфн Анастас Герджиков, директорът на
Университетската библиотека доц. д-р
Анна Ангелова, проф. Александър Омарчевски, декан на Богословския факултет,
деканът на Геолого-географския факултет доц. Филип Мачев, преподаватели,
студенти и гости.
Доц. Ангелова приветства присъстващите във фоайето на Университет-

„Бих казала, че изложбата е нетрадиционна, многопластова и представя
няколко линии. Основен акцент в нея са
представените научни трудове и изследвания, посветени на св. Климент
Охридски от български учени, като тук
сме излезли извън рамките на Софийския
университет и сме показали изследвания
на учени, работещи и в други научни институции”, каза доц. Ангелова.
По думите й, втората линия в изложбата е много интересна и представя
честванията на патрона на Университета през годините 1916 г. и през 1966 г.
Първото честване на св. Климент Охридски през 1916 г. на практика е замислено
и осъществено под патронажа на професорите Балан, Златарски, Беньо Цонев и
акад. Стоян Аргиров – директор на Университетската библиотека тогава. Трудното и смутно време осуетява идеята за
честването и голяма част от замислените проекти остават нереализирани. Не е
осъществен замисленият паметник на
св. Климент Охридски, както и голяма
част от планираните научни изследвания.

Доц. Ангелова отбеляза, че благодарение на усилията на доц. Ангел Николов от Историческия факултет и неговата издирвателска дейност в архивите,
настоящата изложба за първи път показва изключително интересни факсимилета на архивни документи, свързани
именно с честванията в Охрид през 1916
г. , което се осъществява под ръководството на генерал Климент Бояджиев.

Трети акцент в изложбата са почетните знаци и награди, давани от Алма
матер през годините, неизменно свързани с лика и името на патрона на Софийския университет – св. Климент Охридски.
Проф. Анна-Мария Тотоманова акцентира върху научните изследвания,
представени в изложбата. Тя отбеляза,
че идеята за изложбата е била дадена
преди повече от година от доц. Ангел
Николов от Историческия факултет.
Проф. Тотоманова припомни, че
именно Александър Теодоров Балан е
поставил началото на изследването на
св. Климент и неговото творчество в
българската наука. Тя обърна внимание,
че със словото си, посветено на 1000-годишнината от смъртта на св. Климент
през 1916 г. в Охрид, Александър Теодоров Балан подтиква научния интерес
и на други страни към изследването на
климентовата проблематика. „Климентовите чествания са онзи подтик, който българската хуманитаристика дава
на науката в европейски и световен мащаб за по-задълбочено изследване на светеца”, отбеляза проф. Тотоманова.
Тя посочи, че в края на 70-те години
на миналия век, благодарение на усилията на проф. Георги Попов са открити
песенни канони, писани от светеца, посветени на Рождество Христово и на Богоявление, което ни позволява да опознаем по-добре дейността на св. Климент,
който освен прекрасен проповедник е
бил и вдъхновен църковен поет.
„Българската
климентиевистика
е жива и въпреки несгодите успява да
отдаде дължимото на светеца, основоположник на българската книжнина,
просвета и култура и е създал една държава на духа, която е жива и днес”, каза
в заключение проф. Тотоманова.
Ректорът на Софийския университет
проф. дфн Анастас Герджиков благодари
на всички, съдействали за организация-

та на изложбата. Той отбеляза, че тази
кръгла годишнина е повод да се направи
повече отколкото други години. Ректорът отбеляза, че Българската народна
банка е издала юбилейна монета с лика
на патрона на Софийския университет
свети Климент и изрази надеждата си
изложбата да се хареса на публиката,
а всеки следващ път, когато се показва
нещо такова, изложбата да е по-пълна и
интересна.
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В изложбата са показани изключително интересни факсимилета на непубликувани трудове на първия български
историограф Спиридон Палаузов, както
и непознат късен препис на пространното житие на Климент, направено от свещеник Тотев през 1875 г.
Другата линия в изложбата, която
е малко по-нетрадиционна, представя
образа на св. Климент Охридски, съхраняван в различни художествени произведения и икони и картини. „Може би
за първи път широката публика ще види
иконата, която се намира в базата в
Антарктида, иконата, подарена от студентите от Историческия факултет,
както и икона от началото на 20 век”,
каза доц. Ангелова.
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Изложбата „Българска
прослава на св.
Климент Охридски
916-2016 г.“ бе открита
в Университетската
библиотека

В Галерия „Алма матер“ в Ректората
на Софийския университет бе изложбата ArtNet. Събитието се организира от
Катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика, Културния център на Софийския университет и Културния център
на град Лесковац.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет,
Културния център на град Лесковац
и с любезното съдействие на Културния център на Университета и Галерия
„Алма матер“.

На откриването на изложбата присъстваха посланикът на Република Сърбия Владимир Чургос и господин Деян
Костич, първи секретар, гoспожа Саня
Цонич, директор на Културния център
на град Лесковац, Сърбия, проф. д-р

ArtNet e международен проект
на катедра „Визуални изкуства“
към
Факултета
по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет.
Автор и ръководител на проекта
е проф. д-р Лаура
Димитрова, член
на СБХ, професор
в направлението
„Декоративни изкуства и комбинаторика: теория
на художествения
образ“ в специалност „Изобразително изкуство“ в
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ArtNet - Съвместна
изложба на преподаватели
и докторанти на
Софийския университет
и художници от сръбския
град Лесковац
Стефан Алтъков, зам.-декан
на Факултета
по начална и
предучилищна педагогика
на Софийския
университет и
ръ ко в од и т е л
на катедра „Визуални изкуства“, госпожа
Ивана Ристич
от отдела за сътрудничество с
институциите
за наука, изкуство и култура
на
Културния
център
на Лесковац,
проф. д-р Лаура Димитрова, участници
в изложбата,
гости.

Софийския университет.

Целта на ArtNet е да свърже преподаватели, млади учени, художници и
изкуствоведи от различни държави, от
различни висши училища по изкуство,
културни центрове, организации и галерии, като даде възможност на участниците за изява и споделяне на виждания
и опит.

Сред авторите, включени в изложбата са: Зоран Круль, Мария Петкович,
проф. д-р Лаура Димитрова, проф. Стефан Алтъков и други. Селекцията на художниците от Лесковац и техните творби е направена от изкуствоведа проф.
д-р Срджан Маркович.

В Заседателна зала 1 на Софийския
университет се състоя премиерата на
книгата „Фалшификати на антични и
средновековни монети“ на Иля Прокопов. Събитието бе организирано от Университетското издателство „Св. Климент
Охридски“ и се проведе в рамките на
традиционните Климентови дни на Софийския университет. „Св. Климент Охридски“.
Директорът на Университетското
издателство „Св. Климент Охридски“
Димитър Радичков заяви, че е радостен,
че Иля Прокопов се е съгласил да направи книгата, за която е била необходима
близо година, за да се изработи технически. „Чисто полиграфски това е изключително сложна работа, но мисля, че се
получи една книга, която заслужава внимание и такова нещо не се е появявало на
нашия пазар“, каза още директорът на
издателството и изрази задоволството
си, че това е втора книга на Иля Прокопов, която той представя в издателството.
Научната стойност на книгата „Фалшификати на антични и средновековни монети“ бе представена от д-р Ва-

лентина Григорова, която отбеляза, че
Иля Прокопов е неин първи учител по
нумизматика.
Д-р Григорова заяви, че книгата е
библиографски шедьовър – с много
елегантен формат, с много качествена фотография, с изключително добро
представяне на всеки един екземпляр, с
акцент върху проблемите, които отличават фалшификата от античната монета:
„Може би най-доброто, което прави книгата лесна за работа, е препратката
към съответната книга – референция в
областта на нумизматиката – римска,
антична, византийска и др. Това, което
е много важно да подчертаем в случая, е
че книгата е не само една чисто научна
разработка. Тя е и белег на изключителната активност на Иля Прокопов в сферата на експертизата, която е полезна
както за учените, така и за различни
сфери на гражданското общество, на социалния живот, на бизнеса в България и
по света“.
Д-р Григорова подчерта, че фалшификатите са заплаха не само за бизнеса
и за колекционерите. Те са една потенциална опасност да бъде изкривена историята: „Монетите много често са белегът, по който датираме, по който се
ориентираме за събития, за присъствие
на личности, на дадено място в определен период. И фалшификатите рискуват
историята да бъде изкривена“.
Иля Прокопов благодари на своите приятели и колеги, присъстващи на
представянето на книгата, на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, на всички, които са помогнали
книгата да бъде издадена, и разказа за
своята дейност като експерт.
Иля Прокопов е български историк,
археолог и нумизмат. Работи в областта
на историята на стария свят и на Югоизточна Европа през древността. Основно
се занимава с проучването на древните монети и монетната циркулация на
днешните български земи през античността и тракийско време.

Книгата е предназначена за начинаещи колекционери и любители. Целта
на автора и издателя е да се създадат условия, подкрепящи превенцията срещу
измамите с културни ценности, а в конкретния случай – древни монети, циркулирали по нашите земи. Представени са
144 фалшификата на антични и средновековни монети от различни „ателиета“
в България. От тях 27 са предримски, 112
са римски императорски и провинциални и 5 са средновековни. Илюстративният материал е с много високо качество,
а за подобряване на наблюдението са
използвани и увеличения.
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Премиера на книгата
“Фалшификати
на антични и
средновековни монети”
на Иля Прокопов
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Това е деветата книга по темата за
фалшифициране на древни монети и
първата, която авторът издава на български език. Процесът по подготовка
и публикуване протича при големи затруднения от 1992 г. до днес. Основната
трудност е да се получи достъп до фалшификатите, за да бъдат изучени и документирани. От една страна, фалшификаторите и дилърите не са склонни към
сътрудничество, а от друга, огромна част
от произведените в България фалшификати се изнасят на партиди в чужбина.
Изданието ще да бъде полезно също
на музейни работници и служители във
ведомства и организации с отношение
към темата за предотвратяване на пораженията от фалшификатите на културни ценности.

С кратка церемония в Биологическия
факултет на Софийския университет
беше открита фотоизложбата „Жива
вода“. Изложбата бе с образователна
цел и бе организирана от Катедра
„Обща и приложна хидробиология“ към
Биологическия факултет и „Софийска
вода” АД. Събитието се проведе в
рамките на традиционните Климентови
дни на Университета.
Снимките в изложбата представят
провеждащите се със студенти и
преподаватели
изследвания
за
екологичното състояние, качеството
на водите и биоразнообразието на река
Искър и язовир Искър, биологични
обекти с индикаторно значение,
работата по време на учебните
практики
и
др.
професионални
елементи от управлението на водите.
Фотоизложбата е част от проекта „Жива
вода“, насочен към повишаването на
знанията, уменията и професионалната
компетентност на студентите от
Биологическия факултет по управление
на водните ресурси, водоснабдителния
цикъл на град София и биотехнологиите
за пречистване на води.
На
откриването
присъстваха
деканското
ръководство
на
Биологическия факултет, гости от
„Софийска вода“ АД, партньори на
Факултета, студенти и преподаватели.
В
изложбата
участваха
50
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В Софийския университет се
състоя премиерата на „Живот
и слово праведного Климента“
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Фотоизложба „Жива вода“
в Биологическия факултет

фотографии, представящи различни
аспекти от дейностите по научнообразователния проект „Жива вода“.
С приветствено слово от Владимир
Гълъбов – старши мениджър на отдел
„Комуникации“ на „Софийска вода” АД
бе дадено началото на експозицията.
Деканът на Биологически факултет доц.
Стоян Шишков връчи сертификати за
специалните награди на журито, както
и отличените на първо, второ и трето
място.
На първо място бе избрана снимката
на Василена Ангелова. Победителите
получиха материални награди под
спонсорството на „Софийска вода“ АД.
Фотографията
на
Василена
Ангелова, отличена на 1-во място
Снимка на Милко Кьойбашиев от
р. Искър при гр. Самоков, отличена с
2-ро място
Снимка
пейзаж
на
Симона
Първанова от яз. Доспат с 3-то място

В Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ се проведе единственият по рода си седемдневен театрален проект „Живот и слово праведного
Климента“. Проектът се финансира със
съдействието на Министерството на културата и Фонд „Научни изследвания“ на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Студентите на Софийския университет, граждани и гости на столицата имаха
възможност да се докоснат до седем раз-

лични слова на св. Климент, изиграни в
различни дни в различни пространства
на Университета.

Сценичната визия бе провокирана
от познати и недотам познати ритуали,
празници и мистична обредност. По
всичко спектаклите напомняха за тайнство, литургия, въплътена в слово, жест,
усещания, докосвания, трепети във физическото и духовното, осветено от православното и християнското. Това са
едни своеобразни литургии, пласиращи
се колкото в лоното на религиозното,
толкова и в лоното на светското - две
неотделими една от друга нагласи в живота и творчеството на св. Климент Охридски.

С размах големият български актьор
Стефан Попов пресъздаде словата на
нашия учител – св. Климент, с телата си
му акомпанираха Петя Йосифова, Георги
Арсов и Валерия Димитрова, а с гласовете си – хорът на Националната гимназия
за древни езици и култури.
7-дневните театрални премиери
бяха: „Слово за Рождество Христово“,
„Слово за Богородица“, „Слово за Лазар“,
„Слово за възкресението“, „Слово за Светите тайни и Светото причастие“, „Слово
за Светата троица и Сътворението“, „Слово за словата на Св. Климент“.

На 26 и 27 март 2017 г. в Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ ще
се проведе театралното предизвикателство „24 часа театрален експеримент без
граници“.
Проектът „24 часа театрален експеримент без граници“ е организиран от
студентите от театъра на Софийския
университет „Алма Алтер“ и колегите
им от Студентския съвет на Университета. Инициативата е подкрепена от Театър-студио „4хС“ и Театър-лаборатория
„Алма Алтер“. Проектът се осъществява
по Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт „Отворено
общество“ - София и Фондация „Микрофонд“.
На 12 и 13 ноември 2016 г. в университетския Театър-лаборатория „Алма
Алтер“ започнаха работа фокус групите
на театралния експеримент. 30 зрящи
и 30 незрящи студенти се впуснаха в
приключението и започнаха своята подготовка, за да прекарат заедно цяло денонощие, обединени от желанието си да
се изразят, да се споделят, да се случат.
Работата на фокус групите продължи и
на 26 и 27 ноември 2016 г.
Поради спецификата на събитието
социалният експеримент е предшестван
от период на опознаване между различните групи участници и психо-физически тренинг.

По време на самия експеримент се
очаква да бъдат изиграни между 6 и
10 представления, да се проведат множество интеракции и уъркшоп-сесии с
участниците като се използват изразните средства на различни изкуства – театър, музика, танц.
Най-голямото
предизвикателство
за участниците ще бъде създаването на
изцяло ново представление, текст, драматургия, хореография и изпълнение
по пиесата „Слепците“ на Морис Метерлинк, в което ще се включат всички
участници.
Сред основните проблеми на незрящите е достъпната среда, социалната
интеграция и трудовата реализация. В
Софийския университет проблемът с
достъпната среда в голяма степен е решен, а новите информационни технологии в библиотеките създават равни
възможности на хората с увреждания
за достъп до информация. Настоящият проект съдейства за разрешаване
на проблема с интеграцията, който е
особено важен. Решаването му поставя
необходимостта от опознаването му.
Според организаторите на събитието
пренебрегването на въпроса и лекомисленото му отминаване създава условия
за алиенация между двете целеви групи на проекта. Отчуждението е една от
най-страшните болести на съвремието,
а отчуждението между хората в неравностойно положение и останалите е особено актуален проблем.
В Софийския университет следват
над 30 незрящи студенти. Настоящият
проект има за цел да изгради, оформи и
отстоява ангажирана студентска позиция за необходимостта от разбиране и
вникване в проблемите на другите. Проектът създава мост между двете целеви
групи, който ще спомогне за установяване на една хомогенна социална среда.
Известно е, че незрящите имат способности, подобни на зрящите, като това да
определят размерите на тялото на човек, неговата възраст и емоционалност,
често тези способности биват подценявани. Този проект ще събере и разпространи информация за социалните дефицити на съвременното живеене, което е
основна и необходима предпоставка за
подобряването на качеството на живот.

Програма „Сасакава” към
Софийския университет
„Св. Климент Охридски”
обяви конкурс за еднократни
докторантски стипендии в
размер до 2000 щатски долара
Стипендиите „Сасакава“ са предназначени за изследователска работа на
докторанти в чуждестранни университети и университетски библиотеки по
темата на техните дисертации със срок
не по-малък от един месец.

Срокът за кандидатстването е до 15
февруари 2017 г.

Стипендиите са предвидени за редовните докторанти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които
се обучават по следните направления:
изследвания на Източна Азия (Япония,
Корея, Китай); история, културология,
социология, философия, политология,
психология.
Всички кандидати трябва да изпратят молба (свободен текст) за участие в
конкурса за стипендиите „Сасакава“ до
Председателя на Управителния съвет
проф. дфн Анастас Герджиков - ректор
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ (rector@uni-sofia.bg) с копие
до зам.-председателя и координатора на
Програмата „Сасакава“ проф. дфн Александър Федотов (alexfedotoff@abv.bg).
Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от научния
ръководител на кандидата.

Кандидатите са длъжни да представят проект на своята работа в чужд
университет, в който да обосноват необходимостта от извършване на изследователската работа или използването
на чужда университетска библиотека.
Установяването на предварителен контакт с чужд университет е необходимо
условие.
Срокът за кандидатстването е до 15
февруари 2017 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 15 март 2017 г.
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техните близки от името на ректорското
ръководство и от свое име за успешното
завършване на Физическия факултет.
„Това е най-приятното изживяване
за един преподавател – моята роля в момента – да види своите студенти пораснали и помъдрели“, заяви проф. Витанов
и изрази увереността си, че времето ще
заличи трудностите, които студентите
са срещнали по времето на обучението си, и ще останат хубавите спомени и
многобройните приятелства.
„Времето ще ви убеди в нещо, което
сигурно вече знаете много добре: че Алма
матер е най-доброто място в България
за придобиване на сериозна квалификация на едно много добро ниво и сериозна
подготовка във вашите области. ПодгоНа тържествена церемония в Аулата
на Софийския университет 80 бакалаври
и магистри на Физическия факултет
получиха дипломите си за завършено
висше образование. Випускът има един
пълен отличник.
Тържеството бе открито с поздрав
към абсолвентите, техните родители и
близки от заместник-декана на Физическия факултет доц. д-р Виктор Иванов.
Той заяви, че най-младите му колеги не
просто получават още едно свидетелство за завършена образователна степен, а своя паспорт като граждани на
света – защото завършват един престижен университет с близо 130-годишна
история. Университет, който е дал много
от най-светлите личности на България,
строителите на съвременна България.
От името на цялото деканско ръководство, на всички преподаватели от Физическия факултет и от свое име доц.
Иванов изрази надеждата си, че са дали
нужното, за да могат абсолвентите да
бъдат един ден сред тези светли примери за подражание.

„Не е тайна, че завършихте едни от
най-трудните специалности в Университета. Борихте се с квантова механика,
с математични методи, със съвременни
експериментални методи и какво ли още
не, но в крайна сметка удържахте победа. Така че днес имате повод за празнуване“, каза още заместник-деканът пред
своите възпитаници.
Заместник-ректорът на Софийския
университет чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов поздрави абсолвентите и

товка, получена благодарение най-вече
на вашите усилия, но и на вашите преподаватели“, подчерта заместник-ректорът.
В приветствието си проф. Витанов
заяви, че за Университета е повод за гордост това, че според Националната рейтингова система на Министерството на
образованието и науката Алма матер е
на първо място сред всички висши училища в професионалните направления,
в които обучава студенти. Той добави,
че във Физическия факултет образованието винаги е вървяло ръка за ръка с
науката и заяви, че Факултетът с право
се гордее със своите много сериозни
научни постижения: „С повече от 200
научни публикации в най-реномираните
световни списания през 2015 г., Факул-

тетът се нареди на първо място между
всички факултети и научни институции
в България. Още по-впечатляващо е, че
някои от вас, скъпи абсолвенти, участваха в тези научни постижения и с това
поставиха началото на своя успешен път
в науката“.
Проф. Витанов призова най-младите
си колеги да помнят наученото от своите преподаватели, защото то е безценно,
да го носят в сърцата и умовете си и да
го развиват: „Не се оплаквайте, независимо че ще има много трудности занапред.
Мислете позитивно и търсете хубавото
и полезното във всяка ситуация. Не се отчайвайте, когато срещнете трудности,
а ги преодолявайте, защото те ще ви направят по-силни. Не се сърдете на конкуренцията, която непрекъснато ще е около
вас, защото тя ще ви направи по-добри“.
В края на словото си заместник-ректорът на Софийския университет пожела
на абсолвентите да намерят удовлетворяваща ги работа – такава, каквато заслужават и която отговаря на възможностите, желанията и амбициите им, и която да
им създаде усещане за пълноценно изживян живот и обяви випуск 2016 година за
завършил.

Йордан Даракчиев и пожела на колегите
си да бъдат любопитни: „Любопитството е това, което е движело науката
през вековете. Любопитството е това,
което различава учения от другите хора.
Любопитството е това нещо, което
движи света“. Той призова всички да не
съжаляват за грешките си, да се учат от
тях и да приемат всяко предизвикателство със страст, защото предизвикателството винаги се отплаща.
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Преди да получат дипломите си, абсолвентите от Физическия факултет
бяха поздравени от отличника на випуска Йордан Даракчиев, който заяви, че
за него е огромна чест да е част от Физическия факултет и част от най-стария
университет в България. Той благодари
за възможността да получи образование, съизмеримо с най-доброто в света,
за възможността да общува с толкова
добри преподаватели, да познава толкова много колеги, толкова много хора с
интереси като неговите.
„Завършвайки днес, ние полагаме началото на живота си като съзнателни граждани на България, като учени,
и като, надявам се, по-добри хора“ каза
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В Аулата на Софийския университет,
в деня на големия християнски празник Въведение Богородично, 54 бакалаври и 37 магистри от випуск 2016 от
Богословския факултет на Софийския
университет получиха дипломите си за
завършено висше образование. 17 от абсолвентите са с отличен успех.
Проф. д-р Александър Омарчевски,
декан на Богословския факултет, откри
тържествената церемония и отбеляза,
че за него е радостно да види Аулата
толкова пълна. Той пожела на абсолвентите успех и развитие на тяхната
кариера, както и в следващите етапи на
образованието им. Проф. Омарчевски
изрази увереността си, че абсолвентите
на Богословския факултет завършват не
само като добри специалисти, но и като
по-добри хора. Той заяви, че е убеден, че
полученото през годините няма да остане неизползвано, а ще се преумножи,
както синаповото зърно в притчата се
разраства в многолистно и голямо дърво.
В приветствието си към най-младите
си колеги проф. Омарчевски заяви, че в
днешните трудни дни необходимостта
на обществото ни от грамотни и добре
обучени специалисти богослови е голяма на всички нива в обществото. Той
пожела на всички занапред освен здраве
и да бъдат верни на Христовото учение,
да бъдат достойни членове на нашето
общество и да носят с гордост името на
св. Климент, под чиято егида са се обучавали: „Бъдете верни на завета на св.
Климент. Едно светило, с което не само
България, но и целия християнски свят

може да се гордее. Един дълбоко проникновен мислител, педагог и задълбочен
богослов“.
Заместник-ректорът на Софийския
университет доц. д-р Георги Вълчев приветства абсолвентите от името на ректорското ръководство. Той заяви, че за
него е чест и удоволствие да присъства
на промоция на Богословския факултет,
тъй като хората, които завършват този
факултет, са малко по-специални от профила на средностатистическия студент
в Софийския университет. По думите му
в днешно време говорим, че не достигат
много специалисти, че обществото ни се
лута в различни посоки, нямаме и хора,

които да се грижат за душите на хората,
а Софийският университет в лицето на
студентите от Богословския факултет
създава подобни специалисти.
„Вие сте завършили успешно вашето
професионално образование, днес ще получите и дипломите, които удостоверяват вашата подготовка. Трябва да помните обаче едно – дипломата показва, че
формално сте преминали успешно през
едно академично образование, доказването ви като хора с добра подготовка
тепърва предстои, когато навлезете в
живота“. Заместник-ректорът напомни,
че младите специалисти ще имат много
трудности и изпитания, но това, което
са научили в Университета, ще остане
завинаги част от тях, това ги прави част
от голямата общност на Софийския университет. Той ги призова в трудни, но и в
щастливи моменти да се върнат в Алма
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Богословският факултет
връчи дипломите на своите
абсолвенти

матер и да предадат своя опит на всички.
„Годишнината от успението на св.
Климент трябва да ни посочи, че във
всички епохи на хората не им е било лесно. Да се справи с една догма, да преподава
на нов език и в една безпросветна епоха да
създаде над 3500 последователи. Успял е,
защото е подходил към своето дело като
към мисия“ – отбеляза доц. Вълчев и призова абсолвентите каквото и да работят
в професионалния си път, да определят
своята мисия и да я следват неотклонно,
както и да имат много последователи и
ученици, защото знанието се предава от
поколение на поколение.
„В днешно време трябва да отворим
сетивата си и да не се поддаваме на масовите внушения, които се опитват да
манипулират обществото. Винаги търсете хората, водачите, които могат да
подкрепят знаещите и имащите желание да работят. Така, както навремето
до св. Климент се е изправил един мъдър
държавник, без чиято помощ и подкрепа
делото му едва ли би било толкова успешно. Обществото ни трябва да извърви
дълъг път, за да хармонизира отношенията вътре в себе си. Всяка една криза
всъщност е начало на един бъдещ успешен
път. Нека той се отвори пред вас, дано да
имате щастие, късмет и да се ползвате
с подкрепата на приятелите, които сте
намерили в Алма матер“.
Абсолвентите и техните близки бяха
поздравени и от отличника Здравко
Кънев. Той припомни началото на тяхното следване и благодари на преподавателите, които са отдали своята любов и
грижа за всички студенти. Благодари на
администрацията и на работещите в Библиотеката. „През тези четири години изминахме път, през който се изграждахме
като зрели и отговорни към бъдещите ни
начинания. Придобихме много нови знания, но най-важното от тях бе мисълта
за отговорността пред Църквата, пред
Бога и ближния“. Той отбеляза още, че богословието е не само наука, но и откровение, свидетелство за Христос, образец на
нашия живот.

На тържествена церемония в Аулата
200 бакалаври и магистри от Факултета
по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ получиха
дипломите си за завършено висше образование. От тях 80 са с отличен успех.
Проф. д-р Ренета Божанкова, заместник-ректор на Софийския университет,
откри церемонията и поднесе приветствие към абсолвентите от свое име и
от името на ректора проф. дфн Анастас
Герджиков. Проф. Божанкова поздрави
всички с техния успех – завършването
на висшето им образование, което означава още една стъпка напред в живота, който се е отворил пред тях. Заместник-ректорът отбеляза, че до днес
много години наред са се учили, а оттук
нататък пред тях стои дело за цял живот
– да учат другите. Проф. Божанкова призова абсолвентите да го правят с радост,
с посвещаване на това занятие, но и на
мисията, която има учителят, човекът,
който се е посветил на другите.
Проф. Божанкова поздрави и родителите, без чиято подкрепа абсолвентите
нямаше да постигнат своите високи успехи. Тя се обърна и към преподавателите, които в този празничен ден имат
огромното удоволствие да видят своите
пораснали студенти в залата. Проф. Божанкова пожела на всички тази среща
в Аулата да не бъде последна, да продължат образованието си в следващи-

те образователни степени и да носят с
гордост името на завършили Софийския
университет „Св. Климент Охридски“. С
пожеланието винаги да помнят своята
Алма матер проф. Божанкова обяви випуск 2016 г. на Факултета по педагогика
за завършил.
Деканът на Факултета по педагогика
проф. д-р Бончо Господинов приветства
абсолвентите, техните преподаватели,
родители и гости и заяви, че всяка година по това време, както и всички останали факултети, Факултетът по педагогика се разделя с част от себе си, а преди
около два месеца е придобил част от себе
си. И така всяка есен – едни идват и остават, други си тръгват. Деканът подчерта
обаче, че випускът, който завършва, не
престава да бъде част от факултета: „Вие
винаги ще бъдете част от Факултета
по педагогика и не забравяйте това! Ние
винаги ще се опитаме да ви съдействаме,
да ви дадем съвет, да потърсим помощ.
Защото тези, които днес ще излязат с

приема своята професия като мисия,
очевидно е сгрешил пътечката, по която
е тръгнал. „Аз съм сигурен, че всички вие
днес тук, облечени в тоги, не сте сгрешили в своята пътечка. Абсолютно съм
убеден, че вие ще продължавате да утвърждавате нашето доверие към вас“.
Проф. Господинов отправи апел към
абсолвентите, когато по пътя си се сблъскат с неща, които не харесват, да не се
примиряват, а да се опитат да ги променят. По този повод той разказа една притча за морската звезда. Мъдрец, разхождайки се една сутрин по брега на океана,
видял млад човек да събира морски звезди от пясъка и да ги пуска във водата. На
въпроса защо прави това, младият човек
отвърнал, че слънцето изгрява и започва
отливът и ако не върне морските звезди
в океана, те ще умрат. Мъдрецът отвърнал: „Но, млади момко, този бряг е много
дълъг и целият е покрит с морски звезди.
Ти нищо не можеш да промениш.“ Младежът го изслушал учтиво, после се навел,
вдигнал поредната морска звезда от пясъка, хвърлил я в океана и отговорил: „За
тази вече промених“.
Деканът на Факултета по педагогика
заяви, че промяната вероятно започва с
малките неща: “И колкото по-малки неща
променяме, толкова по-лесно ще се случат големите промени, които всеки един
от нас лелее да направи. Не сам, а заедно с

диплома от тук, са достатъчно квалифицирани, за да могат да отидат там,
накъдето са тръгнали – да помагат. Да
помагат на онези, които трябва да се научат как да влизат в света. Да помагат
на онези, които, навлезли в света, не могат сами да се ориентират в него. Това
е мисията на специалностите в нашия
факултет. Да работят с хора и за хора,
да помагат и да бъдат човеци. И да помагат на другите да станат такива“.
Проф. Господинов заяви още, че учител, работещ в сферата на образованието, било то формално или неформално
или социален работник, който не въз-
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другите – с онези, с които работи, заедно
с онези, за които работи. Промяната е
нещо, което трябва да извършваме ние,
а не да чакаме да дойде сама“.
В края на приветствието си проф.
Господинов призова най-младите си колеги да не чакат, а да променят със знанието си, с моженето си, с човещината си
и да не забравят, че са част от Факултета
по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Поздрав от името на абсолвентите
отправи Десислава Иванова. Тя отбеляза, че заедно със своите колеги през
изминалите години са се научили на
отношение към живота. Независимо от
това, че някои са приемали изминалите
години като усилие и всяка сесия за тях е
била чудовищно усилие на волята, за да
преодолеят себе си, година след година
са трупали знания, умения, много хубави спомени и верни приятелства.
Десислава Иванова благодари на
преподавателите във Факултета по педагогика, които са им дали тласък, за да
станат знаещи и можещи специалисти и
отговорни хора. На колегите си пожела
да се борят за собствения си авторитет
и престиж, но също така и за просперитета на професията, защото именно те
могат да променят света. Пожела им да
мечтаят, да дерзаят, да не спират да преодоляват трудностите: „На добър път,
изградете се като верни специалисти и
докажете себе си“.

жава да разработва посоката за старт на
младите учени в живота, защото това е
неговото бъдеще.
Заместник-ректорът поздрави всички млади учени, които са успели да завършат с успешен край своите усилия и
подчерта, че това вдъхва самочувствие
и увереност и дава кураж. Доц. Вълчев
поздрави и всички научни ръководители, които са подкрепяли младите колеги, както и колегиите в катедрите, където младите учени са били неразделна
част в продължение на няколко години,
докато са работили своите трудове.

На тържествена церемония в Аулата успешно защитилите докторанти от
всички факултети на Софийския университет получиха своите дипломи.
На събитието, което се провежда в
рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет, присъстваха доц. д-р Георги Вълчев, заместник-ректор на Софийския университет,
функционалният ректор проф. д-р Мария Стойчева, декани, преподаватели,
гости.

Тържеството бе открито от доц.
Вълчев, който поздрави докторантите,
техните близки и гости за постигнатия
успех и отбеляза, че вече е традиция в
дните, в които Софийският университет почита своя патрон свети Климент
Охридски, специално внимание да получава младата генерация учени, положили много усилия, за да създадат своите
първи сериозни научни трудове. По думите му няма университет, който да има
бъдеще без тази млада генерация, без
хората, които действително въплъщават идеята, зад която застава още навремето св. Климент – да имаме ученици, да
имаме последователи.
Доц. Вълчев отбеляза, че мисията на
науката в днешно време у нас е трудна,
но най-старото и най-авторитетното
висше училище в България ще продъл-

„Битката за науката винаги е била
трудна и ще продължи да бъде такава.
Но се надявам, че Университетът, следвайки своята мисия , завещана му още
от свети Климент Охридски, ще продължава да бъде стожер на науката и в дни
като днешния, оглеждайки се в очите на
тези млади наши последователи, млади
колеги, ние действително ще виждаме
бъдещето на Университета“ – каза още
доц. Вълчев и пожела на добър час на
младите учени.
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111 са успешно защитилите
докторанти на Софийския
университет за периода
май-октомври 2016 г.
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