1. Общоуниверситетски юбилейни прояви

Период 2018

Организатор

Събитие

февруари

Унив. библиотека

Изложба „Новите седмочисленици“ и откриване на бюст на Ал. Т. Балан

24-25 март

Университетски
театър „Алма Алтер“

24 часа театрален маратон

март-април

Студентски съвет

Фотоконкурс „Студентски мигове“ за бакалаври, магистри и докторанти. Оценяващи
фотографиите ще са преподаватели по фотография в Университета. Председател на журито
Антоан Божинов. Представяне на фотоизложбата „Студентски мигове“ в ректората и останалите
кампуси

май

СУ

Майски дни на културата – традиционна поредица от културни прояви

16 април
(откриване)
12 април – 4
май

Галерия „Алма
Матер”

Изложба на ГГФ и Българското географско дружество, посветена на 150-годишнината от
рождението на Анастас Иширков – доц. Климент Найденов, Катедра „Регионално развитие“, ГГФ

17 април
Аула

Културен център и
Американски
университет в
Благоевград

Десети международен фестивал „Среща на студентските хорове“

24 април
Аула

Бахово общество

Великденски концерт на „Баховото общество в България“: Оратория „Израел в Египет“ от Георг
Фридрих Хендел

25 април

СУ

Конференция на CIDIC, Европейския център за икономическа, академична и културна
дипломация, който организира среща на участници от Европа в страната Председател на
Европейския съвет

3 май

Биолог. факултет

Ден на биологията – Биофест. Събитието е насочено към учениците и широката общественост

7 май
(откриване)
7 – 18 май
УАСГ

Международна
академия на
архитектурата

Изложба „Водещи майстори на световната съвременна архитектура – членове на
Международната академия на архитектурата“ – в рамките на XV СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА
АРХИТЕКТУРАТА – ИНТЕРАРХ 2018

11 май

Унив. библиотека

Представяне на дигитална научно-изследователска библиотека „Зограф“, която включва
„Зографската електронна изследователска библиотека“ с ръкописи от библиотеката на

Зографската Света обител „Св. Георги Победоносец“, дигитални копия от ръкописните колекции
на Ватиканската апостолическа библиотека, библиотеката в град Реймс (Франция), Центъра за
славяно-византийски проучвания „Акад. Иван Дуйчев“, Народната библиотека „Иван Вазов“ –
Пловдив, Историческия музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил и библиотека „Теология“.
11 май
Аула

Студентски съвет

Конкурс „Студент на годината“

16-17 май

СУ, Исторически
факултет, Център
Балкани

Международна конференция „Западните Балкани – минало, настояще, бъдеще“ – съпътстващо
събитие на срещата на върха ЕС – Западни Балкани в София с участието на историци и
политици от Западните Балкани

17 май

Факултет по
журналистика и
масова комуникация

„Бъдещето на журналистиката в сянката на днешния ден“ – кръгла маса с участието на
практикуващи журналисти

19-20 май

Студентски съвет

Спортен празник

24 май

СУ

Празник на славянската писменост – тържествено честване на паметника на Св. св. Кирил и
Методий и в Аулата на Софийския университет
Връчване на шест еднократни награди „130 години СУ“ на ФМИ. Наградите включват грамота и
еднократна стипендия от 1000 лв.

30 май
Театрална
зала

Културен център

Прожекция на филма „Възвишение“ и дискусия върху филма и романа

31 май – 1
юни

Катедра
„Европеистика“ и Жан
Моне Център за
високи постижения на
СУ

Международна конференция „Съединението прави силата“ – Конферентна зала на Дома на
Европа в България, ул. „Г.С. Раковски“, №124

май

СУ

Представяне на Софийския университет в рамките на Софийския фестивал на науката,
организиран от Британския съвет

1 юни

Студентски съвет

Благотворителен концерт „Купонясвай с кауза“

26
септември –
03 октомври

Унив. библиотека

Юбилейна изложба – „Университетска библиотека през обектива на двама фотографи“ –
Централно фоайе Ректорат

26-27
септември

Унив. библиотека

Тържествено събрание по повод 130-годишнината от основаването на Унив. библиотека.
Международна конференция „Съвременната библиотека – център за обучение, диалог на

2018 г.

култури, иновации и нови технологии“
Европейска нощ на учените:
Отворени врати за младите в науката (посещение на научни лаборатории и демонстрации)
Ателие на младите таланти / Учените под светлините на прожекторите

28.09

1 октомври

СУ

Тържествено откриване на 131-та учебна 2018/2019 година

октомври

Унив. библиотека

Юбилейна изложба „130 г. Университетска библиотека“

Декември –
януари 2019

СУ

Фотодокументална изложба за 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“

27
септември –
октомври

Унив. библиотека

Юбилейна изложба

ноември

СУ

Климентови дни на културата – традиционна поредица от културни прояви

8-9 ноември

Биолог. факултет

Международна научна конференция Климентови дни 2018 (INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE KLIMENT’S DAYS 2018)

22 ноември

Аула

Церемония по връчване на „Знак за качество“ на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

25 ноември

СУ

Патронен празник
Връчване на награди и стипендии за студенти по договори с няколко институции

25 ноември

Студентски съвет

Sofia University Gala – тържествена коктейл-вечеря. Концертна част – студенти и докторанти ще
представят авторски песни, създадени от участниците на конкурса „Български текст на песен“,
създаден от Атанас Нейчев през 2016 г. с партньорството на Студентския съвет

29-30
ноември

Факултет по
педагогика

Международна конференция „130 години университетска педагогика“ – Зала 1, 2, Аула,
Конферентна зала

8 декември

СУ

Юбилейно честване на 130-годишнината на СУ
Тържествено събрание
Тържествен концерт

Януари 2019

СУ, ЦСВП „Елена и
Иван Дуйчеви“

Изложба от колекциите на Софийския университет и Изложба „Съвременно изкуство“ с
художествени произведения от техния фонд и от фонда на Фондация „Елена и Иван Дуйчеви“.
Издаване на каталог към изложбата

2. Спортни прояви
18-26 април

Департамент по спорт

Състезания за купата на Ректора, посветени на 130 години СУ „Св. Кл. Охридски“

Края на
октомври
2018 г.

Департамент по спорт

Тенис мач с участието на студенти и преподаватели до 130 гейма, посветен на 130 години СУ „Св. Кл.
Охридски“

Края на
октомври
2018 г.

Департамент по спорт

Баскетболен мач с участие на студенти и преподаватели до 130 точки (или 130 мин.), посветен на 130
години СУ „Св. Кл. Охридски“ – Тити Папазов

Края на
октомври
2018 г.

Департамент по спорт

Футболен мач между настоящи и бивши състезатели от отбора на Алма матер, посветен на 130 години
СУ „Св. Кл. Охридски“.

3. Юбилейни издания и издателски премиери
1. История на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на български език – 500 бр.
2. История на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на английски език – 500 бр.
3. Алманах на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на български език – 500 бр.
4. Алманах на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на английски език – 500 бр.
5. Колекции от Музея на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на български език – 500 бр.
6. Спомени и истории от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на български език – 500 бр.
7. Смешна книга за Софийския университет
8. Юбилеен сборник „130 години СУ „Св. Климент Охридски“ и 65 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители“
4. Празнични, научни и културни събития на факултетите и департаментите
БогФ

Международен семинар по повод 20-годишнината от основаването на Библиотека „Библика“

БогФ

Конференция – възпоменание за 75 години от смъртта на архимандрит проф. д-р Евтимий Сапунджиев

БогФ

Кръгла маса с изложба, посветена на 75 години от спасяването на българските евреи, съвместно с
Организацията на евреите в България „Шалом“

2 април

Факултет по
педагогика, Клуб
„Креации“ и
Педагогическото
хранилище към
Учебно-научна
лаборатория „Проф. др Петър Нойков“

„Чернови“ – авторски моноспектакъл на проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова и Авторска фотоимпресия
„Алма Матер през времената“ на доц. д-р Владислав Господинов

май

Факултет по
педагогика

Студентски теоретичен семинар „130 години университетска педагогика“

май

Факултет по
педагогика

Кръгла маса на тема „Социална и педагогическа работа с мигранти и бежанци – ангажираността на
университетското образование“

май

Факултет по
педагогика

Кръгла маса на тема: „Приобщаващото образование – предизвикателства пред българската
педагогическа теория и практика“

18–20 май
УБН „Проф.
д-р Цветан
Бончев“

Факултет по
педагогика

Девети Международен студентски образователно-консултативен семинар „Академични хоризонти“,
посветен на 150 години от рождението на проф. д-р Петър Нойков, със студенти от ІІІ курс на трите
специалности от ФП и чуждестранни студенти по програма „Еразъм +“

април-май

Факултет по
педагогика

Седми Дни на Франсоаз Долто в България „Бебето, детето и психоанализата“

7–8 декември

Факултет по
педагогика

„Пак ще се срещнем след 10 години“ – Алумни клуб и Педагогическо хранилище, юбилейна среща на
завършилите първия випуск на специалност „Неформално образование“

31 март

ФМИ

Пролетна научна сесия на ФМИ „Математиката и информатиката в Софийския университет – история,
развитие и иновативни тенденции“.

ФМИ

Откриване на „Клуб 128“

24 май

ФМИ

Връчване на шест еднократни награди „130 години СУ“ – грамота и еднократна стипендия от 1000 лв.:
– награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.5. Математика;
– награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
– награда за изявен студент от ОКС „Магистър“, направление 4.5. Математика;
– награда за изявен студент от ОКС „Магистър“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
– награда за изявен докторант в ОНС „Доктор“, направление 4.5. Математика;
– награда за изявен докторант в ОНС „Доктор“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Гьолечица

ФМИ

Тридневни научни семинари на катедрите към ФМИ, посветени на научните постижения и на историята

на съответните катедри:
– катедра Алгебра: „27 години алгебра в СУ“;
– катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика: „Възникване и разпространение на
стохастиката в България“;
– катедра Геометрия: „130 години СУ „Св. Климент Охридски“ - 114 години катедра Геометрия“;
– катедра Информационни технологии: „Предизвикателства и подходи в обучението по информатика и
ИТ“;
– катедра Комплексен анализ и топология: „Катедра Комплексен анализ и топология - традиции и
бъдеще;
– катедра Компютърна информатика: „Нови тенденции в разработката на програмно осигуряване“;
– катедра Математическа логика и приложения: „Математическата логика в България - минало,
настояще, бъдеще“;
– катедра Мехатроника, роботика и механика: „Мехатрониката и роботиката - приоритетна област на
съвременното развитие“;
– катедра Обучение по математика и информатика: „Тенденции в обучението по математика и
информатика - история и перспективи“;
– катедра Софтуерни технологии: „Софтуерни системи, ориентирани към големи данни (Data Software
Intensive Systems)“;
– катедра Числени методи и алгоритми: „Апроксимации и числени методи“.
ФМИ

Изработване на рекламни материали на ФМИ с брандиран знак: 130 години Софийски университет „Св.
Кл. Охридски“

4-6 юли

Физически факултет

24-та Юлска лектория за учители „Съвременни направления на природните науки“ – Ден на физиката и
астрономията

19-20 април

Студентски съвет,
Факултет по химия и
фармация

Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

май

Факултет по химия и
фармация

XVII Национална конференция по химия за студенти и докторанти

3 юли

Факултет по химия и
фармация

24-та Юлска лектория за учители „Съвременни направления на природните науки“ – Ден на химията

4 май

Биологически
факултет

Кръгла маса кариерно развитие

2 юли

Биологически
факултет

24-та Юлска лектория за учители „Съвременни направления на природните науки“ – Ден на биологията

3-4 октомври

Биологически

Младежки семинар по генетика с международно участие

факултет
21 и 22 май

Факултет по
журналистика и
масова комуникация

„Професионални и образователни аспекти на българското книгоиздаване“ – юбилеен семинар на
Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ по повод на 20-годишнината от създаването на
специалността „Книгоиздаване“

май

Факултет по начална и
предучилищна
педагогика

Изложба на преподавателите от Катедра „Визуални изкуства“ в Галерия „Алма матер“

април

Факултет по начална и
предучилищна
педагогика

Честване 20 години „Музикални компютърни технологии“ в Софийския университет

29 октомври

Унив. библиотека

Представяне на „Алманах на Университетската библиотека 1888 -2018“ – Конферентна зала

ноември

Исторически факултет,
Академично етноложко
сдружение – СУ
Място на провеждане
– Централно фоайе на
Ректората

Празник на етнологията и посрещане на новоприетите студенти в катедра „Етнология“ за учебната
2018-2019 г. Целта е взаимно опознаване на преподаватели, студенти и докторанти, приобщаване на
новите студенти и запознаване със специалността. Идеята на организаторите е да провокират интерес
към етнологията като наука. Предвиждат официална част с приветствия и музикална програма, ревюпредставяне на народни носии от различните етнографски области.

23-26
октомври

Факултет по славянски
филологии, Българско
общество „Достоевски“

Международен симпозиум „Антропологията на Достоевски“

15-17
ноември

Факултет по славянски
филологии

Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полета на сътрудничество“

19-20
ноември

Факултет по славянски
филологии

Конференция "Българистични езиковедски четения"

септември

ДИУУ, дружество
„Родолюбец“, МОН,
ДАБЧ, БД „Тракия“ и
Конгрес на българите
в Украйна – Одеса,
КДБЕК „Родолюбие“ –
Киев

„Българин да се наричам...“ – кръгла маса по проблемите на образованието на българските общности в
чужбина

23-24
ноември

ДИУУ

Юбилеен научно-образователен форум

ноември

ДИУУ

Художествена изложба на учители-художници

1-30 ноември

ДИУУ

Експозиция на редки учебни и справочни издания от края на ХІХ началото на ХХ век от фонда на
Педагогическата библиотека на ДИУУ

24 ноември

ДИУУ

„Високо, високо, високо...“ – среща на педагогически специалисти, защитили най-високата първа ПКС
през последните 20 години и тържествено връчване на свидетелствата за І ПКС

5. Празнични и културни събития на Културния център, на галерия „Алма матер“ и на Университетска библиотека
21 февруари
Аула

Арте Либера

Акустичен концерт с произведения на Мануел де Фая, Морис Равел и Енрике Гранадос – в изпълнение
на Галя Павлова (мецосопран) и Благовеста Константинова (пиано)

23 февруари
Театрална
зала

Културен център

Кинофорум „Моят филм“ с участието на визуалния артист и преподавател д-р Красимир Терзиев и
водещия на серията Васил Прасков

26 февруари
(откриване)
28 февруари
– 16 март
Галерия
„Алма Матер”

Петя В. Димитрова,
етнолог

Изложба с фотографии от Сибир и Монголия със заглавие „Да обичаш дивото“

27 февруари
Конферентна
зала

Културен център и
Изд. Сиела

Представяне на книгата „Трудният разказ“; съставители Александър Кьосев, Даниела Колева

28 февруари
Конферентна
зала

Културен център

Публична лекция на Айя Сакова (Естония) на тема: Writing against the Shame of the (Socialist) Past: Poetic
techniques of mental survival in Georgi Gospodinov’s, Viivi Luik’s and Christa Wolf’s novels

13 март
Конферентна
зала

Културен център и
Вестник „Култура“

Дискусия на екипа на в-к„Култура“ относно неговото бъдеще, медийната среда в България и нуждата от
подобен тип медия

15 март
Конферентна
зала

Културен център

Премиера на брой 15 на списание „Пирон“ със заглавие „Нова наратология“

16 март

Културен център и

Премиера на книгата на Младен Влашки „Млада Виена в млада България“

Конферентна
зала

Издателство „Хермес“

19 март
(откриване)
19 март – 4
април
Галерия
„Алма Матер”

Иван Захариев

Фотоизложба с портрети от Голямото литературно четене през 1989

20 Март
Театрална
зала

Културен център и
Сдружение „Арт Фест“

Прожекции в рамките на София филм фест 2018:
17:45 – Проектът „Флорида“
20:00 – Потапяне

21 Март
Театрална
зала

Културен център и
Сдружение „Арт Фест“

Прожекции в рамките на София филм фест 2018:
17:30 – За тялото и душата
20:00 – Без милост

27 Март
Театрална
зала

Културен център и
Сдружение „Арт Фест“

Прожекции в рамките на София филм фест 2018:
17:45 Изключителния: Моят Годар
20:00 Нелюбов

28 Март
Театрална
зала

Културен център и
Сдружение „Арт Фест“

Прожекции в рамките на София филм фест 2018:
17:15 Другият Любовник
19:30 Квадратът

29 Март
Театрална
зала

Културен център и
Сдружение „Арт Фест“

Прожекции в рамките на София филм фест 2018:
18:00 Манифест
20:00 Луната на Юпитер

20 април
Театрална
зала

Културен център

Кинофорум „Моят филм“ с участието на театроведа проф. Виолета Дечева и водещия на серията Васил
Прасков

25 април
Театрална
зала

Културен център

Представяне на книгата „Политики на поколението“ от гл. ас. Галина Гончарова (специалност
Културология) – с участието на Александър Кьосев и Милен Русков

4 май
Театрална

Културен център

Кинофорум „Моят филм“ с участието на социолога доц. Боян Знеполски и водещия на серията Васил
Прасков

зала
13 – 16 май
2018
УАСГ

Международна
академия на
архитектурата

Партньорство с XV СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА АРХИТЕКТУРАТА – ИНТЕРАРХ

18 май
Театрална
зала

Културен център

Кинофорум „Моят филм“ с участието на художника Венцислав Занков и водещия на серията Васил
Прасков

21-25 май
Галерия
„Алма Матер”

ФНПП

„BrainSimulacra“ – изложба на студенти от специалност „Изобразително изкуство на СУ с ръководител
доц. д-р Ана Цоловска

28 май-11
юни
Галерия
„Алма Матер”

ФНПП

„Homosimulacrum“ – изложба на доц. д-р Ана Цоловска

5 юни
Конферентна
зала

Културен център

Премиера на брой 16 на списание Пирон със заглавие „Излишното“

8 юни
Театрална
зала

Културен център

Кинофорум „Моят филм“ с участието писателката Емилия Дворянова и водещия на серията Васил
Прасков

12-29 юни
Галерия
„Алма Матер”

ФНПП

„Графични трансформации“ – международна изложба в две части (12-20.06 и 21-29.06) с участието на
артисти и преподаватели от Хърватска, Полша, Канада и България. Проект по ФНИ с ръководител гл.
ас. д-р Снежина Бисерова

2-13 юли
Галерия
„Алма Матер”

ФНПП

Изложба на дипломанти от специалност „Изобразително изкуство“

18 септември
Аула

Културен център
Кантус Фирмус

Концерт с италиански бароков ансамбъл Concierto de Cavalieri

28-30
септември

Културен център и
катедра Англицистика
и американистика

Международна конференция „Традиции и преходи“ (Traditions and Transitions) по повод 90-та годишнина
на катедра Англицистика и американистика и 130-та годишнина на СУ „Св. Кл. Охридски“

6 октомври
Аула

Кантус Фирмус

Концерт от фестивала „Изкуството на барока“ – Оркестър Ил Помодоро

18 октомври
Конфернтна
зала

проф. д-р Вл. Пенчев

Представяне и дискусия върху научния проект „Културно наследство в миграция. Модели на
консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“.

18-26
октомври
Галерия
„Алма Матер”

Културен център

Интерактивна изложба по научния проект „Културно наследство в миграция “.

25 октомври,
Гълъбово

Исторически факултет

Международна конференция „Гълъбово в Югоизточна Европа и отвъд“

29 октомври
– 9 ноември
Галерия
„Алма Матер”

Културен център

Изложба по повод 20-тата годишнина на музейната експозиция за история на радиото в Бълария към
Университетско радио „Алма Матер”

октомври
Аула

Културен център и
Orange Factory

„Шумът – наръчник на потребителя” с Михаил Големинов и Иван Керековски – пиано, електронни
инструменти, генеративна лайв-електроника и визуализация

октомври
Театрална
зала

Културен център

Уъркшоп и музикален пърформанс – история на група „Виолетов генерал“

октомври

Културен център

Научен форум на тема „Четене в дигитална среда“

октомври

Културен център

Премиера на брой 17 на сп. „Пирон“

октомври –
декември
Театрална
зала

Културен център и
фондация „Формат
СФФ”

IN THE PALACE (прожекции на съвременно късометражно кино)

октомври –
февруари
2019
Театрална
зала

Културен център

Кинофорум „Моят филм“ (прожекции и дискусии)

октомври –
февруари
2019
Театрална
зала

Културен център и
„Активист 38“ ООД

Прожекции в партньорство с КинеДок – Международна платформа за алтернативно разпространение на
документални филми извън киносалони

11 ноември
Аула

Културен център

Концерт от фестивала „Изкуството на барока“ – Бароков оркестър на Европейския съюз

ноември
Аула

Културен център

Концерт на Михаил Големинов „Шумът – наръчник на потребителя“

ноември
Театрална
зала

Културен център

„Ние, Гераците“ – учебен спектакъл на НБУ, реж. Снежина Петрова

6-9 декември
Конферентна
зала

Културен център

Научна интердисциплинарна конференция на тема „Съвременни утопии“

Културен център
Културен център
март

Унив. библиотека

Изложба „150 г. от рождението на Ат. Иширков“ и откриване на обновената Френска библиотека

11 май

Унив. библиотека

Празник на библиотекаря

юни

Унив. библиотека

Изложба на Факултета по класически и нови филологии – „Близкият изток през погледа на българските
учени“

24 май

Унив. библиотека

Изложба „140 г. от рождението на Михаил Арнаудов“

29 ноември

Унив. библиотека

„130 г. университетска педагогика“, изложба на публикациите на преподаватели от Факултета

