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Като града, в който е издигнат, и Университетът расте, но не 
старее. живее заедно с народа си. Страда заедно с него.   

десетилетия наред Софийският университет е българската нау
ка. Според ректора любен диков „...Университетът е горд в своето 
съзнание, че е хвърлил мост между западната култура и нас...“.

но той не е само знания. Той е свобода на духа, свобода на ин
телектуалното несъгласие. Той учи младежите да вземат самостоя
телни решения, да толерират разликите в идеите, да уважават 
другия.

в годините, когато инакомислието е рисковано, Университе
тът е оазис на свободомислие. не че няма и безгръбначни, кога не 
ги е имало. 

през последните десетилетия Университетът не само оцеля, 
но и продължава да се развива. посяга към европейски проекти, но 
държи високо българското. праща студентите си в десетки евро
пейски университети да научат нещо различно, да го донесат у нас 
и да го споделят с връстниците си. и не само знание, но и умения, а 
с тях и гъвкавото, съобразено с изискванията на пазара, приложение 
на наученото.

в Университета проблемът „образование или наука“ никога 
не е стоял, защото се знае, че високо образование без висока наука 
няма.

Университетът гледа в бъдещето. Както се казва в лисабон
ската стратегия на европейския съюз, „...поголеми и поефективни 
инвестиции в модернизацията и качеството на университетите 
е директна инвестиция в бъдещето на европа и европейците“.

Когато попиташ някого къде е учил и той отговори – „в Уни
верситета“, никой не задава друг въпрос. защото за българина Уни
верситетът с главна буква е Софийският университет „Св. Кли
мент Охридски“.

ректор 
на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“
проф. дин иван илчев

120 години СофийСки 
универСитет – 120 години 
виСше образование 
в бЪЛгариЯ

има ли нещо поевропейско у нас от Университета? Универси
тетът с главна буква. защото университетите и у нас, и в аме
рика, и в азия, и в африка тръгват от идея, родена  в европа, 
една от найистинските европейски идеи: идеята за свободата на 
човешкия дух.

началото на 1 октомври 1888 г. е съвсем скромно. едва е отбе
лязано във вестниците, никой не снизхожда да го запечати на фото
графска плака. група млади мъже в новото здание на първа софийска 
мъжка гимназия – едни сядат на чиновете, тъй като банки още няма,  
другите се изправят пред тях и започват да говорят. Толкоз.

наричат първите седем преподаватели свети седмочисленици 
– като св. св. Кирил и методий и техните ученици. всички са 
европейски възпитаници, доктори на престижни университети 
– лайпциг, женева, виена, йена, париж.

задачата им изглежда непосилна. Само 15% от българите са гра
мотни. на този фон александър Теодоровбалан,  димитър агура, 
любомир милетич, емануил иванов изглеждат титани. Според 
иван шишманов носят либералната мисъл на запада, но не се отказ
ват от българското, борят се за равноправие в европа.   

Университетът внася европейски идеи. идеята за равнопоста
веност, намерила израз в обръщението „колега“ – равно и за про
фесора, и за студента. равнопоставеност за жената, която сяда в 
аудиториите редом с мъжете. далеч преди някои престижни евро
пейски университети. 

европейска е и сградата му, макар и донякъде побългарена.
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защо празнуваме?

всяко истинско празненство има три основни причини: то 
е честване на миналото, празник в настоящето и амбиция за бъ
дещето. 

миналото на Софийския университет заслужава честване. по 
времето на неговото създаване идеята има много противници: мал
цина са тези, които вярват, че малка и млада българия има интелек
туален потенциал за университет; никой не знае как ще завърши 
цялото начинание. проф. михаил арнаудов излага аргументите на 
тогавашните скептици: „ако другаде този род институции въз
никват органически из цялата предходна училищна система и се 
подготвят във всяко едно отношение за успешно развитие, у нас,  
при недостига на добри гимназии, създадени от признати люде на 
науката, и от материални средства за осигуряване, замисленото 
отваряне на висшето училище се явява като случаен просветноад
министративен почин, дошъл в разрез с реалните възможности на 
българската държава.“ дванадесетте десетилетия, които следват,  
бавно и трудно – но неотклонно – отхвърлят тези опасения. Съз
дава се университетска библиотека, с усилия и конфликти се опре
делят правилници, възникват факултет след факултет, висшето 
училище получава името „университет“ и правото на автономия. 
С течение на годините се увеличава приемът на студенти, расте 
и щатният състав на преподавателите, бавно се подобрява мате
риалната база, набъбва българската научна книжнина, създават се 
традициите на факултети и катедри. Още в първите десетилетия 
след създаването си новият университет поема образованието на 
повечето от чиновниците и учителите в българия – той създава 
добри гимназии и учители, а те – неговите студенти. в него посте
пенно се концентрира научен елит; отначало той привлича учени, 
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завършили в престижни европейски университети, но след тях идва 
ново поколение от млади учени и преподаватели,  много от кои 
то са получили образованието си в самия Софийски университет: 
литературните историци боян пенев и михаил арнаудов, химици
те димитър иванов и иван Странски, историкът петър мутаф
чиев, математикът и астрономът Кирил попов, метеорологът 
любомир Кръстанов, биологът методий попов, едва ли можем да 
споменем всички. много от учените и преподавателите  печелят 
международно признание, публикуват книги в чужбина, членуват в 
чуждестранни академии, научни дружества, стават почетни док
тори на чужди университети. но преподавателите и студентите 
не са само университетски хора. Още от 1907 г. след конфликт с 
княза във връзка с откриването на народния театър Софийският 
университет става символ и на гражданска позиция. Тази традиция 
се запазва между войните. Тя успява да се закрепи дори в годините 

Статуите на братята евлоги и Христо георгиеви, дарили средства за 
построяването на Университета, пред главния вход на ректората 

на тежка идеологическа индоктринация 
на целия обществен живот: в края на 
80те години на XX в. тъкмо в универси
тетското „яйце“ и в 65а аудитория бяха 
първите български дисидентски събрания.  
в края на XX и началото на XXI в. алма 
матер става „майка“ в още един смисъл: 
преподаватели и възпитаници  на Софий
ския университет са създатели на бога
тата мрежа от университети и висши 
училища в днешна българия. 

Така че скептиците, прави в начало
то преди 120 години, все пак бъркат за 
крайния резултат: за повече от столетие 
„случайният просветноадминистрати
вен почин“ се е превърнал в органична ака
демична традиция. 

настоящето на Софийския университет е достойно, макар 
и не идилично. последните 18 години са време на ожесточена ака
демична конкуренция, на сериозни предизвикателства на пазара, на 
новата публична и политическа ситуация в българия. в световен 
план променените медийни и информационни реалности накараха 
философи на висшето образование да заговорят за „смъртта на 
преподавателя“, а българската ситуация се характеризира с безпре
цедентно изтичане на мозъци. въпреки това с 25 000 студенти и с 
над 1800 преподаватели Софийският университет остава найголе
мият в страната, а качеството на образованието в него е все още 
без конкуренция: всички нови университети в страната „спорят“ 
със Софийския, състезават се с него и така всъщност утвърждават 
академичните му качества. при нас все още са найдобрите препо
даватели и найдобрите студенти, найсериозните магистърски и 
докторски програми, при нас се пишат найинтересните дипломни 
работи и дисертации. в изследователско отношение Софийският 
университет е единственият сериозен съперник на бан, въпреки че 
има значително помалък щатен състав от него. Учени от Софий
ския университет участват в международни проекти и в рамкови
те изследователски програми на европейския съюз, изследват ан

Освещаването на централната 
сграда на Софийския университет 
на 16 декември 1934 г.

Читалня в Университетската 
библиотека
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тарктида, участват в създаването на големия андронен колайдер,  
организират конференции заедно с Умберто еко, дерида и Хабермас. 
може би малко потромав и консервативен от редица свръхгъвка
ви нови университети и полууниверситетски организации, които 
побързо следват новостите (а дали не  крясъка на модите?) във 
висшето образование, той гарантира научна добросъвестност, 
задълбоченост, критично мислене, солидност и в последна сметка 
студентска диплома, която е наистина престижна. 

но онова, за което си заслужава днес да се празнува, са самите 
студенти на Софийския университет: те са истинският интелек
туален капитал на нацията, нейната духовна енергия, найдоброто 
в нея. Това се доказва както от работата им в аудиториите, ла
бораториите и библиотеките, така и от добрите им позиции на 
българския пазар на труда, а също и от образователните им успехи в 
магистърски и докторски програми извън българия. Те са и граждани, 
което доказаха и през 1989, и през февруари 1997 г., ще го доказват, 
сигурни сме, и в бъдеще. 

празнуваме бъдещето, защото сме оп
тимисти. не идеализираме Софийския уни
верситет; пред него има сериозни пробле
ми и предизвикателства, с които той ще 
трябва да се справи. ще успее ли той да се 
реформира така, че от един от 500те най
добри европейски да стане един от 500те 
найдобри световни университета? ще ус
пее ли да въведе нови системи за управление 
на учебния процес и на качеството, да мо
дернизира учебните си планове и програми, 
така че да балансира нуждите на динамичния 
български пазар, търсените технологични 
иновации и изискванията на фундаментална
та наука? българия влезе в европейския съюз. 
ще успее ли Софийският университет да 

бъде конкурентоспособен на големите европейски и американски 
университети,  ще привлича ли чужди – европейски, американски и 
азиатски – студенти? ще се превърне ли в истински изследовател
ски университет? Как ще се впише неговата изследователска стра

тегия в европейското изследователско пространство? въобще ще 
стане ли Софийският университет европейско и глобално висше 
училище от висока класа? и още: ще се превърне ли алма матер в 
попривлекателно място за найталантливите, ще съумее ли да по
виши престижа на преподавателската и изследователската работа, 
ще отвори ли своята политика за бързи и успешни кариерни пъти
ща на младите учени?

едва ли можем да изброим всичко. С цялото съзнание 
колко трудно е да се отговори на тези предизвикател
ства ние вярваме, че преподавателите, докторантите 
и студентите на Софийския университет имат енер
гията, таланта и амбицията да се справят с тях. Тра
дицията има бъдеще, а бъдещето – академични корени в 
онова, което е създадено. 

два момента в нашия амбициозен празник трябва 
обаче да бъдат специално споменати. 

първият може да бъде наречен „отваряне“. Софий
ският университет иска да интензифицира връзките си 
с външния свят. за целта той си избра авторитетно 
настоятелство от общественици и бизнесмени, които 
да го съветват за финансовата му, инвестиционната и 
образователната политика. избра медиен  съвет от известни бъл
гарски журналисти и провежда масирана медийна акция, свързана с 
годишнината. Така Университетът търси нова видимост и подо
бряване на своя публичен образ. планираме още създаването на жиз
нен Клуб на възпитаниците и повишаване ролята на студентските 
организации, откриване на Културен клуб, в който периодично да 
гостуват творци и интелектуалци. започва внимателно лобиране 
за големите инфраструктурни проекти на Софийския университет 
сред представители на държавната и общинската власт, както и 
мащабна дарителска кампания сред български и чуждестранни фир
ми. ще подобрим връзките си и с другите български университети 
– в последна сметка нашите цели са общи. Смятаме всяка форма на 
академично високомерие и самоизолация за погрешни. 

но отварянето не е самоцел. вторият момент е намерението 
на ръководството на Софийския университет да превърне алма 

Централното 
стълбище на аулата

получаване на университетски 
дипломи в аулата
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матер във фактор в българския обществен живот. Софийският 
университет има огромен и разнообразен интелектуален потенци
ал; амбицията е той да бъде впрегнат за промяна и европеизиране 
на съвременна българия. появи се идеята за „академичен контрол“ 
(по подобие на парламентарния контрол): авторитетни професо
ри, талантливи докторанти и студенти да получат медиен форум, 
откъдето да говорят като  естествен и критичен коректив на 
случващото се в българския обществен живот. 

видно е, че амбициите са сериозни. бъдещето ще покаже дали те 
са и реалистични. 

но нека накрая се върнем към настоящето на самия празник. 
през октомври и ноември в Софийския университет ще гостуват 
седемте изкуства, известни софийски творци ще имат спектакли, 
университетските състави ще представят собствена културна 
програма. паралелно текат научните събития на 120годишнината: 
международна научна конференция за бъдещето на университета, 
връчване на голяма научна награда на Университета и приемане на 
официална стратегия за научните изследвания. издателската про
грама има за свой фокус стартиращата поредица „Университетско 
наследство“, а всеки факултет подготвя своя собствена издателска 
и научна програма. Студентите са организирали свои събития (кон
курси, концерти, конференции), в спортната програма се предвиж
дат разнообразни състезания. Кулминацията на празничните месе
ци е следобедът на 24 ноември 2008 г., когато академичните гости 
(над 120 души, ректори на наши и чужди университети и почетни 
доктори на Софийския университет) заедно с цялото академично 
тяло, преподаватели, студенти и възпитаници ще преминат с 
тържествена процесия по улиците на София за финалния официален 
концерт в народния театър. След това шествието ще се завърне 
в Университета, където ще започне истинският празник – бал с 
маски, с много музика и танци. ще свирят известни български групи, 
за да стане купон с академичен финес. 

ето защо, уважаеми студенти, докторанти, преподаватели, възпита
ници и приятели, ви каним: празнувайте с нас! а на празника не забравяйте 
маските и усмивките под тях. 

Gaudeamus igitur!

нека да се веселим, докато е млад Софийският университет!

Координационен център 
за честването на 120годишнината
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науЧна програма  

научната програма на честването е пакет от три 
взаимосвързани събития: голяма международна научна 
конференция за бъдещето на Университета, стратегия 
за развитие на научните изследвания в Софийския уни
верситет и връчване на новоучредената голяма научна 
награда на Софийския университет. Целта на програма
та е да утвърди водещата роля на Софийския универси
тет в научните изследвания в българия, да го постави в 
активно отношение към бъдещето на университетска
та идея, а чрез наградата – да го превърне в критерий и 
справедлив съдник на научните постижения. 

I.  общоуниверСитетСки  
 СЪбитиЯ
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приложение към научната програма:
Концепция на конференцията 

„неСигурно бЪдеще: универСитетЪт 
в епохата на гЛобаЛизациЯ, куЛтурна 
хибридизациЯ и интернет“

предложената концепция не е насочена към отделна, специали
зирана експертна група, а към широка и разнообразна общност от 
реални участници в университетския живот: учени, преподавате
ли, докторанти и студенти, които да споделят своите тревоги, 
надежди и виждания за неговото бъдеще. по тази причина концеп
туалната рамка е пределно широка. Тя се стреми да засегне основ
ни проблеми на съвременния университет, питайки за неговото 
място в процесите на глобализация и настъпващата икономика на 
знанието. 

1. универСитетСката идеЯ днеС: гЪвкаво пЛани-
ране на бЪдещето

променени ли са традиционните функции на университета? 
Каква философия на университета е възможна днес? Какво е сега съ
държанието и социалното място на „висшето знание“? Какво оси
гурява неговото единство, съществува ли такова единство, нужно 
ли е то? Какво от наследството на Хумболдовия и на наполеоновия 
университет е живо сега, какви други модели демонстрират добри 
качества? Опитът на университетите извън европа: разнообразие 
и специфика: конкурентни или взаимноподпомагащи се концепции.

Структурата на „висшето знание“ – дисциплинарност, интер
дисциплинарност, трансдисциплинарност. Как изглежда „спорът 
на факултетите“ днес? модели на отношение между образование, 
изследване, обучение в практически контекст. форми на дисципли
нарна, интер и трансдисциплинарна организация на знанието, обра
зованието, изследванията и практиките. 

Какви са степените на висшето знание, които трябва да създава, 
предава, съхранява и разпространява съвременният университет?

1. Конференция „несигурно бъдеще: университе-
тът в епохата на глобализация, културна хибридиза-
ция и интернет“

23–25 ноември, аула, нова конферентна зала, зала 1
международна научна конференция, посветена на вис

шето образование през ХХI в., обърнато към новите со
циални и културни реалности: глобализация, нови техно
логии, мобилност на хора и идеи.

Като приложение тук публикуваме само концепцията 
на конференцията. програмата ѝ   ще бъде публикувана 
самостоятелно. 

2. Стратегията за развитие на научните изслед-
вания в Софийския университет се подготвя от ра
ботна група с ръководител проф. недю попиванов, за
местникректор. Тя ще бъде обсъдена на кръгла маса, пос
ветена на тази тема, в рамките на конференцията. 

23 ноември, 17.00 – 19.00, нова конферентна зала

3. голямата научна награда на Софийския универ-
ситет ще бъде връчена от ректора на 24 ноември в 12.00 
в аулата, след пленарните заседания на конференцията. 
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2. универСитетЪт, пазарЪт, инСтитуционаЛната 
Среда: знание и икономика на знанието

2.1. университетът и пазарът

Какво представлява съвременната „икономика на знанието“ и 
как университетът може да се намеси в нея? Типове пазарно тър
сене и приложност на знанието. пазарът на академични кадри, на 
информация, на услуги. 

Образование за пазарноприложни изследвания – мястото му в 
университета и кой трябва да провежда обучението на студенти
те, насочени към пазара?

модели на комуникация между университета и пазара. марке
тингови стратегии на университета и пазарът на кадри с висше 
образование: локални, национални, европейски и глобални специфи
ки. Какъв пакет от знания и умения е нужен на пазара: дилеми на 
тясноспециализираното и широкопрофилното образование. Какви 
са възможностите за сътрудничество между университетите и 
бизнеса? форми на намеса на пазара в университета – добри и лоши 
практики. 

голямата дилема – мениджърскопредприемачески университет 
или университет,основан върху самостойност и качество на знани
ето. Университетът като корпоративнопредприемаческа струк
тура и университетът като базиран върху фундаменталните на
учни области: гъвкавост или систематичност? Краткосрочните 
нужди на пазара и дългосрочните стратегии за изграждане на сис
тематично и фундаментално знание. добри и лоши практики на 
мениджърския университет. 

модели и добри практики на пазарни успехи на университета: 
консултантски къщи, приложни изследователски проекти, отдава
не на квалифициран труд и пр. 

Университетът и формите на корупция.

2.2. университетът и институционалната среда: institu-
tional peer pressure

Частична загуба на автономия на университетите и пробле
мите, произтичащи от нея форми на зависимост. Употреби и 

мястото на изследванията и на индивидуалния изследовател 
в университета. Как съвременните университети създават креа
тивна изследователска среда? Кои са добрите практики? форми на 
конкуренция между изследователите. модели на кариерни пътища 
и стимули: модели на университетско и държавно финансиране на 
изследванията, контрол на качестото им. възможно ли е повиша
ване на публичния престиж и положителна промяна на публичния 
образ на науката и изследователския труд? изследвания в универ
ситетите и изследвания извън тях (в държавни или корпоративни 
изследователски институти) – оценка на специфичния потенциал 
на университетите за изследователски иновации.

пътят на индивидуалния студент в университета. модели 
на придобиване на знание и кариерни пътища на висшисти, екс
перти и млади учени. Обеми от знание и съдържание на пакетите 
от знания и умения. Отношение между външни (пазарни и социал
ни) и вътрешни (научносистематични) изисквания към знанията 
и уменията. философия и политика на учебните планове, модели 
и добри практики, отношение между фундаментално и прилож
но знание; форми на студентско участие при конструирането на 
учебни планове. Специализирано, дисциплинарно или широкопро
филно образование? 

Какво е отношението между „знание“ и достъп до информация, 
употреби на знанието и ползване на бази данни? Университетът, 
управлението на информационните системи и медиализацията 
на знанието. преосмисляне на задължителните обеми от знания. 
имат ли основание опасенията за „изчезване на преподавателя“ и 
криза на знаниевия авторитет? информационна и информационно
образователна политика на университетите, отношението между 
университета и електронното образование и самообразование. 

Статутът на природните и математическите науки, съот
ношението между фундаментално и приложно знание. Университе
тът, икономиката на знанието и новите технологии. 

нови и стари образователни политики на университета: дис
танционно знание, електронно преподаване, life long learning.

Статутът на социалните и на хуманитарните науки в универ
ситета: упадък или възход? Какво легитимира социалните и хумани
тарните науки в глобалната ситуация и в контекста на „постнаци
оналните констелации“?
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Какви са моделите за сътрудничество между университета и 
други публични и културни институции? Конкурентите на универ
ситета в това отношение – think thank организации, неправител
ствени и граждански организации и техни експертни групи.

медийни и PR политики на университета. 

3.2. университетът и неговите общности

Съвременната съдба на идеята universitas magistrorum et scholarium.

модели на диалог между преподаватели, докторанти,  студенти.
модели на диалог между университета и неговите възпитаници.
модели на диалог на университетските общности и 

институциите. 
има ли университетът „естествени“ приятели и врагове?
политика на равнопоставеност на половете, студентите в не

равностойно положение, етническите, религиозните и културните 
малцинства. Университетски етически кодекси. 

 
3.3. проблеми на глобализацията и „глокализацията“  
на университетите

новотостаро неравенство: големи и малки университети, све
товни академични центрове и провинциални университети. Как 
може да се преодолее несиметричното разпределение на знаниевия 
капитал; brain drain или brain circulation? Оправдани ли са надеждите, 
възлагани на мобилността?

проблеми на взаимното признаване на университетите и акре
дитацията. легални рамки на висшето образование в различни стра
ни – сравнителен анализ. 

Университети и териториални граници, управление на тери
ториите, управление на потоците от знание, хора, капитал, услуги. 
Трансфер на знания и проблеми на интеркултурния и транскултур
ния диалог. Университет и глобални медии: роля на университет
ските медии. присъствие на университета във виртуалното прос
транство и в световните виртуални мрежи. 

злоупотреби на автономията. Отношението между автономни 
университети, министерство на образованието и науката, наци
онални академии, национални изследователски институти, частни 
институти и лаборатории и пр.

местният университетът в конкуренция с другите местни, 
национални, европейски и световни университети. регулиране на 
справедливата конкуренция – форми на несправедлива и нелоялна 
конкуренция. местният университет в сътрудничество с дру
гите местни, национални, европейски и световни университети. 
форми, модели, добри практики на сътрудничество и студентска 
и преподавателска мобилност. Консорциуми, университетски мре
жи, съвместни проекти.

Университетът и световните научни организации  и  асоциации.
Университетът и частните научни инициативи: изсле 

дователски институти и лаборатории, консултантски къщи, think 
thanks. 

Университетът и училищната система: разрив или комуникация?

3. универСитетЪт и общеСтвото: модеЛи на Со-
циаЛни употреби и намеСи, образоватеЛни и 
изСЛедоватеЛСки поЛитики

3.1. Социални и граждански употреби на знанието

Социално ползване на „висшето знание“ в глобалната и медийна
та епоха. модели, добри практики, проблеми. 

Университетът и съвременното общество – каква е граждан
ската мисия на университета. публичност, академична свобода, 
граждански позиции.

Как университетът и неговото „висше знание“ могат да се на
месват в съвременното глобализирано и медиализирано общество? 
Как интелектуалният потенциал на университета може да бъде 
използван за граждански и социални цели? граници на политическите 
намеси на университета и неговите членове. Какво е мястото на 
университета в процесите на десекуларизация?
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Съвременно състояние на Сократес, еразмус, еразмус мундус и 
други европейски инициативи. 

Общество и икономика, базирани на знанието – но какво знание, 
какво общество, каква икономика? 

Университетите и европейските рамкови изследователски 
програми. Университетът и европейското изследователско прос
транство (ERA). Успехи, неуспехи, добри практики на междуунивер
ситетско изследователско сътрудничество. 

4. организиране на знанието и управЛение на 
универСитета

Съвременни модели на администриране и университетски ме
ниджмънт. Централизация и децентрализация. възможна ли е конку
ренция вътре в университета? 

Съдбата на университетската автономия днес – между корпо
ративния глобален бизнес и медии и старата институционална сре
да на националната държава. Какви са добрите модели за управление 
в такава среда? граници и възможности на автономията. 

Отношения между традиционни университетски управлен
ски тела и нов корпоративен мениджмънт: модели на сътрудни
чество, обща визия и преодоляване на конфликтите. ролята на 
 настоятелствата. 

модели на университетска реформа – сравнение на ефек 
тивността.

Системи за оценка на качеството.
Системи за информация.
модели на университетско финансиране, отчитане, 

 прозрачност.
автоматизирани системи за управление.
Студентското участие в управлението на университета. 

Студентска мобилност и студентски миграции. 
 преподавателска мобилност. проблеми на неолибералната и кул
турноконсервативната философия на мобилността, житейски и 
биографични проблеми на мобилните и уседналите. 

Университети и териториални граници: възможни ли са транс
граничните университети. Културни и лингвистични политики. 
английският език – новият латински на университетите? 

демократични принципи, университетска политика към раз
личните общности социални категории студенти и достъпът до 
образование. мултикултурните практики на университетите, до
бри и лоши практики.

3.4. български проблеми, тревоги и надежди

българските университети между глобализацията и провинци
ализацията: проблеми и възможности. 

неразрешените проблеми на българското висше образование 
– липса на стратегическа визия за развитие, влошаване на качест
вото, застаряване и демотивация на академичния състав, разпадане 
на връзката образование–изследване, провинциализация, мизерно фи
нансиране, комерсиално умножаване на университетите и техните 
филиали, злоупотреби с автономията и корупционни практики, не
съвършени системи за управление и оценка на качеството, информа
ционна неосигуреност, неориентираност по отношение на местни, 
европейски и глобални пазари на академични кадри.

политика на българското висше образование след присъединя
ването към европейския съюз (сравнителен анализ с други страни). 
ролята на университетските тела в нея – академични съвети, на
стоятелства, Съвет на ректорите. използва ли българското ви
сше образование европейските образователни, изследователски и 
финансови възможности?

3.5. европейски политики към университетите

Успехи и неуспехи на болонския процес: какво се случи с кредитна
та система, тристепенното висше образование, мобилността на 
студентите, реалните практически резултати,поуки от опита.
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куЛтурна програма

С културната програма на честването, която е от
ворена за студенти, преподаватели и гости, Софийски
ят университет цели да участва в годината на София 
и да се превърне не само в академично, но и в културно 
средище на столичния художествен живот. Той има ос
нования да направи това: негови възпитаници са някои 
от найинтересните творци, а между сегашните сту
денти има таланти, за които столичната художестве
на сцена си струва да узнае. посланието е: алма матер е 
креативно пространство, което ражда идеи, образи и 
талантливи личности, тя е съвременен университет, 
отворен към своя град, и придава специфичен интелекту
ален нюанс на неговия културен живот. 
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танц

15.10., 19,00 
нова театрална зала на Софийския университет

„Съвременни български хореографи“. Олеся пантикина, боряна Сечанова 
и мила искренова представят последните спектакли на „арабеск“, 40го
дишната държавна трупа на българия. Танцьори от трупата ще изпълнят 
хореографски пиеси и фрагменти по музика на Самюел барбър, Карл Орф, 
моцарт, Чайковски, пиацола и ангел Котев.

театЪр

22.10., 20,00
нова театрална зала на Софийския университет

„по едно време в театъра“, покана към ицко финци за разговор, истории 
и малко музика 

визуаЛни изкуСтва

29.10., 17,00
ректорат, ректорски коридор 

„внимавай къде стъпваш!“, откриване на изложба на института за съвре
менно изкуство. Куратор яра бубнова. С участието на недко Солаков, 
лъчезар бояджиев, Кирил прашков, правдолюб иванов, Калин Серапионов, 
мариела гемишева, мария василева, иво мудов, Красимир Терзиев, Стефан 
николаев, яра бубнова. изложбата трае до 25 ноември 2008 г.

пЪрва ЧаСт на куЛтурната програма 
„Седемте изкуСтва гоСтуват на 
СофийСкиЯ универСитет“

известни софийски писатели, театрали, танцьори, 
кинематографисти, художници, музиканти и дизайнери 
гостуват на алма матер. 

музика

 14.10., 18,00
вътрешeн двор на Софийския университет

ден на кандидатстудента и първокурсника, открит със слово на ректо
ра. 
перкусионен workshop, гостува състав 3+3 от националното музикално 
училище „любомир пипков“ с ръководители искра и мария палиеви. След 
продукцията ще се включат и други перкусионисти, а накрая и всички жела
ещи. Очаква ви импровизация, горещи ритми и много забавление! вземете 
собствените си ударни инструменти и се включете в общия ритъм. 

След перкусионния workshop започва студентското Тогапарти Svalete 
MaCkite!!! Организатор: студентски киноклуб „броненосеца“, специалност 
Културология.
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втора ЧаСт на куЛтурната програма.
СобСтвена продукциЯ на СофийСкиЯ 
универСитет

музикаЛни СЪбитиЯ

29.10., 20,00
нова театрална зала на Софийския университет

музикален джемсешън: преподаватели unplugged, студенти unplugged. Сво
еобразно надсвирване между преподаватели и студенти, в което техника
та и електрониката няма да участват. желаещите да изпратят заявки 
за участие до Координационния център на електронен адрес 120uni.sofia@
gmail.com, като опишат своя музикален опит и характера на изявата. 

18.12., 18,00
ректорат, аула

Концерт, посветен на 120 години от създаването на Софийския универ
ситет и 25годишнината на Университетския състав за старинна музика 
„Св. Климент Охридски“

театраЛни СЪбитиЯ

акции на университетски театър @лма@лтер

02–07.10.
ректорат

арттестове за новите студенти в седмицата на откриването на учебна
та година. по интерактивен начин първокурсниците ще бъдат въведени 

моден дизайн

05.11., 18,00
ректорат, партерно фоайе, южно крило

ревю „Кирилица“ – гостува специалност мода от националната художест
вена академия с ръководител на катедра проф. греди асса. автор: проф. 
мая богданова. Участници: студенти от втори и трети курс на специ
алността. 

кино

13.11., 19,00
нова театрална зала на Софийския университет

явор гърдев, емил Христов и владислав Тодоров представят новия  
си филм „дзифт“, получил наградата за режисура на московския кино
фестивал.

поезиЯ

19.11., 17,00
ректорат, 65 аудитория

голямото поетическо Четене (реплика на четенето на поетите диси
денти през декември 1989). Участват около 30 български поети, участни
ци в предишното четене и представители на помладото поетическо 
поколение.
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08 – „@лма@лтер Session“
13 – „Страданията на младия въшкар“17 – „бял квадрат на бяло поле“
20 – „Страданията на младия въшкар“
23 – „невъзможната Ти, невъзможната аз“
27 – „Орфей“ (българска версия)
28 – „великата грешница“ (българска версия)
30 – „гео – его“
31 – „ах, бродуей, бродуей“

ноември, 19,00
нова театрална зала на Софийския университет

03 – „Офа“
04 – „думи няма“
06 – „невъзможната Ти, невъзможната аз“
07 – „великата грешница“
08 – „@лма@лтер Session“
14 – „ах, бродуей, бродуей“
15 – „Офа“
18 – „невъзможната Ти, невъзможната аз“
20 – „гео – его“
21 – „Случване на случващото се“
24 – „ах, бродуей, бродуей“
25 – „думи няма“
26 – „Орфей“
27 – „великата грешница“
28 – „@лма@лтер Session“

универСитетСки изЛожби

01–15.10.
галерия „Софийски университет“

излагане на експонати от музейната експозиция на Софийския 
университет

в артпространството на СУ. под формата на анкети, акции, уърк
шопи, представления студентите са поканени да „измерят“ своя 
артстатус.

10,00–12,00 и 14,00–16,00

Организиране на акции, анкети и информационни пунктове в ректо
рата и факултетите

10–14.11., 10,00–20,30
нова театрална зала на Софийския университет

международен артфорум на съвременното изкуство  
„алтер его“

Театрални и танцови представления, изложби, кинопрожекции, 
кръгла маса и дебати на тема „алтернативният театър – алтер
натива на какво?“; разглеждане на културния статус на студента и 
ролята на алтернативните форми на изкуството за вътрешната 
идентификация на личността 

представления на университетски театър @лма@лтер

повече информация за представленията може да намерите на 
web адрес http://almaalter.hit.bg/

октомври, 19,00
нова театрална зала на Софийския университет

01 – „Орфей“ (българска версия)
02 – „великата грешница“ (българска версия)
03 – „Орфей“ (английска версия)
04 – „великата грешница“ (английска версия)
05 – „невъзможната Ти, невъзможната аз“
06 – Кастинг за приемане на нови членове в трупата на @лама@лтер 
(начало 18,00)
07 – Кастинг за приемане на нови членове в трупата на @лама@лтер 
(начало 18,00)
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01–23.12.
галерия „Софийски университет“

Сборна изложба на специалност изобразително изкуство към фа
култета по начална и предучилищна педагогика

конкурСи за СтудентСко творЧеСтво

14.10., 18,00

конкурсите ще бъдат официално обявени по време на деня 
на първокурсника във вътрешния двор на Софийския универ-
ситет.

Конкурс за студентско есе на тема „Университетът в епохата на 
глобализация, интернет и културни хибриди“. първите три сту
дентски есета ще бъдат прочетени на голямата научна конферен
ция на университета. 

Конкурс за студентско стихотворение. победителят ще участва 
в официалния концерт на Софийския университет на 24 ноември 
2008 г. и ще прочете своето стихотворение заедно с големите бъл
гарски поети – възпитаници на Софийския университет. 

17–24.10.
галерия „Софийски университет“

изложба „Университетски архиви“

27–31.10.
галерия „Софийски университет“

изложба на основните дисциплини на факултета по класически и 
нови филологии

01.11–31.11.
пространства до сградата на ректората и пред 
народния театър

плакатна изложба на открито – „120 години Софийски универси
тет“, подготвена от музея на Софийския университет

03–14.11.
галерия „Софийски университет“

изложба на Университетски ботанически градини

17–28.11.
галерия „Софийски университет“

изложба на продукцията от пленера „Софийски университет и 
приятели, родопи 2008“

20.11., 17,00
бнр, мраморно фоайе

изложба на книги на Университетското издателство, посветена на 
120годишнината на Софийския университет в рамките на култур
ния салон на програма „Христо ботев“
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премиери на книги

17.11., 18,00
ректорат, зала 1

премиера на ново издание на „история на Софийския университет“ 
от академик михаил арнаудов

20.11.,18,00
ректорат, аула

премиера на „антология на българските музикални изпълнители“ 
от проф. Тодор бакалов

21.11.,18,00
университетска библиотека

премиера на „Книжовни паметници в Университетската библио
тека „Св. Климент Охридски“ (XVI–XX в.)“

премиери на списания

11.11., 19,00
нова конферентна зала

гостуват списания от областта на социалните и хуманитарните 
науки: „анамнезис“, „алтераакадемика“, „Критика и хуманизъм“, 
„Социологически проблеми“ и др.

19.11., 20,00
нова театрална зала на Софийския университет

премиера на студентското електронно списание „пирон“ – списа
ние за софийския художествен живот. издава магистърска програма 
„изкуства и съвременност“.

издатеЛСка програма и премиери на 
СпиСаниЯ и книги

Основното в издателската програма е новата поредица 
„Университетско наследство“, която има за цел да събере в 
книжна серия с еднакво оформление найценното от научни
те постижения на Софийския университет. Тя е направена 
по предложения на факултетите и катедрите, а 120годиш
нината ѝ   дава само начало: „Университетско наследство“ ще 
продължи и след това, надяваме се да стане ценна традиция на 
издателството на Софийския университет. Тук представяме 
само онези издателски инициативи и събития, които са от 
общоуниверситетски характер: факултетите имат собст
вена издателска програма, която е представена във втората 
част на настоящата брошура. 



40 41

01.10., 22,30
дискотека „авеню“

парти на първокурсника

14.10., 20,00
вътрешен двор на Софийския университет

Тогапарти по случай деня на кандидатстудента и първокурсника Svalete MaСkite 
Организира студентски киноклуб „броненосеца“, специалност Културология.

20.10., 19,30
вътрешен двор на Софийския университет

Тържествен концерт

13–14.11., 09,30
ректорат, аула, 65 аудитория

националната студентска конференция „българските студенти – образование, 
ценности, политики“

17.11., 10,00
ректорат, зала 2

Студентска конференция на тема „120 години висше образование в българия“

17–23.11., 9,00
парк-хотел „витоша“

международна студентска конференция на тема „предизвикателствата пред  
висшето образование в европа“

ноември

Конкурс за историческо есе на тема „моят университет“

програма на СтудентСкиЯ СЪвет и 
СтудентСки инициативи

март–април
футболни игрища „бонсист“

футболен турнир

11.04., 20,00
военен клуб

бал с маски

15.05., 19,00
вътрешен двор на Софийския университет

Концерт по случай 120годишнината на Софийския университет
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първо, интензивно захранване на медиите с информа
ция за събитията от празничната програма и формира
не на кръг от репортери с изразен интерес и ангажимент 
към нея. реализацията на този приоритет изисква да се 
създадат пресцентър, сайт и бюлетин на честването.

второ, засилен износ на университетски авторите
ти и теми в медиите, експертна „намеса“ в техния дне
вен ред. за целта в дните на честването се адаптират 
рубрики и се създават нови, които да дадат терен на 
„академичния гастрол“. Тук естествен партньор са об
ществените медии и качествената преса.

трето, в рамките на празничната програма целена
сочено се организират събития, които да усилят кому
никативността, а оттам и обществената акустика на 
университетския глас. за тази цел, освен експертният 
потенциал на преподавателите, „професорското звуче
не“, особено важно е и публичното проговаряне на сту
дентите. националната аудитория отдавна иска да ги 
чуе, да научи какво мислят интелигентните млади хора 
за развитието и проблемите на родината си. Чества
нето на 120годишнината на Софийския университет е 
найдобрият повод за това.

началната пресконференция на честването ще се със
тои на 15 октомври, сряда, от 11 часа, нова конферент
на зала. 

медийно отразЯване

Честването на 120годишнината на Софийския уни
верситет, което може да бъде наречено и „120 години 
висше образование в българия“, е едновременно голямо 
вътрешно университетско събитие и празник за цялата 
култура. То е предпоставка за широко отворяне на акаде
мичната към медийната публичност, което определя и 
философията на медийната му стратегия. Тя, след като 
беше обсъдена със специално създаден медиен съвет от 
изтъкнати журналисти, изведе три свои приоритета 
– или три нива на диалога с обществото:
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24.11., 17,30–19,00
народен театър

празнична културна програма. Слово на ректора, музика и поезия

24.11., 19,00–20,00
по маршрута народен театър – Софийски университет

шествието се завръща по ул. гурко, раковски и бул. Цар Освободител до Уни
верситета. Към него се присъединяват артисти от народния театър, Кукления 
театър, Театър 199, Театър „Сълза и смях“ и военния театър: то се превръща в 
карнавално шествие

24.11., 20,00
ресторант „Яйцето“, ресторант „алма матер“

вечерякоктейл за гостите и официалните лица

24.11., 20,00
ректорат, вътрешен двор на Софийския университет

бал с маски. празнична програма с няколко музикални сцени, разположени на различ
ни места. ще свирят известни български групи, ще има музика за всеки вкус

25.11., 09,00
вътрешен двор на Софийския университет

Откриване на мемориална плоча на седмината основатели на СУ заедно с послани
ците на страните, в които те са учили

25.11., 10,00
фоайе пред аулата

валидиране на пощенска марка по случай 120годишнината на Софийски 
 университет

празниЧна програма

празничната програма иска да запази баланса между 
тържествено честване и истинско празнично веселие. 
Тя включва в себе си поклонения, тържествено шествие 
и концерт, но завършва със студентски празник, бал с 
маски и купон. нейният девиз е: нека да се веселим, дока
то сме млади, докато е млад и 120годишният Софийски 
университет!

18.10., 9,30–13,30
румъния, белу и букурещ

поклонение пред гробницата на евлоги и Христо георгиеви в белу, 
румъния
Тържествено заседание на академическия съвет на Софийския уни
верситет „Св. Климент Охридски“ в университета в букурещ

24.11., 15,30–17,00
по маршрута Софийски университет–народен 
театър

Тържествено шествие по случай 120годишнината на Софийския 
университет
шествието преминава през градината пред Софийския универси
тет, покрай Художествената галерия, храма „александър невски“, 
народно събрание и бан, ул. шишман, ул. иван вазов, ул. раковски, 
бул. Цар Освободител, президентството, археологическия музей, 
градската градина, народния театър. по време на шествието: 
Тържествено поднасяне на венци пред статуите на двамата бра
тя евлоги и Христо георгиеви, паметника на „Климент Охридски“, 
къщата на иван вазов



II. програми на 
факуЛтетите
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дата място Събитие Контакт

7–12.07. ректорат,
23 аудитория

гостлектор проф. дитер зегерт, 
публични лекции

доц. др 
Т. попнеделев

930 83 22

19–20.09. 

9,30–18,00

ректорат,
аула, зали 1 и 2

научна конференция, посветена на 
100годишнината от обявяването на 
независимостта на българия

доц. др 
Т. попнеделев

930 83 22

16–19.10. Университетска 
база – гьолечица

научна конференция на тема 
„национални традиции и 
евроинтеграция“

доц. др 
в. Тепавичаров

930 83 56

иСториЧеСки факуЛтет

София 1504, 
бул. Цар Освободител 15, 
тел. (+359 2) 9308 223, 987 62 92
http://www.clio.unisofia.bg/

лекции по история в Софийския университет се 
четат още от създаването му през 1888 г. като висш 
педагогически курс. След преименуването на висшето 
училище в Университет през 1904 г. специалност исто
рия се изучава в историкофилологическия факултет. С 
преструктурирането на Софийския университет през 
1951 г. се образува философскоисторическият факул
тет. От 1972 г. историческият факултет е самостоя
телно звено на Университета.

в историческия факултет работят 82 преподава
тели, от които 47 хабилитирани. през 2008 г. във фа
култета се обучават около 1473 студенти, от които 
1178 бакалаври, 179 магистри, 84 докторанти и 32 чуж
дестранни студенти.
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дата място Събитие Контакт

17–19.04.
10.00–18,00

фСлф,
зали 1, 2

девети международни славистични 
четения

гл. aс. елена дараданова
930 85 69
elidaradanova@hotmail.com

12.05.
09,00–17,00

фСлф, зала 1 Кирилометодиевски четения проф. и. Христова
930 82 54

19–20.05.
10,00–17,00

фСлф,
зали 1, 2

Традиционна научна конференция на 
фСлф

проф. п. Карагьозов
867 10 68;
pkaragyozov@slav.unisofia.bg

13.07–02.08. учебна база на 
бЧК, с. лозен

Четирийсет и шести летен семинар 
по българистика за чуждестранни 
българисти и слависти

проф. п. Карагьозов
867 10 68
pkaragyozov@slav.unisofia.bg

10–17.09. Охрид, 
македония

Четиринайсети международен конгрес 
на славистите

доц. ренета божанкова
867 10 68
bozhankova@slav.unisofia.bg

30–31.10.
09,00–18,00

народна 
библиотека 
„Св. св. Кирил 
и методий“

великата рилска пустиня, рилският 
манастир и св. иван рилски във 
връзка с проекта за дигитализация на 
ръкописите и на старопечатните 
книги на рилския манастир

проф. и. Христова
867 10 68
bozhankova@slav.unisofia.bg

05.11.
17.00

ректорат, 
зала 1

премиера на изданието „Св. Климент 
Охридски. Слова и служби“

проф. и. Христова
930 82 54

18.11.
16,00

ректорат, аула Тържествено представяне на алманаха 
„120 години факултет по славянски 
филологии”

др надежда делева,
 елка миленкова
867 10 68, 
930 83 89 n_deleva@abv.bg 

19.11.
09,00–17,00

ректорат,
зала 1

девети Климентови четения за млади 
учени

проф и. Христова
930 82 52

28.11.
16,00

ректорат,
зала 1

представяне на издания от серията 
Specimina philologiae slavicae, neu 151. 
Bulgaristica – Studia et Argumenta. 
Festschrift f ̈u  r  Ruselina Nitsolova zum 
65. Geburtstag. Herausgegeben von Sigrun 
Comati

доц. р. влахова
rvlahova@slav.unisofia.bg

04.12.
11,00

ректорат, 
зала 1

представяне на антология на 
българската литература, издадена в 
превод на словенски език в любляна 
(съставител доц. л. димитров)

доц. л. димитров

факуЛтет по СЛавЯнСки фиЛоЛогии

София 1504
бул. Цар Освободител 15
тел. (+359 2) 9308 389
http://www.slav.unisofia.bg/

факултетът по славянски филологии е връстник на 
Софийския университет. Когато през 1888 г. се създа
ва висшият педагогически курс, прераснал през 1889 г. 
във висше педагогическо училище, в него се обучават 28 
студенти по история и 15 по славянска филология. фи
лологическите дисциплини от 1889 г. се преподават в 
историкофилологическия факултет до разделянето му 
на исторически и филологически факултет през 1950 г. 
през 1965 г. филологическият факултет е разделен на фа
култет по славянски филологии и факултет по западни 
филологии. 

във факултета по славянски филологии работят 143 
преподаватели, от които 67 хабилитирани. през учеб
ната 2007/2008 г. във факултета се обучават 1222 сту
денти, от които 1079 в бакалавърски програми, 78 в ма
гистърски програми, 39 докторанти и 26 чуждестранни 
студенти.
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дата място Събитие Контакт

10–12.04.
09,30–18,00

ректорат, 
зали 1, 2
испанска 
библиотека

международен семинар за 
преподаватели по испански език като 
първи и втори чужд език и съвременна 
испанска литература

доц. др милена 
попова

11–12.04. ректорат, аула Осма международна конференция 
на комисия „фулбрайт“ на тема 
„Образование и общество: проблеми 
перспективи, прогнози“

доц. Юлия Стефанова

14–18.04. ЦиеК, зала 1 лекции: Съвременното турско кино 
с прожекция на филм; Съвременната 
турска музика с концерт на студенти 
по тюркология

гл. ас. милена 
йорданова, 
хон. преп. мине 
радойкова

11.05. ЦиеК, зала 1 петдесет и пет години тюркология 
– студентско състезание и сценки от 
традиционния театър „Карагьоз“

гл. ас. милена 
йорданова, 
хон. преп. мине 
радойкова

30.05.
10,00

Център по 
кореистика

национална конференция „Корея и 
светът“ 

доц. др. Светла 
Къртева

07.07.
10,00

ЦиеК Студентски семинар „Културата на 
източна азия“

гл. ас. гергана 
петкова

12–13.10. ректорат, 
зали 1, 2

международна научна конференция 
на тема „Културен конфликт и 
културен трансфер“, посветена на 
30годишнината от подписването 
на договора за сътрудничество с 
Хамбургския университет

доц. др майя 
разбойникова 
– фратева

27–31.10. галерия 
„Софийски 
университет“

изложба с основни за дисциплините 
от факултета трудове, дело на 
преподаватели от факултета.

проф. дфн Цветан 
Теофанов

октомври 
– ноември

СУ Юбилеен брой на списание 
„Чуждоезиково обучение“

гл. ас. радост Цанева

07–09.11. СУ международна конференция на тема: 
„дискурси на глобализма“, организирана 
от българското дружество за 
британски изследвания и посветвена 
на 80годишнината на Катедра по 
англицистика и американистика

доц. мария георгиева

14–15.11.
9,00–17,00

ректорат, 
зали 1, 2

научна конференция на тема „езици 
и култури в диалог“, последвана от 
концерт

доц. др мадлен 
данова

факуЛтет по кЛаСиЧеСки и нови 
фиЛоЛогии

София 1504
бул. Цар Освободител 15
тел. (+359 2) 9308 381

Създаването на катедрите и специалностите, кои
то съставляват фКнф, започва в рамките на истори
кофилологическия факултет през 20те години на ХХ век. 
през 1951 г. е създаден филологически факултет, който 
през 1965 г. се разделя на факултет по славянски филоло
гии и факултет по западни филологии. последният по
лучава името факултет по класически и нови филологии 
през 1979 г.

във факултета по класически и нови филологии ра
ботят 216 щатни преподаватели, от които 70 хабили
тирани. 

през учебната 2007/2008 г. във факултета се обуча
ват около 2370 студенти, от които 1974 в бакалавър
ски, 212 в магистърски програми, 40 докторанти и 144 
чуждестранни студенти. 
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фиЛоСофСки факуЛтет

София 1504
бул. Цар Освободител 15
тел. (+359 2) 9308 351
http://forum.unisofia.bg/filo/
display.php

философия се преподава в Софийския университет 
още от самото му създаване през 1888 г. през 1951 г. е ос
нован философскоисторическият факултет, от който 
през 1972 г. се обособява философски факултет. фило
софският факултет е едно от найдинамично развиващи
те се звена в Софийския университет, като в периода 
1986–1898 г. в него са разкрити 5 нови специалности.

Сега във факултета работят 174 преподаватели, от 
които 105 хабилитирани. през учебната 2007/2008 г. във 
факултета са обучавани 3054 студенти, от които 1786 
бакалаври, 914 магистри, 151 докторанти и 203 чуждес
транни студенти.

дата място Събитие Контакт

08.12. ректорат, 
243 аудитория

Конкурси в областите: 
литературознание, езикознание, 
художествен превод, общество и 
култура.

доц. галина русева 
– Соколова
petian@yahoo.com

11.12.
09,30–16,00
12.12
16,00–19,00

ректорат, зала 1 Семинар на специалност 
Скандинавистика на тема 
„Скандинавистиката в българия“ 

гл. ас. др антония 
господинова
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дата място Събитие Контакт

23–24.09.
09,30–17,30 

ректорат, зала 1 международна конференция 
„адресатът на външната и 
вътрешната политика на европейския 
съюз: де юре и де факто“

Катедра „логика, 
етика и естетика“
930 84 14

27–29.09.
09,00–19,00

ректорат, зала 1 международна конференция на тема: 
„припомнянето на комунизма“

Катедра 
„Социология“
971 10 02 (353)

21.10.
17,00

ректорат, зала 2 представяне на публикации на 
преподаватели от специалност 
публична администрация; дискусия

Катедра „публична 
администрация“
971 51 84

31.10–02.11
09,00–18,00

ректорат, аула, 
зали 1, 2

национален конгрес по психология и 35 
години от създаването на специалност 
психология

Катедра „Обща, 
експериментална и 
генетична психология“
930 82 40

03.11.
10,00–13,00

ректорат, зала 1 лекция на проф. богумил жевсиевиски 
– Кос, университет лавал, Квебек, 
ръководител на катедра „Сравнителна 
история на паметта“

Катедра „Социология“
971 10 02 (353)

11–12.11.
09,00–18,00

ректорат, зала 1 международна конференция „Открит 
достъп до информацията“

Катедра 
„библиотекознание, 
научна информация и 
културна политика“ 
и др.
971 10 02 (418)

12–14.11.
9,00

Хотел „родина“ 
ректорат, аула

международна конференция „Управление 
на информационните ресурси“ под 
патронажа на гн георги пирински; 
гостлектор Чезаре пазини, префект на 
ватиканската библиотека
http://slim.emporia.edu/globenet/
Sofia2008/index.htm

Катедра 
„библиотекознаниe, 
научна информация и 
културна политика“ 
и др.
971 10 02 (418)

12.11.
13,00–19,00

ректорат, зала 2 Конференция „българската наука за 
администрацията и управлението“

Катедра „публична 
администрация“
971 10 02 (279)

12.11.
14,00–16,00

народна 
библиотека 
„Св. св. Кирил и 
методий“

международна студентска конференция 
„Управление на информационните 
ресурси“

Катедра „библио
текознание, научна 
информация и 
културна политика“ 
и др.
971 10 02 (418) 

дата място Събитие Контакт

12.05.
09,00–12,00

бл. 4, зала 505 лекция на проф. ваутърс Хорис на 
тема „бог като първото познаваемо на 
схоластическата философия“

Катедра „история 
на философията“
930 84 14

13.05.
09,30–17,00

ректорат, аула Общо събрание на европейската 
асоциация на студентите по социология 
– част от пролетното училище: „нови 
форми на човешки права и гражданска 
активност през ХХ и ХХI век“

Катедра „Социология“
971 10 02 (353)

13.05.
13,00

бл. 2, ет. 4 Официално откриване на компютърна 
зала на специалност европеистика

фф
930 83 51

13.05.
19,30

бул. дондуков 51, 
ет. 4

представяне на сборник „политики и 
репрезентация“ и сп. „Социологически 
преглед“

Катедра „история 
и теория на 
културата“
971 10 02 (414)

15.05.
10,00–17,00

ректорат, аула празник на фф фф

28.05.
08,00–19,00

ректорат, аула „ден на специалността публична 
администрация“

Катедра „публична 
администрация“
971 51 84

30.05.
09,30

ректорат, зала 1 Конференция „философът и науките“ Катедра „философия“
930 84 14

11.06.
09,00–18,00

ректорат, зала 1 Конференция „актуална античност. 
политическата мисъл в античния 
свят“

Катедра „история 
на философията“
930 84 14

20–21.06.
09,00–18,00

ректорат, зала 1 Конференция в чест на доц. аристотел 
гаврилов „Съзнанието. втора българска 
дискусия за природата на съзнанието“

Катедра „философия“
930 84 14

15 и 20.07. бл. 4 международен семинар 
„припомнянето на комунизма“ 

Катедра „Социология“
971 10 02 (353)

08.–18.07. Творчески дом 
на Софийския 
университет, 
град Китен

международен студентски семинар 
ISSS’2008 „нови европейски 
библиотечноинформационни науки: 
управленски умения“

Катедра 
„библиотекознание, 
научна информация и 
културна политика“
971 10 02 (418)

18–22.09. Творчески дом 
на Софийския 
университет, 
град Китен

пета национална конференция на 
преподавателите по философия на 
тема „проблеми и перспективи 
на философското образование в 
българските университети“

Катедра 
„философия“ и др.
930 82 44
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ЮридиЧеСки факуЛтет

София 1504
бул. Цар Освободител 15
тел. (+359 2) 9308 577

Юридическият факултет е основан през 1892 г. Сега в 
него работят 100 преподаватели, от които 47 хабилити
рани. през учебната 2007/2008 г. в него се обучават 3218 
български студенти, от които 2695 бакалаври, 193 магис
три, 50 докторанти и 280 чуждестранни студенти.

дата място Събитие Контакт

17.05. Съдебна палата, 
град София

национално състезание за решаване на 
казуси от областта на гражданско и 
търговско право

георги георгиев
0899 835070
g.v.georgiev@gmail.com

15.10–30.11. Юф Конкурс за студентски научни 
съчинения от областта на частното 
право, посветен на 120годишнината 
от основаванетo на Софийския 
университет

07.12.
18,00

Юф, зала 2 награждаване на победителите в 
конкурса

25–27.11. Университетска 
база „гьолечица“

работна конференция на Кръжока по 
гражданско право

дата място Събитие Контакт

17.11.
10,00–17,00

ректорат, зала 1 Честване на юбилей на проф. йордан 
ведър и конференция по реторика

Катедра „реторика“
971 10 02 (364)

19.11.
17,00

ректорат, зала 1 представяне на сборник, посветен 
на 120годишнината на СУ, 85 години 
от преподаването на библиотечни 
специалности и 55 години от 
основаването на катедрата

Катедра 
„библиотекознание, 
научна информация и 
културна политика“
971 10 02 (418)

21.11.
09,00–19,00
22.11.
09,00–13,00

ректорат, зала 1 международна конференция на тема:
„Критически изследвания на новите 
социални неравенства“

Катедра „Социология“
971 10 02 (353)

11.12.
10,00

ректорат, аула празник на философски факултет и 
тържествено връчване на дипломите на 
абсолвентите

фф
930 83 51
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дата място Събитие Контакт

07–16.05. галерия 
„Софийски 
университет“

фотоизложба на владислав господинов 
„познатата и непознатата алма 
матер“

др владислав 
господинов
989 45 63; 9308 337
wladi@abv.bg

12.05.
10,00 

ректорат, зала 1 патронен празник на фп доц. др румяна 
пейчева–форсайт
9308 546
R. Peycheva@
fp.unisofia.bg

14.05.
14,00–16,00

ректорат, 
45 аудитория

Среща на студентите от специалност 
Социални дейности с работодатели

доц. др лиляна 
Стракова
Lili_strakova@
abv.bg 

15.05.
17,00

ректорат, 
45 аудитория

Кръгла маса на студентите от 
специалност Социални дейности 
на тема „Специалността Социални 
дейности през погледа на студентите“ 

гл. ас. моника 
борисова
9308 464
monikab@abv.bg

16.05.
12,00

ректорат,
59 аудитория

Студентски семинар на тема „120 
години университетска педагогика в 
българия“ 

доц. др емилия 
еничарова
9308 249
Emiliа88@abv.bg 

16.05.
9,00–11,30

ректорат, зала 2 Кръгла маса на тема „мястото 
и ролята на студентите в 
интеркултурния диалог и 
интеркултурното образование и 
възпитание“ 

доц. Сийка 
ЧавдароваКостова
9308 568
siyka@abv.bg

19–23.09. Тд „Китен“ научна конференция „120 години висше 
педагогическо образование – между 
традицията и новите реалности“ 

доц. др румяна 
пейчева – форсайт
9308 546
R. Peycheva@
fp.unisofia.bg

07.11.
13,30–17,30

08.11.
09,00–16,30

ректорат,
аула, зали 1, 2

ректорат,
45 аудитория,
59 аудитория, 
45а аудитория

научнопрактическа конференция на 
тема „подготовка, професионална 
реализация и социален статус на 
социалния работник“ 

доц. др лиляна 
Стракова,
елена данева
9308 464
Lili_strakova@
abv.bg

 

факуЛтет по педагогика

София 1040
бул. Цар Освободител 15
тел. (+359 2) 9308 337
decan@fp.unisofia.bg

Специализираното обучение по педагогика поставя 
началото на висшето образование в българия. в 120го
дишната си история специалност педагогика се изучава 
в рамките на историкофилологическия, историкофи
лософския и философския факултет. От 1986 г. факул
тетът по педагогика се обособява като самостоятелно 
структурно звено на Университета.

във факултета работят 39 преподаветили, от ко
ито 23 хабилитирани. през учебната 2007/2008 г. във 
факултета по педагогика са обучавани 1135 студенти, 
от които 863 бакалаври, 171 магистри, 23 докторанти 
и 78 чуждестранни студенти.
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дата място Събитие Контакт

11–25.03. национален 
център за 
изобразително 
изкуство 
ул. шипка 6

изложба на преподавателите от 
катедра „изобразително изкуство“

проф. др Стефан 
атъков 
9706 261; 234
milkabeleva@abv.bg

12.04. 
09,00 16,00

ректорат, аула Семинар „Образователен софтуер за 
началното училище“ 

доц. др здравко 
вутов лалчев
zdravkol@abv.bg

15.05.
10,00–14,00

ректорат, зала 1 научен симпозиум, посветен на проф. 
петър нойков (1868–1921) 

гл. ас. др Стефан 
Стефанов
08888 62 84 57
stefan_semkov@abv.bg

13, 14.05. 
20, 22.05.
19,00

ректорат, аула Концерти с класическа музика на 
специалност музика

доц. др жан 
гологанов
0888 222 40 10

14, 16, 21.05.
19.00

ректорат, аула фолклорен концерт на специалност 
музика

доц. др жан 
гологанов
0888 222 40 10

21.11.
09,00 – 18,00

ректорат, аула VI есенна конференция на фнпп 
„120 години Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ 

доц. др здравко 
вутов лалчев
zdravkol@abv.bg

факуЛтет по наЧаЛна и 
предуЧиЛищна педагогика

София 1574
ул. шипченски проход 69A
тел. (+359 2) 872 08 93
http://www.fnpp.unisofia.bg/

факултетът по начална и предучилищна педагогика е 
създаден през 1983 г. Към факултета функционират ком
пютърен център, логопедичен кабинет, ресурсни центро
ве за слуховоречева рехабилитация, за деца със зрителни 
затруднения, за деца с интелектуална недостатъчност, 
лаборатория за изследване на моторния потенциал, те
рапевтично звено към катедра „Специална педагогика“, 
което извършва консултативна, диагностична и тера
певтична дейност на деца с атипично развитие и специ
ални образователни потребности, музикално и звукоза
писно студио.

във факултета по начална и предучилищна педагоги
ка работят 83 преподаватели, от които 54 хабилити
рани. през учебната 2007/2008 г. в него са обучавани 2368 
студенти, от които 1631 бакалаври, 413 магистри, 27 
докторанти и 297 чуждестранни студенти.
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дата място Събитие Контакт

25–27.07. Охрид поклонение–семинар на гроба на 
св. Климент в Охрид

гл. ас. др павел 
павлов

24.11.
9,00 

бгф, аула международна научна конференция в 
памет на академик проф. протопр. др 
Стефан Цанков – канонист и учен
богослов

доц. дилян николчев 
nikolchev@abv.bg

02.12.
11,00 

ректорат, аула присъждане на почетното звание 
„доктор хонорис кауза на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
на негово високопреосвещенство 
русенски митрополит неофит – пръв 
декан на възстановения богословски 
факултет и бивш ректор на духовната 
академия

доц. дилян николчев 
nikolchev@abv.bg

богоСЛовСки факуЛтет

София 1000
пл. Св. неделя 19
тел. (+359 2) 9883 950; 988 31 38

в своята вече 85годишна история богословският 
факултет се оформя като мост между академичното 
знание и християнската вяра, между светското образо
вание и духовноисторическата му основа – православна
та християнска книжовност и култура. богословският 
факултет е създаден през 1923 г. през 1951 г. с постано
вление на министерски съвет е отделен от Софийския 
университет и обособен като висше духовно училище с 
наименованието духовна академия под ведомството на 
българската православна църква. през 1991 г. след покана 
на тогавашното ръководство на Софийския универси
тет духовната академия отново става факултет на 
Университета.

в богословски факултет работят 26 преподаватели, 
от които 9 хабилитирани. през учебната 2007/2008 г. 
в него са обучавани 401 студенти, от които 299 бака
лаври, 76 магистри, 11 докторанти и 15 чуждестранни 
студенти.
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дата място Събитие Контакт

01.10–21.11. фжмК Студентски конкурс в рамките на 
III медиен панаир за проекти, свързани 
със 120годишнината на СУ „Св. 
Климент Охридски“ 

проф. дсн петранка 
филева
980 93 54
p.fileva@mail.bg

10.11.
10,00

ректорат панаир на университетската книга 
(изложба)

доц. др алберт 
бенбасат, 
0899 387 035
albert_benbasat
@abv.bg

13.11.
10.00

фжмК, зала 29 Кръгла маса „Университетската книга в 
българия“

доц. др алберт 
бенбасат, 
0899 387 035
albert_benbasat
@abv.bg

13.11.
18,00

фжмК, зала 13 премиера на сборника „имиджът 
на балканите: исторически подходи 
и комуникационни перспективи“, 
съставител доц. др минка златева 

доц. др минка 
златева
980 93 54
minkazlateva
@gmail.com

14–15.11.
09,00–19,00 

фжмК, зала 13 ХI международна научна конференция на 
Катедрата на ЮнеСКО „Комуникация 
и връзки с обществеността“ на 
фжмК на тема „диалогът с другия: 
балкански измерения на европейската 
идентичност“

доц. др минка 
златева
980 93 54
minkazlateva
@gmail.com

май – 
ноември

фжмК проект по ниС на тема „Студентите 
на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ – някога и сега“ с 
два информационни продукта – книга 
със същото заглавие и специална изложба 
в музея на Софийския университет

доц. др минка 
златева
980 93 54
minkazlateva
@gmail.com

факуЛтет по журнаЛиСтика и маСови 
комуникации

София 1000
ул. московска 49
тел. (+359 2) 9308 202
http://fjmk.atspace.com/fakultet.html

Специалността журналистика е основана през 1952 г. в състава 
на филологическия факултет на Софийския университет „Св. Кли
мент Охридски“, с което се слага началото на висшето академично 
образование по журналистика в българия. Като самостоятелно зве
но факултетът по журналистика и масови комуникации съществу
ва от 1974 г.

във фжмК работят 43 преподаватели, от които 26 хабилити
рани. през учебната 2007/2008 г. във факултета са обучавани 1174 
студенти, от които 723 бакалаври, 318 магистри, 41 докторанти 
и 92 чуждестранни студенти.

факултетът разполага с учебно пресстудио, учебен аудиовизуален 
комплекс от телевизионни и радиостудиа и апаратни, киновидео 
център, фотолаборатория, специализирана библиотека, компютър
ни зали. Съвременната материалнотехническа база дава възможност 
да се подготвят студентски печатни издания, радио и телевизион
ни програми.

в сградата на фжмК работи Университетското радио „алма 
матер“. От 1998 г. то излъчва денонощна програма за района на Со
фия на честота 88 MHz. радио „алма матер“ разполага с пет учебно
производствени студиа в сградата на фжмК, в които едновремен
но се води учебен процес и се произвежда денонощната програма на 
радиото.

От есента на 2008 г. от сградата на факултета започва да се 
излъчва и телевизионният канал „алма матер“.
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СтопанСки факуЛтет

София 1113
бул. Цариградско шосе 125, бл.3
тел. (+359 2) 8738 310
http://www.feb.unisofia.bg/FEBA/

Стопанските науки са представени в Софийския университет 
още от 1892 г., когато в новоткрития Юридически отдел започва 
изучаването на политическа икономия, финансова наука и статис
тика. през 1938 г. в рамките на Юридическия факултет се обособява 
Стопанскодържавен отдел.

новият закон за висшето образование от 1947 г. променя струк
турата на Университета. държавностопанският отдел при Юри
дическия факултет се обособява като самостоятелен факултет за 
стопански и социални науки. през 1951 г. той е отделен от Софий
ския университет и се основава висшият икономически институт 
„Карл маркс“. Стопанският факултет при Софийския университет 
е възстановен с решение на академичния съвет от 16.05.1990 г. 

в Стопанския факултет работят 53 преподаватели, от които 
21 хабилитирани. през учебната 2007/2008 г. в него са обучавани 1731 
студенти, от които 869 бакалаври, 772 магистри, 30 докторанти и 
60 чуждестранни студенти.

Според рейтинг на университетското икономическо образова
ние в българия, изготвен от българската асоциация за управление и 
развитие на човешките ресурси, завършилите Стопанския факултет 
на Софийския университет са найпредпочитаните кадри от страна 
на работодателите. Студентите, завършили факултета, се реализи
рат успешно поради три основни фактора: добрата икономическа и 
юридическа подготовка, високото ниво на владеене на чужди езици и 
солидното обучение по съвременни софтуерни приложения.

дата място Събитие Контакт

01.12. фжмК, зала 13 връчване на наградата от студентския 
конкурс на тема „моят университет“

проф. дсн петранка 
филева
980 93 54
p.fileva@mail.bg

01–05.12. фжмК медиен панаир „журналисти по 
теория, журналистика на практика“.
С тема на научната конференция 
„медиен плурализъм и медийно 
разнообразие”

проф. дсн петранка 
филева
980 93 54
p.fileva@mail.bg

0506.12.
09,00–19,00

ректорат, аула,
65 аудитория 

Конференция на тема „медиите в 
периода на прехода във франкофонските 
страни от Централна и източна 
европа“

доц. др здравка 
Константинова,
0886 301 168, 
zdravka_ang@
yahoo.com
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факуЛтет по математика и 
информатика

София 1164
бул. джеймс баучър 5
тел. (+359 2) 8161 202
http://www.fmi.unisofia.bg/

факултетът по математика и информатика (фми) 
е основан през есента на 1889 г. като физикоматемати
ческо отделение към първото висше училище в българия. 
Тогава в него са включени специалностите математи
ка, физика и Химия, а малко покъсно – и специалност 
естествени науки. през 1904 г. заедно с преобразуване
то на висшето училище в университет отделението 
се преименува във физикоматематически факултет. 
постепенно от неговите специалности се обособяват 
нови факултети (физически, Химически, биологически, 
геологогеографски), а през 1963 г. се формира и самосто
ятелният математически факултет. Създаването на 
специалности по механика довежда през 1973 г. до пре
именуването му във факултет по математика и меха
ника. С развитието на информационните технологии 
равностойно място в обучението на студентите заема 
и информатиката. през 1986 г. се формира специалност 
информатика, откогато е и сегашното име на факулте
та – факултет по математика и информатика.

във фми работят 157 висококвалифицирани пре
подаватели, от които 85 хабилитирани (между които 
един академик). през учебната 2007/2008 г. в него са обу
чавани 2636 студенти, от които 2007 бакалаври, 554 ма
гистри, 36 докторанти и 39 чужденци.

дата място Събитие Контакт

23.05. ректорат, аула Тържествено връчване на дипломите 
на Стф

доц. ив. иванов

24.05 . ректорат, аула лекция на тема „икономика, основана 
на знанието“ 

доц. г. Чобанов

07.10.
10,00

Стф Трета докторантска школа: 
изследователски методи – използване, 
предизвикателства, резултати

доц. г. Чобанов

9–12.10.
10,00

София, 
резиденция 
„бояна“

ХI международна научна конференция 
на Стф на тема „политики за 
икономическо и социално развитие в 
европа“.
Соня вътева, Създаване и развитие на 
Стопанския факултет в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“

гл. ас. др
С. вътева
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физиЧеСки факуЛтет

София 1164
бул. джеймс баучър 5
тел. (+359 2) 8161 447
http://www.phys.unisofia.bg/bul/

за пръв път курс по физика и математика във висше 
учебно заведение се въвежда през учебната 1899/1900 г. 
физикоматематическият факултет към Софийския 
университет е основан през 1904 г. и просъществува 
като такъв до 1963 г., когато физическият факултет се 
оформя като самостоятелна, независима единица.

във физическия факултет работят 140 преподава
тели, от които 95 хабилитирани и 1 академик. през 
учебната 2007/2008 г. във факултета са обучавани 619 
студенти, от които 486 бакалаври, 86 магистри, 42 док
торанти и 5 чуждестранни студенти.

дата място Събитие Контакт

26.05–01.06. аудитория а315 
на фф

Конференция на тема „Катедра 
„атомна физика“ по света“ 

доц. др румен Ценов
8161 850
af2008@phys.unisofia.
bg

20–30.06.
11,00

лаборатория 
по физика на 
плазмата и 
газовия разряд

представяне в медиите на 
лабораторията по физика на плазмата 
и газовия разряд и на работата на 
групата по физика на плазмата и газовия 
разряд по програма „евроатом“ на 
европейската комисия

проф. дфн антония 
шиварова
8161645
ashiva@phys.unisofia.bg 

дата място Събитие Контакт

до 30.03. научна сесия на фми доц. рони леви

до 30.05. Честване на 150годишнината на 
проф. емануил иванов (1857–1925) 
– съосновател на СУ и фми и пръв 
професор по математика

проф. ив ганчев, 
проф. р. леви, 
доц. д. биров,
доц. Св. бойчева

до 30.11. международна конференция по 
информатика

ст. ас. елиза 
Стефанова

до 30.11. научна сесия за студенти математици 
и информатици

доц. рони леви
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дата място Събитие Контакт

21–25.05. Хф,
заседателна зала

Седма национална конференция по химия 
за студенти и докторанти

доц. г. вайсилов
81 61 338

27.05. Хф,
130 аудитория

вечер на химията доц. л. Христов

Септември Хф Конкурс за найдобра публикация на млад 
изследовател химик, излязла през 2007 г.

проф. Тони Спасов
81 61 236 

23.10.
10,00

Хф,
130 аудитория

научна сесия на Хф доц. и. Караджова
81 61 277

24.10.
10,00

Хф,
заседателна зала

Семинар (кръгла маса) за бъдещето на 
Хф

проф. Тони Спасов
81 61 236 

05.11–25.11.
10,00

Хф,
заседателна зала

Цикъл лекции от чуждестранни гости 
на Хф, с които факултетът поддържа 
трайно научно сътрудничетсво

доц. и. Караджова
81 61 277

ноември издаване на книга с примерно заглавие 
„българските следи в химията“ 
(история на научните постижения на 
българските химици)

проф. г. петров, 
акад. п. бончев, 
проф. б. Тошев
81 61 372

връчване на награди на СУ за 
постижения на български учени в 
различни области на химията

химиЧеСки факуЛтет

София 1164
бул. джеймс баучър 1
тел. (+359 2) 8161 303
http://www.chem.unisofia.bg/

началото на обучението по химия в Софийския уни
верситет датира от 1889 г. почти половин век факул
тетът по физика и математика е единственият цен
тър в страната за подготовка на специалисти по химия. 
през 1962 г. Химическият факултет получава статут на 
независимо академично звено в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Химическият факултет е ви
ден учебен и изследователски център. някои от найиз
вестните български химици са работили и преподавали 
в него – проф. пенчо райков, основател на Химическия фа
култет, проф. иван Странски, акад. ростислав Каишев, 
проф. асен златаров, акад. димитър иванов и др.

във Химическия факултет работят 103 преподаватели, 
от които 46 хабилитирани. през учебната 2007/2008 г. във 
факултета са обучавани 673 студенти, от които 478 ба
калаври, 150 магистри и 45 докторанти.
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геоЛого-географСки факуЛтет

София 1504
бул. Цар Освободител 15
тел. (+359 2) 9308 385
http://www.gea.unisofia.bg/

в сегашния си вид геологогеографският факултет съ
ществува от 1963 г. първи курсове по геология и минера
логия в Софийския университет се четат от 1891 г. през 
1898 г. в историкофилологическия факултет се учредява 
Катедра по география и етнография. днес общият брой на 
преподавателите е 91, от които 52 хабилитирани. през 
учебната 2007/20008 г. в геологогеографския факултет са 
обучавани 1360 студенти, от които 949 в бакалавърски 
програми, 302 в магистърски програми, 32 докторанти и 
77 чуждестранни студенти.

дата място Събитие Контакт

17–18.04.
10,00

СУ, аула международна конференция

доц. др
николина попова 
9308 375
nikolina@gea.unisofia.bg

18.04.
09.00–10,00

галерия 
„Софийски 
университет“

Съвместна изложба с Университета в 
Котбус, германия

май СУ, ректорат, 
аула

изложба на творби на художници от 
ггф

10.10.
10,00–13,00

СУ, ректорат, 
аула

Сто и десет години специалност 
география – тържествено честване

10.12.
10,00–13,00

СУ, ректорат, 
аула

Четиридесет и пет години от 
създаването на ггф в СУ „Св. Климент 
Охридски“ – тържествено честване

биоЛогиЧеСки факуЛтет

София 1164
бул. драган Цанков 8
тел (+359 2) 865 66 41
http://jobelbio.orbitel.bg/facultybg.htm

биологическите науки са включени в обучението и изследовател
ските програми на Софийския университет „Св. Климент Охрид
ски“ с разкриването на Катедра по ботаника в 1891 г. и по зоология 
през 1893 г. през 1904 г. съществуват вече четири катедри по био
логия, които заедно с други звена от природонаучните направления 
са включени в структурата на факултета по физика и математика. 
през 1951 г. се формира факултет по биология, геология и география, 
а през 1963 г. се обособява биологическият факултет като самосто
ятелно звено на Софийския университет.

в биологическия факултет работят 131 преподаватели, от кои
то 59 хабилитирани. през учебната 2007/2008 г. в него са обучавани 
1510 студенти, от които 1203 бакалаври, 238 магистри, 41 докто
ранти и 28 чуждестранни студенти.

дата място Събитие Контакт

Октомври 
–декември

бф Mеждународна постерна 
трансевропейска изложба „растения 
и култура: семена от културното 
наследство на европа“

гл. ас. др Aнели 
неделчева
81 67 (304) 
anely@biofac.unisofia.
bg
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СамоСтоЯтеЛни  
универСитетСки  
звена

медицинСки факуЛтет

София 1407
ул. Козяк 1
тел. (+359 2) 962 47 71

медицинският факултет съществува в структурата на Софий
ския университет от 1917 до 1950 г. по решение на академическия 
съвет и с постановление на министерския съвет медицинският 
факултет е възстановен в структурата на Софийския универси
тет през 2003 г. получава положителна оценка от националната 
агенция по акредитацията през 2006 г.

първите студенти са приети в специалността медицина през 
учебната 2007/2008 г. – 15 български граждани и 36 чужденци. през 
2008/2009 г. приемът на български граждани е увеличен двойно – 30 
студенти. Чуждестранните студенти се очаква да бъдат над 50.

Обучението се осъществява в Университетска болница „лозе
нец“ и във факултетите по биология, химия и физика на Софийския 
университет.

дата място Събитие Контакт

началото на 
октомври

мф Отпечатване на брошура за историята 
на медицинския факултет от 
създаването му през 1918 г. досега

медицински 
факултет 
960 74 14
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дата място Събитие Контакт

12–23.05.
09,00–16,00*

диУУ 
фоайе
 

Художествена 
изложба

марияна Чакърова
chakarovam@abv.bg
9571804
0885 606 759

12.05–25.11.
09,00–16,00

диУУ 
педагогическа 
библиотека
партер

изложба „история на учебното дело в 
българия“

лилия иванова
lia_ivan@abv.bg
957 00 12
в. 223

15.05.
11,00–12,30

диУУ 
заседателна зала

представяне на нови книги, учебници 
и ръководства на преподаватели от 
диУУ

лилия иванова
lia_ivan@abv.bg
957 00 12
в. 223

01–05.09.
09,00–16,00

диУУ 
информационно
ресурсен център
206 аудитория

Седмица на отворените врати: 
„информационно обезпечаване 
на управленската дейност в 
образованието“

марияна Чакърова
chakarovam@abv.bg
957 18 04
0885 606 759

08–12.09.
09,00–16,00

диУУ 
информационно
ресурсен център
206 аудитория

Седмица на отворените врати: 
„издателска дейност на учебна 
литература“

марияна Чакърова
chakarovam@abv.bg
957 18 04
0885 606 759

25.09.
10,00–12,00

диУУ
заседателна зала

Семинар „Оценяване качеството на 
учителските постижения“

доц. др Тамара 
загорова
zagorov@del.bg
857 49 21

26.09.
10,00–17,00

27.09.
09,00–12,00

диУУ
заседателна зала

научнопрактическа конференция с 
международно участие
„българите от молдова – език, история 
и култура“

гл. ас. никола 
Караиванов
kаraivanov.n@abv.bg
0886 473 394

29.09–03.10.
09,00–16,00 

диУУ 
информационно
ресурсен център
206 аудитория

Седмица на отворените врати:
„иновации в образованието“

марияна Чакърова
chakarovam@abv.bg
9571804
0885 606 759

04.10.
10,00–16,00

диУУ
заседателна зала

научнопрактически семинар „иновации 
в образованието“ 

доц. др
Станка михалкова
stmihalkova @abv.bg
957 02 81

департамент за информациЯ и 
уСЪвЪршенСтване на уЧитеЛи

София, 1619
бул. Цар борис 224
тел. (+359 2) 857 00 12
http://www.diuu.bg/

департаментът за информация и усъвършенстване 
на учители е основан през 1953 г. като институт за 
усъвършенстване на учители. От 1983 г. е интегриран 
като самостоятелно звено в състава на Софийския уни
верситет „Св. Климент Охридски“. Основната цел на 
неговата дейност е да се подпомагат професионалноква
лификационното израстване и кариерното развитие на 
педагогическите кадри. предмет на дейност на диУУ е 
следдипломното продължаващо образование на учители
те, училищните ръководители и другите специалисти в 
системата на средното образование в страната.

в департамента за информация и усъвършенстване 
на учители работят 43 души, от които 15 хабилитира
ни. годишно в различни форми за повишаване на квалифи
кацията участват средно около 6000 учители. 

диУУ създава база данни за участниците в програ
мите за продължаващо професионално и кариерно разви
тие, включително чрез персонални учителски портфо
лиа, привличането им като модератори и пр. Към 2007 г. 
департаментът е присъдил първа професионалноквали
фикационна степен на 272 учители и други образовател
ни специалисти, втора степен – на 424, трета – на 410, 
четвърта – на 2015, и пета – на 5200.
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дата място Събитие Контакт

03–07.11.
09,00–16,00

диУУ 
франкофонски 
център

Седмица на отворените врати:
„Учителят в класната стая“

ст. ас. бистра 
Стоименова
bstoimenova@abv.bg
857 46 71

24.11.
11,00–13,00

диУУ
заседателна зала

Тържествена церемония за 
учители, защитили найвисоката 
професионалноквалификационна степен 
в диУУ

проф. др марияна 
Стефанова
м_stefanova.bg @gmail.
com
857 46 29

* „Седмиците на отворените врати“ обхващат само работните дни. 

дата място Събитие Контакт

20.10–24.10.
09,00–16,00

диУУ 
педагогическа 
библиотека
партер

Седмица на отворените врати:
„в помощ на младия учител“

лилия иванова 
lia_ivan@abv.bg
957 00 12
в. 223

20–24.10.
09,00–16,00 

диУУ 
британски 
център

Седмица на отворените врати:
„в помощ на младия учител“

Карина
димитрова
bclibrary@
mail.orbitel.bg
857 02 97

20–24.10.
09,00–16.00 

диУУ 
франкофонски 
център

Седмица на отворените врати:
„в помощ на младия учител“

ст. ас. бистра 
Стоименова
bstoimenova@abv.bg
857 46 71

27–31.10.
09,00–16,00

диУУ 
педагогическа 
библиотека
партер

Седмица на отворените врати:
„продължаващо образование на 
учителите“

лилия иванова
lia_ivan@abv.bg
957 00 12
в. 223

27–31.10.
09,00–16,00 

диУУ 
британски 
център

Седмица на отворените врати:
„продължаващо образование на 
учителите“

Карина
димитрова
bclibrary@
mail.orbitel.bg

857 02 97

27–31.10.
09,00–16,00 

диУУ 
франкофонски 
център

Седмица на отворените врати:
„продължаващо образование на 
учителите“

ст. ас. бистра 
Стоименова
bstoimenova@
abv.bg
857 46 71

03–07.11.
09,00–16,00

диУУ 
педагогическа 
библиотека
партер

Седмица на отворените врати:
„Учителят в класната стая“

лилия иванова
lia_ivan@abv.bg
957 00 12
в. 223

03–07.11.
09,00–16,00

диУУ 
британски 
център

Седмица на отворените врати:
„Учителят в класната стая“

Карина
димитрова
bclibrary@
mail.orbitel.bg
857 02 97
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департамент по Спорт

София 1504
бул. Цар Освободител 15
тел. (+359 2) 9308 435, 944 27 49

през 1949 г. при Софийския университет „Св. Климент Охрид
ски“ е създадена катедра „физическо възпитание“ с петима препода
ватели, които провеждат организирани занимания по лека атлетика, 
гимнастика и плуване. постепенно спортната програма се разширя
ва и в момента включва над 20 вида спорт. департаментът ползва 
за своята дейност стадион „академик“, стадион „гео милев“, зала 
„Хр. ботев“, зимен дворец, салон „Спортни игри” в биологическия 
факултет, тенис кортове „академик“, басейн „мадара“.

Към момента в департамента по спорт работят 17 преподава
тели. годишно в департамента посещават занятия над 6000 сту
денти от различните факултети на Софийския университет. 

дата място Събитие Контакт

12–14.09. с. лозенец, 
бургаско

международен турнир по волейбол гл. ас. анжелина янева
944 27 49
930 84 35 (703)
0888 434 880
людмил Симов
0885 203 000

18–20.11. Стадион 
„академик“

Турнир по баскетбол

18–21.11. Стадион 
„академик“

вътрешно първенство по волейбол

17.11.
09,30–18,00

Стадион 
„академик“

Студентски турнир по джудо

18.11.
14,00

борисова градина лекоатлетически крос

22–23.11.
10,00

Стадион 
„академик“

Турнир по фехтовка

департамент за езиково обуЧение 

София, 1111
ул. Коста лулчев 27
(+359 2) 872 34 81 (2)
http://www.deo.unisofia.bg/

департаментът за езиково обучение при Софийския универси
тет „Св. Климент Охридски“ (деОиЧС) е наследник и носител на 
традициите в обучението по български език на чужденци, утвърдени 
в дългогодишната дейност на института за чуждестранни студен
ти (иЧС). институтът за чуждестранни студенти е създаден през 
1963 г. през 1999 г. институтът е присъединен към Софийския уни
верситет като департамент за езиково обучение.

на базата на съвременни научнопрактически разработки деО 
се превръща в един от авангардните методически центрове, вне
дряващи найактуалните методики за обучение по български език на 
чужденци и интензивно обучение по чужди езици. в департамента 
работят 89 преподаватели, от които 11 хабилитирани. през учеб
ната 2007/2008 г. в различни курсове са преминали около 8000 души, 
като найголям е интересът към курсовете по чужд език за български 
граждани.

дата място Събитие Контакт

20.06.
11.00 

СУ 
аула

Тържество по случай 45годишнината на 
деОиЧС

др мария жерева
mzhereva@abv.bg
елена йончева
adorataeli@abv.bg 

02–04.10. деО Юбилейна конференция „45 години иЧС 
– традиции, новаторство, европейски 
стандарти“ 

др мария жерева
mzhereva@abv.bg
елена йончева
adorataeli@abv.bg
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универСитетСка бибЛиотека

Университетската библиотека „Св. Климент Ох
ридски“ е първата университетска и научна библиоте
ка в българия. Тя е динамично развиваща се културна и 
образователна институция, която вече 120 години ус
пешно съчетава утвърдените традиции в библиотечно
информационната сфера с модерните технологии и въз
можности на съвременното информационно общество. 
единната система на библиотеката включва централна 
библиотека и 24 филиални библиотеки към различните 
факултети, катедри и специалности на Софийския уни
верситет.

дата място Събитие Контакт

21.05.
15,00

Уб изложба „българската шевица през 
вековете“

радосвета минчева
radosveta355@abv.bg

29.10.
10,00

Уб Честване на 120 години от основаването 
на Университетската библиотека 
„Св. Климент Охридски“ – ден на 
отворените врати

н. с. елена Койчева
846 75 84, 9308 457; 
edk@libsu.unisofia.bg

29.10.
16,30

Уб Юбилейна изложба „120 години 
Университетска библиотека „Св. 
Климент Охридски“

анна ангелова
9308 536, 9308 554 
anna@libsu.unisofia.bg

29.10.
17,30

Уб 120 години Университетска 
библиотека – среща на поколенията: 
среща на настоящи и бивши колеги 
от Университетската библиотека и 
тържество

анна ангелова
9308536, 9308 554 
anna@libsu.unisofia.bg

19.11. Уб представяне на собствени електронни 
ресурси и колекции на Университетската 
библиотека

анна ангелова
9308536, 9308 554 
anna@libsu.unisofia.bg

 

дата място Събитие Контакт

22–26.11.
10,00

Стадион 
„академик“

вътрешно първенство по футбол гл. ас. анжелина янева
944 27 49
930 84 35 (703)
0888 434 880
людмил Симов
0885 203 000

24–25.11.
9,00

залите на 
биологическия 
факултет

вътрешно първенстево по тенис

24–25.11.
13,00

залата до 
стадион 
„академик“

вътрешно първенство по фитнес

26.11.
18.00

Клуб „яйцето“ Тържествено награждаване на 10те 
найдобри спортисти на Софийския 
университет

27.11.
14.00

плувен басейн 
на стадион 
„академик“

вътрешно първенство по плуване
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универСитетСки ботаниЧеСки 
градини

универСитетСка ботаниЧеСка градина – СофиЯ

София 1000
ул. московска 49, пК 157
тел./факс 988 17 97
kkossev@ucc.unisofia.bg
http://forum.unisofia.bg/ubg/

универСитетСка ботаниЧеСка  
градина – баЛЧик

балчик 9006, пК 56
тел. (0579) 72 338
факс (0579) 76 197
ubg_balchik@yahoo.com

универСитетСка ботаниЧеСка градина – варна

варна 9006
к.к. „Св. св. Константин 
и елена“
тел. (052) 36 19 40
факс (052) 36 19 46
sugarden@technolink.com

центЪр за СЛавЯно-византийСки 
проуЧваниЯ „проф. иван дуйЧев“

София 1618
ул. проф. иван дуйчев 18
тел./факс (+359 2) 856 49 82

Центърът за славяновизантийски проучвания „проф. иван 
дуйчев“ е създаден на 14 май 1986 г. като самостоятелно звено към 
ректората на Софийския университет по решение на академичния 
съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на осно
вание на завещанието на именития български медиевист проф. иван 
дуйчев. заедно с къщата на професора ЦСвп „проф. иван дуйчев“ 
наследява неговата специализирана библиотека по средновековна ис
тория, култура и изкуство, сбирката от ръкописи, както и богат 
научен и личен архив.

дата място Събитие Контакт

19–31.05. СУ, 
Централно 
фоайе

фотоизложба „Средновековни църкви и 
манастири от македония“

Калина минчева, 
Светозар ангелов
Centre_dujcev@abv.
bg; тел. 955 45 47
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дата място Събитие Контакт

януари гр. балчик Среща на ректора на СУ „Св. 
Климент Охридски“ с кмета на балчик 
за подновяване и разширяване на 
съществуващия договор

февруари Убг – София, 
варна и балчик

работа по Index Seminum мариана минчева
Куртева

февруари Убг – балчик Среща с преподавателите по 
биология от училищата в гр. балчик и 
ръководството на Общинския детски 
център за обсъждане на програмата 
за „зелено училище“ и съвместни 
инициативи с Общинския детски 
център

мариана минчева
Куртева

февруари Убг – варна Контакти с директори на средни 
училища във варна за иницииране и 
изготвяне на програма за провеждане на 
„зелено училище в ботаническа градина 
– екопарк във варна“

валя машкарова

март Убг – София Цялостно ново етикетиране 
на растителните колекции в 
оранжериите

мария йовкова

март Убг – варна Отбелязване на Тодоров ден (Конския 
великден) с провеждане на кушии и 
конкурси за найкрасива писана каручка и 
конски впряг

Огнян илиев

март Убг – балчик монтиране на изготвеното по 
препоръка на риОСв – гр. варна, 
информационно табло „защитена 
местност – ботаническа градина“

ина манчева

март Убг – балчик подготовка и поставяне на 
информационно табло „пролетни 
акценти в Университетска 
ботаническа градина“ 

ина манчева

март Убг – балчик Цялостно ново етикетиране на 
растителните колекции в парковата 
част. поставяне на информационни 
табла

ина манчева

април Убг – София Откриване на информационен и касов 
център към Убг София

мария йовкова

през 1889 г. назначеният от общината градски гради
нар и паркостроител швейцарецът даниел неф огражда 
мястото около докторския паметник, наричано първо
начално площад „Цар Освободител“, и го залесява с хра
сти и цветя. покъсно – през 1892 г., неговият син Карл 
неф, също паркостроител, създава в двора на първа мъж
ка гимназия, превърната във висше училище, ботаническа 
градина към специалност ботаника при Университета. 
в нея се водят занятията на студентите ботаници. 
Около 1896 г. започва преустройство на градината око
ло докторския паметник във втора ботаническа гра
дина. Определя се подходяща растителност, проекти
рат се нови алеи и кътове, прави се алпинеум. засадени 
са множество дървета, храсти и растения, доставени 
от чужбина. мястото е отстъпено на Университета 
от Столичната община при условие градината да е дос
тъпна за посещения от гражданството. поради липса 
на средства за поддръжка на две градини през 1936 г. Уни
верситетът връща градината на общинската управа. за 
университетски нужди остава ботаническата градина в 
двора на първа мъжка гимназия, развита като разсадник 
и цветарник.

днес освен ботаническата градина в София, в струк
турата на Софийския университет влизат и ботани
ческата градина в балчик, и ботаническата градинаеко
парк във варна.
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дата място Събитие Контакт

май Убг – София изложба „историята на Убг – София, в 
снимки и факти“;
Отбелязване на 120годишнината от 
основаването на СУ „Св. Климент 
Охридски“ и 116 г. от създаването на 
Университетска ботаническа градина 
– гр. София

люба пенчева

май Убг – балчик провеждане на благотворителен 
търг с детски рисунки, предоставени 
от ученици и студенти, рисували на 
територията на Убг за дома за деца в 
неравностойно положение в гр. Кранево

мариана минчева
Куртева

16.05. Убг – балчик Среща със студенти от катедра 
„екскурзоводство“ към Колежа по 
туризъм в гр. варна за запознаването 
им с дейността на Убг – гр. балчик, и 
биоразнообразието на територията на 
зм „ботаническа градина – балчик“

ина манчева

31.05. Убг – варна „пролетен панаир на зелено“, 
организиран със съдействието и 
спонсорството на рекламна агенция 
„имидж“

валя машкарова

31.05. Убг – варна Осъществяване инициативата „да 
посадим едно дърво“ съвместно с 
детски групи от начални училища във 
варна и всички участници в проведения 
„панаир на зелено“ с материал от 
градината

валя машкарова

1.06. Убг – балчик Отбелязване на международния ден на 
детето:
изложба от художествени предмети, 
изработени от природни материали в 
„зеленото училище“;
Конкурс за детска рисунка на асфалт на 
тема „аз и природата“

мариана минчева
Куртева

Юни Убг – София демонстрация на пролетни 
аранжировки

Красимира митева

Юни Убг – балчик изготвяне и поставяне на 
информационно табло „летни акценти 
в Университетската ботаническа 
градина“

ина манчева

дата място Събитие Контакт

април Убг – София, 
варна и балчик

Откриване на „зелено училище“ в Убг люба пенчева

22.04. Убг – София Отбелязване на международния ден 
на земята с изложба и конкурс за 
детска рисунка на тема „растенията и 
животът на земята“

люба пенчева

22.04. Убг – балчик Отбелязване деня на земята на 
територията на Убг с подкрепата на 
екологично сдружение „за земята“:
запознаване на обществеността и 
учащите се в гр. балчик с текстовете 
на подписаните от президента на 
република българия на 22.04.1992 г. 
„Клетва в името на земята“ и 
„декларация за пълномощие за живот на 
земята“;
изложба на художествени предмети, 
направени от отпадъчни материали;
откриване на „зелено училище в 
ботаническа градина“;
– засаждане на почвоукрепващи 
храсти заедно с децата от училища на 
територията на община балчик по 
оголени скатове на територията на 
Убг

ина манчева

23.04. Убг – варна провеждане на мероприятие по 
инициативата на „девня цимент“ 
ад за сътрудничество със СУ – тийм 
билдинг за служители на фирмата с 
извършване на дейности по озеленяване 
и екологично възпитание в екопарк 
– варна – изграждане на алпинеум, 
разширяване на кът „липите“, 
монтиране на нови пейки, маси и 
кошчета за отпадъци; почистване на 
розариума

валя машкарова

май Убг – София изложба „ботанически рисунки“ на 
димитър влаев

люба пенчева

май Убг – София, 
балчик

представяне на „ботаниците 
изследват... в училища и ботанически 
градини“ пред учители по биология от 
средните училища

люба пенчева
мариана минчева
Куртева
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дата място Събитие Контакт

31.07. Убг – варна Съорганизатор и домакин при 
провеждане на благотворителен 
търг на картини и други предмети, 
изработени от деца от „Център за 
психично здраве“ към община варна

валя машкарова

Aвгуст Убг – варна изграждане на нов кът за отдих „под 
елите“ и разширяване и обновяване 
на съществуващите „делвите“, 
„Колоните“, „липите“

валя машкарова

Aвгуст Убг – балчик Среща с участниците в международния 
детски фестивал „Усмивките на 
морето“ и запознаването им с 
биоразнообразието на територията на 
зм „ботаническа градина балчик“

мариана минчева
Куртева

Cептември Убг – София, 
варна

Цялостно ново етикетиране на 
растителните колекции в парковата 
част

мария йовкова

Cептември Убг – София, 
варна и балчик

изготвяне и поставяне на 
постоянно табло „Образованието в 
Университетски ботанически градини“

люба пенчева

Cептември Убг – София лятна практика на студенти от 
дииУ към СУ, които се готвят за 
учители по биология

люба пенчева

15.09. Убг – балчик Организиране и провеждане на изложба
конкурс „моето саксийно цвете“ с деца 
от училищата в гр. балчик

мариана минчева
Куртева

17.09. Убг – варна подготовка и провеждане на 
образователна и екоизложба „в света на 
отпадъците“, посветена на проблема 
със замърсяването на околната среда 
и натрупването и третирането на 
отпадъците, съвместно с община 
варна, сдружение ADECAES FRANCE
BULGARIE, регионален център за 
опазване на околната среда на област 
белфор – франция, посолство на 
република франция в българия, 
Областна управа – варна, български 
вмС и др.

Огнян илиев

дата място Събитие Контакт

25.06. Убг – варна еньов ден: честване на деня на билките 
– запознаване с биоразнообразието, 
защитените и полезните медицински 
видове и опазването им в 
ботаническите градини – беседи с деца 
и ученици до VIII клас на варненски 
училища, спечелили награди на 
общинската инициатива за найдобри 
екоучилища и носители на „Син флаг“

валя машкарова

Юни и юли Убг – варна провеждане на студентските учебни 
практики по екология и зоология на 
студентите от специалностите 
биология, екология, география към 
Софийския университет

Огнян илиев

Юли Убг – балчик благотворителен търг на детски 
рисунки и сувенири, изработени от 
растителни материали

мариана минчева
Куртева

Юли Убг – София Откриване на отделение със 
средиземноморска растителност

мария йовкова

Юли Убг – варна изготвяне на информационни табла 
и табели за видовото разнообразие 
и тематични кътове: обновяване 
на табло „ириси“, изготвени нови 
табла на теми „водоемите в Убг 
– варна“, „летни акценти“, „местна 
(автохтонна) растителност“, „в 
света на иглолистните растения“ 

петя атанасова
йорданова

19–20.07. Убг – варна провеждане на шести републикански 
турнир по конкурипик за купата на СУ 
„Св. Климент Охридски“

Огнян илиев

27.07. Убг – балчик Отбелязване създаването на Убг – гр. 
балчик, и 115 години от рождението 
на основателя ѝ   акад. даки йорданов 
съвместно с българско ботаническо 
дружество;
постерна изложба „защитени, редки и 
ендемични видове в българия“
фотографска изложба на К. Кирков 
„богатствата на ботаническата 
градина в гр. балчик“;

ина манчева
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дата място Събитие Контакт

постоянно Убг – София, 
варна и балчик

Тематични ботанически беседи: 
„местообитания“, „растенията като 
подправки“ и др.

люба пенчева

постоянно Убг – София, 
варна и балчик

посещение на студентите от катедра 
„ботаника“ към бф

мария йовкова

дата място Събитие Контакт

Септември Убг – варна провеждане на международна 
археологическа бригада, организирана 
съвместно с община варна и 
организацията на скаутите „Св. 
николай Чудотворец“

петя атанасова
йорданова

Септември Убг – балчик изготвяне и поставяне на 
информационно табло „есенни акценти 
в Университетската ботаническа 
градина“

ина манчева

2.10. Убг – София Тържествено откриване на първия 
пеперуден павилион на балканите

анелия Трендафилова

Октомври Убг – София Цялостно ново етикетиране на 
растителните колекции в градината с 
медицински растения

мария Тарийска

ноември Убг – София, 
варна и балчик

изготвяне на рекламни материали с 
фотоси от растителните колекции 
в градините и от образователните 
програми в тях

анелия Трендафилова

25.11. Убг – варна Честване патронния празник на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ с водосвет на параклиса, 
носещ неговото име, изграден на 
територията на Убг – варна

Огнян илиев

25.11. Убг – балчик ден на отворените врати по случай 
патронния празник на „Св. Климент 
Охридски“

мариана минчева
Куртева

03.12. Убг – София, 
варна и балчик

ден на отворените врати по случай 
международния ден на хората с 
увреждания

диана Кирилова

декември Убг – варна запознаване на децата с традиционните 
растения, свързани с Коледа, конкурс 
за изработка на найкрасива сурвачка и 
коледен венец, организиране на изложба 
от работите им

петя атанасова
йорданова

постоянно Убг – София, 
варна и балчик

Организиране на градински тържества, 
концерти на открито и др.

анелия Трендафилова
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