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СУ “Св. Климент Охридски” подобрява позицията си в 
класирането по 3 от 22 направления, в които е класиран в 

рейтинговата система за 2014 г.

СУ и УНСС подписаха меморандум за съвместна книгоиздателска 
и разпространителска дейност 

Международният ден на Антарктида беше отбелязан в 
Софийския университет 

 Къс от метеорита Алмахата Сита от Судан беше връчен 
на Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми на 

Софийския университет 
 

Шестнадесет студенти на СУ получиха стипендии от 
Фондация „Еврика” и Huawei Technologies 

В Софийския университет се проведе презентация на тема 
„Кариерен старт в европейските институции“ 

Юбилейна конференция отбелязва 125 години математика и 
природни науки в СУ ”Св. Климент Охридски”

 
Софийският университет бе домакин на годишните 

Хумболтови лекции

Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” връчи 108 стипендии 
„Нели и Робърт Гипсън“ 

Студенти от Софийския университет отбелязаха шведския 
празник Санта Лусия 

„Алма Алтер“ беше домакин на едно от най-големите 
международни театрални събития за 2014 година 

Във Факултета по математика и информатика на СУ бяха 
обновени зала 320 и факултетната библиотека 

Ректорът на СУ получи поздравително писмо от директора на 
Изследователския център „Валдемар Церан“

На 23 февруари започва кандидатстудентската кампания 
2015/2016 година

IX-та Световна конференция на Институтите „Конфуций“

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
декември 2014 г.

НОВИНИ

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ 

ЧЕСТВАНИЯ

ОТЛИЧИЯ

НАУКА И БИЗНЕС

КУЛТУРА

АБСОЛВЕНТИ

Премиера на изданието „Литература… Наука… Библиография“. 
Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна 

Янакиева“

Спортен клуб „Академик“на Софийския университет навърши 85 
години

Бакалаврите от випуск 2014 на Философския факултет получиха 
дипломите си за завършено висше образование 

 
Дипломираха се магистрите от випуск 2014 на Философския 

факултет 

 Абсолвентите от випуск 2014 на Факултета по начална и 
предучилищна педагогика получиха дипломите си за завършено 

висше образование

Дипломираха се бакалаврите и магистрите от випуск 2014 на 
Медицинския факултет

 
 Абсолвентите от випуск 2014 на Геолого-географския факултет 

получиха дипломите си за завършено висше образование

На пресконференция бяха представени резултатите от 
изпълнението на проекта „Ключ към качеството“

На пресконференция в СУ беше представена програмата за 

На територията на Софийския университет в кв. „Лозенец” бе 
открит нов магазин на търговската верига BILLA

отбелязване на 100-годишнината от рождението на Петър 
Увалиев

В Софийския университет се проведе Форум за 
образованието по математика, информатика и природни 

науки в България 
В СУ се проведе международна научна конференция, посветена 
на 25-годишнината от демократичните промени в България 

Международна конференция „Приобщаващо образование – 
образованието на 21 век“ 

В СУ се проведе заключителна конференция по проект 
E-Medievalia

Ден на отворените врати на Интегралния университетски 
център

Екатерина Йосифова е лауреат на Голямата награда за 
литература на Софийския университет за 2014 г.

Преподавател от Стопанския факултет на СУ спечели първо 
място в конкурса за наградата „Д-р Иванка Петкова“
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НОВИНИНОВИНИ НОВИНИНОВИНИ

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
ПОДОБРЯВА ПОЗИЦИЯТА СИ 
В КЛАСИРАНЕТО ПО 3 ОТ 22 

НАПРАВЛЕНИЯ, В КОИТО Е КЛАСИРАН В 
РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА ЗА 2014 Г.

Софийският университет е на първо място в 22 от 22 
направления сред държавните университети в България, 
показаха данните в новото издание на Рейтинговата 
система на висшите училища с актуална информация за 
2014 г.

Тази година Алма матер се изкачи на първо място и в 
професионално направление “Икономика”, което тради-
ционно оглавяваше Американският университет в Бълга-
рия до миналата година. СУ е на първо място и в направ-
ленията: “Биологически науки”, “Биотехнологии”, “Инфор-
матика и компютърни науки”, “История и археология”, 
“Математика”, “Науки за земята”, “Педагогика”, “Педаго-
гика на обучението по...”, “Политически науки”, “Право”, 
“Психология”, “Религия и теология”, “Социални дейности”, 
“Социология и антропология”, “Туризъм”, “Физически нау-
ки”, “Филология”, “Философия” и “Химически науки”. В кла-
сацията за направлението “Обществени комуникации 
и информационни науки” СУ подобрява резултата си от 
миналата година и дели първото място с Американския 
университет. Единствено в направление “Администра-
ция и управление” е на второ място след Американския 
университет. 

Завършилите СУ през последните 5 години се реа-
лизират в по-голяма степен от средното за страната 
ниво на позиции, изискващи висше образование, особено 
в направленията Педагогика, Право, Психология и тради-
ционно добре представящите се Информатика и Мате-
матика. Сравнено със средния резултат за реализация 
за страната, който е около 46 %, средната стойност за 
студентите, които завършват висше образование в СУ 

в тези направления и се реализират на позиции, изисква-
щи висше образование, е над 60 %. 

Запазва се и тенденцията на нарастване на сред-
ния осигурителен доход на завършващите СУ, особено в 
направленията Информатика и компютърни науки, Ма-
тематика, Икономика, Администрация и управление и 
Политически науки. Специалистите, завършващи СУ, в 
направление Информатика и компютърни науки продъл-
жават да са най-високо платените в страната със сре-
ден осигурителен доход 1860.45 лв. 

Резултатите от рейтинговата система показват, 
че Софийският университет е лидер по отношение на 
качеството на научните си изследвания. Той е с най-ви-
сок индекс на цитируемост на научните публикации сред 
трите висши училища с най-висок индекс заедно с Меди-
цинския университет-София и Химикотехнологичния и 
металургичен университет. Качеството на научните из-
следвания в най-старото висше училище се потвърждава 
и от данните на анализа на Томсън Ройтерс, според които 
изследванията на учените от Софийския университет са 
цитирани с 30 % по-често от изследванията на поставе-
ната на второ място научна институция в България, а 43 
% от проучванията са сред върховия 1 % на най-често ци-
тираните в света. 

В СУ се провежда обучение в 26 от общо 52 професио-
нални направления. За четири от тях - Медицина, Фарма-
ция, Здравни грижи, Обществено здраве не е възможно СУ 
да се включи в класирането поради липса на всички данни, 
според методологията на рейтинговата система.

Уеб-порталът „Рейтингова система на висшите учи-
лища в България” се актуализира и е поддържан в резул-
тат от изпълнението на проект „Развитие на рейтин-
говата система на висшите училища”, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз.

СУ И УНСС ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ 
ЗА СЪВМЕСТНА КНИГОИЗДАТЕЛСКА И 

РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
На среща в Ректората споразумението беше подпи-

сано от ректорите на СУ и УНСС проф. дин Иван Илчев 
и проф. д.ик.н. Стати Статев и от Димитър Радич-
ков, директор на Университетското издателство „Св. 
Климент Охридски” и Веселин Ангелов, изпълнителен ди-
ректор на Издателския комплекс на УНСС.

Като едни от основните средища на науката и висше-
то образование в България СУ и УНСС имат еднакво раз-
биране за своята мисия да бъдат водещи образователни 
и научни институции в създаването на висококвалифици-
рани специалисти и учени, необходими за развитието на 
държавата и на световната наука. 

Двата университета притежават десетилетна 
традиция в издаването и разпространението на научни-
те знания и са носители на авторските права върху над 
10 000 произведения на български учени. 

Меморандумът е със срок на действие от пет годи-
ни и предвижда насърчаване и подкрепа на съвместни 
книгоиздателски проекти и обединяване на усилията в 
представянето на най-добрите и най-новите трудове 
на учените от двата университета пред държавните 
институции, медиите и българско общество. 
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НОВИНИНОВИНИ

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА 
АНТАРКТИДА БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН В 

СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Международният ден на Антарктида - 1 декември 

беше отбелязан от Българския антарктически инсти-
тут съвместно с Асоциацията на младите полярни из-
следователи (АПЕКС България) със семинар, лекции, излож-
би и занимания за деца.

Председателят на Асоциацията на младите полярни 
изследователи Иглика Трифонова поздрави гостите на 
събитието с добре дошли на третото издание на Меж-

дународния ден на Антарктида в България. Антарктиче-
ският договор, който регулира международните отно-
шения по отношение на Антарктида, е подписан на 1 де-
кември 1959 г. От няколко години 1 декември се отбеляз-
ва като ден на Ледения континент в международен план. 
Тя благодари за присъствието на посланика на Монголия в 
България професор Лхамсурен Дугержав, който е първият 
монголски полярник и е бил част от Българската антар-
ктическа експедиция, водена от проф. Христо Пимпирев.

Иглика Трифонова запозна гостите с Асоциацията на 
младите полярни изследователи - нова организация, обе-
диняваща млади учени, студенти, докторанти и препо-
даватели, хора с интереси към полярните региони, чиято 
цел е да развива науката на двата полюса и да запознава 
българските училища и деца с тези интересни континен-
ти.

Проф. Нешо Чипев, член на управителния съвет на Бъл-
гарския атлантически институт, изрази радостта си, 
че точно на този ден вижда приемственост по отноше-
ние на изследванията на полярните области на земята: 
„В момента те са едни от най-тайнствените области и 
имат голямо значение за природата на земята, най-вече 
за климата. Особено Антарктида представлява една ог-
ромна естествена лаборатория, каквато никъде по земя-
та не можем да си позволим. Защото не е имало трайно 
човешко присъствие през всичките тези години на еволю-
ция. Антарктида крие много тайни за науката и това под-
хранва моя оптимизъм, че млади учени са се насочили към 
изследвания в тази посока”, добави проф. Чипев.

Обръщайки се към младите учени, проф. Чипев отбе-
ляза постиженията на тези преди тях: „България стана 
антарктическа нация или по-скоро полярна, защото имаме 
вече и стъпки на Северния полюс. България влезе в семей-
ството на антарктическите нации и е консултативен 
член на Антарктическия договор. Днешният ден е отбе-
лязване на самия договор, който е един политически орган, 
свързан с Антарктида. Това е сериозна атестация и задъл-
жение за нашата страна учените там да провеждат из-
следвания, които да допринесат за разкриване тайните на 
природата на земята и на самия антарктически район“. 

В програмата на събитието бяха включени лекции 

на тема геология и палеонтология на Антарктида, еко-
системи в ледовете, представяне на образователните 
дейности, които екипът на АПЕКС България осъществява 

Меморандумът предвижда също съгласувано предста-
вяне на най-добрите издания на учени от СУ и УНСС пред 
международни журита и на международни форуми и из-
ложения, както и планиране и подготовка на съвместни 
издателски и просветителски кампании, посветени на 
значими национални събития и годишнини.

Софийският университет и УНСС ще обединят усили-
ята си и за усъвършенстване на издателските и полигра-
фическите технологии, използвани в Университетското 
издателство „Св. Климент Охридски” и Издателския ком-
плекс – УНСС, като взаимно се подпомагат в процесите, 
свързани с издателската дейност.
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КЪС ОТ МЕТЕОРИТА АЛМАХАТА СИТА ОТ 
СУДАН БЕШЕ ВРЪЧЕН НА МУЗЕЯ ПО МИ-

НЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНИ ИЗ-
КОПАЕМИ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Актът на дарение бе в резултат на подписания дого-
вор за сътрудничество между Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” и трите университета от сто-
лицата на Судан Хартум. Посланикът на Република Судан у 
нас г-жа Илхам Ахмед връчи днес къс от метеорита Алма-
хата Сита на заместник-ректора на Софийския универси-
тет доц. Юрий Кучев.

Заместник-деканът на Геолого-географския факултет 
доц. д-р Филип Мачев откри събитието и представи на-
кратко пред гостите информация за метеорита. На 6 
октомври 2008 г. американският астроном Ричард Ковал-
ски открива астероид, който получава името ТС3. След 
изчисляване на траекторията му на движение се оказва, 

че той неминуемо ще се сблъска със Земята. ТС3 се оказва 
забележителен с това, че е първият космически обект в 
историята на човечеството, който е открит, просле-
ден и наблюдаван до изгарянето му в атмосферата. Асте-
роидът навлиза в атмосферата на 7 октомври (около 20 

пред деца и родители, както и интервю на живо с един от 
първите български полярници - Златил Вергилов, геолог и 
художник.

По повод стогодишнината от легендарната бри-
танска трансантарктическа експедиция на сър Ърнест 
Шакълтън беше предвидена и специална аудио-визуална 
презентация на Шакълтъновата епопея, предназначена 
за незрящи любители на полярните райони. Екипът на 
АПЕКС си е поставил за цел и отпечатване чрез 3D прин-
тер на релефна карта на Антарктида, предназначена за 
незрящи. За тази кауза ще бъде отворена урна за събира-
не на дарения.

В рамките на честването децата от няколко училища 
в София и страната участваха в международен конкурс за 
рисунка-дизайн на флаг на континента Антарктида. Ор-
ганизаторите от британската фондация Our Spaces ще 
отнесат детските рисунки от цял свят на самия Южен 
полюс и ще направят там изложба с тях сред ледовете.

Българският антарктически институт отбеляза 
Международния ден на Антарктида и с фотоизложба, 

която официално бе открита от проф. Христо Пимпирев 
в Централното фоайе на Софийския университет “Св. 
Климент Охридски”. Проф. Пимпирев отбеляза с радост, 
че откриването на изложбата съвпада с провеждането 
на семинар на млади колеги, които са техни наследници в 
науката и ще продължат делото им. 

НОВИНИ НОВИНИ
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часа след откриването му) над Северен Судан със скорост 
над 12 км/с и изгаря на 37 км височина над Нубийската пус-
тиня. Анализът на данните показва, че е бил с размери 
около 4 м и тегло около 80 т. Поради това, че се е взри-
вил над почти необитаемо място, е бил със сравнително 
малки размери и се е взривил на около 40 км – сравнително 
голяма височина, няма поражения. След като навлиза в ат-
мосферата, астероидът се превръща в метеорит. Офи-
циално в световния каталог на метеоритите той носи 
името Алмахата Сита - Станция 6 на арабски език, което 
е името на ж.п. гара по линията Судан-Египет, в района на 
която е паднал.

„Благодарение на сътрудничеството между Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” и трите универси-
тета от столицата на Судан Хартум – Университета 
на Хартум, Al-Neelain University и Future University, ние полу-
чихме подарък – едно късче от този метеорит с тегло 22 
грама. На някой може да се стори много малко, но всички 
останки, които са събрани от него, са около 10 кг. Още на 
следващия ден суданските учени организират експедиция 
за търсене на останки от астероида в пустинята, тъй 
като при една пясъчна буря всичко може да бъде засипано. 
Така че това, което получаваме като подарък, никак не е 
малко.”, посочи доц. Филип Мачев.

Посланикът на Судан г-жа Илхам Ахмед в присъствие-
то на зам.-ректора по управленски контрол и обществе-
ни поръчки доц. д-р Юрий Кучев, на преподаватели и сту-
денти от ГГФ, връчи на Музея по минералогия, петрология 
и полезни изкопаеми на Софийския университет късче от 
този метеорит.

Посланикът на Судан г-жа Илхам Ахмед отбеляза, че за 
нея е голяма чест да присъства на събитие, което е свър-
зано с култура, изследвания, академичен дух, защото ѝ 
липсва живота в университета: „Нашето посещение днес 
е резултат от академичното сътрудничество между Су-
дан и България. Рядко имаме възможността да се сдобием 
с фрагмент от такъв рядък метеорит и този момент е 
много специален. Може би за много хора 7.10.2014 г. беше 
обикновен ден, но не и за научната общност и хората на 
Судан.”

Тя разказа пред гостите, че в Судан ентусиазирано са 

били следени публикациите в медиите за ТС3, астерои-
дът, който след навлизането си в атмосферата излъчва 
толкова силна светлина, че вестник „Таймс“ го определил 
като пълна луна.

„Беше велик момент за нас, когато на астероида беше 
дадено името Алмахата Сита. Така мястото, която беше 
почти непознато, стана много известно, носейки исто-
рическата стойност на научно съкровище като първият 
космически обект в историята на човечеството, който е 
открит, проследен и наблюдаван до изгарянето му в ат-
мосферата.”, изрази радостта си г-жа Ахмед. От името 
на правителството на Судан тя сподели част от това 
съкровище с музея на Софийския университет, вярвайки, 
че този малък фрагмент ще вдъхновява учените да разви-
ват познанието в тази област.

Посланичката отбеляза, че проф. Деградим Хали от 
Университета в Судан има голяма заслуга за подаряване-
то на този къс от метеорита на Музея по минералогия, 
петрология и полезни изкопаеми. „Уверена съм, че това ще 
засили връзката между научните изследвания на нашите 
академични институции.”, добави още тя.

Метеоритът Алмахата Сита е 43-тият метеорит в 

колекцията на Музея по минералогия, петрология и полез-
ни изкопаеми на Софийския университет, която е един-
ствена по рода си в България. 

НОВИНИ
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ШЕСТНАДЕСЕТ СТУДЕНТИ НА СУ 
ПОЛУЧИХА СТИПЕНДИИ ОТ ФОНДАЦИЯ 

„ЕВРИКА” И HUAWEI TECHNOLOGIES
В Националния политехнически музей за поредна 

година бяха връчени удостоверения за стипендиите 
на Фондация „Еврика”. Стипендиите са за ученици 
и студенти за постижения в различни области на 
науката. И тази година сред най-талантливите младежи 
шестнадесет от наградените са възпитаници на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”. За 
първи път тази година на церемонията бяха връчени и 
стипендиите на Huawei Technologies.

Официални гости на събитието бяха президентът 
на Република България Росен Плевнелиев, Анна-Мари 
Виламовска – секретар на президента по наука и 
здравеопазване, Евгени Ангелов – съветник по икономика 
и иновации на президента на България, посланикът на 
Китайската народна република – Уей Дзинхуа, Роки Лиу 
- управляващ директор на Huawei Technologies България, 
акад. Кирил Боянов – председател на съвета на Фондация 
„Еврика“ и генерал-лейтенант Георги Иванов, първият 
български космонавт, заместник-председател на 
Фондация „Еврика“. 

На церемонията по награждаването присъстваха 
още ректори, заместник-ректори, декани от 

университетите, в които учат стипендиантите, 
много учени, общественици, ръководители на държавни 
обществени организации, ръководители на националните 

отбори за участие в международните олимпиади и други.
Церемонията по награждаването откри Боряна 

Кадмонова – изпълнителен директор на Фондация 
„Еврика”. Тя поздрави присъстващите на тържеството 
по повод присъждането на студенти и ученици, с 
изявени и доказани способности в областта на науката, 
техниката и технологиите. 

Президентът на Република България Росен Плевнелиев 
поздрави присъстващите и заяви: „Днес отбелязваме 
заедно успеха на млади български таланти, изявили се в 
различни научни направления. Фондация „Еврика“ е ключов 
елемент от системата за изграждане на млади таланти 
в областта на науката и технологиите. Приветствам 
отдадеността и целенасочеността на фондацията, която 
вече четвърт век инвестира в развитието на младите 
талантливи българи и съдейства за израстването им не 
само като специалисти, но и като личности”.

Росен Плевнелиев подчерта, че от основаването си 

досега фондация „Еврика” е предоставила стипендии 
на близо 2 500 ученици и студенти. Тя е финансирала 
участието в международни научни форуми и специализации 
зад граница на 1 200 млади учени. Подкрепила, инициирала 
и реализирала над 3000 инициативи и проекти за 
откриване, развитие и стимулиране на млади таланти 
в областта на науката, техниката и технологиите. 
Фондацията е финансирала над 600 изследователски 
проекта на млади учени.

Росен Плевнелиев изрази надеждата си, че младите 
стипендианти са бъдещите забележителни учени на 
България, които още отсега предопределят своя път на 
развитие не само на българската, но и на световната 
научна сцена и че младите стипендианти ще бъдат 
следващите изобретатели и предприемачи на България. 
Президентът отбеляза, че във вечната ранглиста по 
брой отличени участници България заема трето място 
с 144 медала на международната олимпиада по физика, 
пето място с 90 медала на международната олимпиада по 
информатика, осмо място по спечелени златни медали и 
четвърто място в света по спечелени сребърни медали 
на международните олимпиади по математика.

В обръщението си към присъстващите Росен 
Плевнелиев заяви още, че за първи път фирма 
инвеститор от Китайската народна република ще 
връчи десет стипендии за постижения в областта на 

НОВИНИ НОВИНИ
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информационните и комуникационните технологии 
за млади български таланти. „Компанията Huawei 
Technologies е безспорен световен лидер. Тя е най-бързо 
растящата компания в телекомуникационния сектор. И 
тази компания отделя 50 000 долара за българските деца 
и българските таланти“. Той добави още, че отличените 
със стипендии младежи ще получат не просто пари, но 
и възможност за интензивен образователен стаж в 
компанията и ще могат да бъдат част от нейния екип. 
Президентът изрази вярата си, че този добър пример ще 
бъде последван и от други представители на бизнеса в 
България и извън България. 

Акад. Кирил Боянов, председател на съвета на 
Фондация „Еврика”, изрази радостта си да види 
толкова много млади хора, преподаватели и учени. Той 
отбеляза, че до момента Фондацията е спонсорирала 
над 8700 индивидуални и колективни изяви. Тя подпомага 
откритието и развитието на талантливи младежи в 
областите на науката, технологиите, управлението. 
В дейността си Фондацията се подпомага от учени на 
Българската академия на науките, от преподаватели 
във всички висши университети. Формирани са 
тематично редица направления в научни клубове. Акад. 

Боянов подчерта, че предоставените стипендии вече 
дават своите плодове и техните стипендианти имат 
действителна успешна реализация.

За първи път в България световният доставчик 
на информационни и телекомуникационни решения 
Huawei Technologies подкрепи инициативата, като 
предостави стипендии и стимулира развитието на 
младите таланти. Роки Лиу, управляващ директор на 
Huawei Technologies България, отправи най-искрените 
си благодарности за сътрудничеството към всички 
присъстващи на събитието. Като световен доставчик 
на комуникационни и телекомуникационни решения 
Huawei Technologies България винаги е вярвал във 
възможностите на образованието и не е спирала да 
инвестира в различни начини за развитие на млади кадри, 
каза Роки Лиу и обяви намерението си в продължение на 
пет години да награждават по 10 студенти с парична 
награда на обща стойност 50 хил. долара.

Посланикът на Китайската народна република Уей 
Дзинхуа даде на стипендиантите на Huawei Technologies 
България покани да посетят Китай, където ще имат 
възможност да учат за комуникационните технологии на 
бъдещето. 

В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СЕ 
ПРОВЕДЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА 

„КАРИЕРЕН СТАРТ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ“

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ се проведе презента-
ция на тема “Кариерен старт в европейските институ-
ции”. Тя се организира от EU Careers и Кариерния център 
на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. 
Лектор на събитието бе Мария Трифонова, кариерен по-
сланик за 2014/2015 г. на Европейската служба за подбор 
на персонал за България. Тя е е докторант в Стопанския 
факултет на СУ. 

Събитието бе първото и въвеждащо от поредица та-
кива, които ще се проведат в СУ през следващата годи-
на. Ролята на кариерния посланик е да подпомага младите 
хора правилно да идентифицират позициите в европей-

ските структури, областите, в които биха искали да се 

развиват, както и да ги информира за процедурите за кан-

дидатстване и възможностите за кариерно развитие. 

На срещата студентите получиха информация за въз-

НОВИНИ
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ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТБЕЛЯЗА 
125 ГОДИНИ МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ 
НАУКИ В СУ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

В Аулата на Софийския университет се проведе тър-
жествено откриване на юбилейната конференция, с коя-
то най-старото висше училище в България отбелязва 
125-та годишнина от преподаването на математика и 
природни науки в СУ ”Св. Климент Охридски”. Събитието 
бе организирано от Факултета по математика и инфор-
матика, Физическия факултет, Факултета по химия и 
фармация и Биологическия факултет на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“. Конференцията про-
дължи до 8 декември 2014 г.

На тържеството присъстваха ректорът на Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван 

Илчев, деканът на Факултета по математика и информа-
тика доц. д-р Евгения Великова, деканът на Факултета по 
химия и фармация проф. дхн Тони Спасов, деканът на Физи-
ческия факултет проф. дфн Александър Драйшу, деканът 
на Геолого-географския факултет проф. д-р Марин Иванов, 
учени, преподаватели, студенти.

Събитието бе открито от заместник-декана на ФМИ 
доц. д-р Христо Ганчев. Той поздрави присъстващите в 
Аулата по повод честването на 125-та годишнина от 
създаването на физико-математическото отделение 
на първото висше училище в България през 1889 г. През 
1904 г., заедно с преобразуването на Висшето училище 

в университет, отделението се преименува във Физи-
ко-математически факултет, като в този момент вече 
са се оформили катедри по биология, геология и география, 
математика, физика и химия. „През 1963 г. се оформят 
окончателно днешните природо-математически факул-
тети на СУ – Биологически факултет, Геолого-географски 
факултет, Факултет по математика и информатика 
(тогава Факултет по математически науки), Факултет 
по химия и фармация (тогава Химически факултет) и Фи-
зически факултет. Така през тази юбилейна година своята 
125 годишнина честват петте природно-математически 
факултета на СУ“, каза още доц. Ганчев.

Ректорът на Софийския университет чл.кор.проф. 
дин Иван Илчев поздрави присъстващите и заяви: „Факул-

тетите, които отбелязват този значим юбилей днес, са 
факултетите, които дават облика на Софийския универ-
ситет като изследователски университет. Това се доказа 
и от поредните национални рейтинги на университети-
те, които излязоха само преди 3 дни и в които можете 
да видите, че разликите между специалностите в тези 
факултети и специалностите, които са на втори места 
в тези университети често е катастрофална. Това не ни 
радва, защото ако няма силна конкуренция, и първите ня-
мат стимул да се развиват.“ 

Деканът на Факултета по математика и информати-
ка доц. Евгения Великова поздрави аудиторията и заяви, 
че провеждането на 125 години обучение по математи-
ка и природни науки отрежда на СУ достойно място сред 
европейските университети. „Това са няколко поколения 
преподаватели и учени, стотици хиляди студенти, обуче-

можностите за работа в Брюксел, Люксембург и Страс-
бург в седалищата на европейските институции или в 
някоя от агенциите и местните офиси във всички държа-
ви-членки. Присъстващите в залата имаха възможност 
да се запознаят с различни видове работни позиции и 
стажантски програми (за администратори, асистен-
ти, писмени или устни преводачи) и сферите, в които 
най-често се търсят служители. Те получиха и подробна 
информация за целия етап на подбор и тестовете, които 
се полагат като основна част от конкурсите за работа.
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ни в Софийския университет по математика и природни 
науки, години на колосални промени в живота на българско-
то общество, които повлияха върху обема и структурата 
на преподавания материал и доведоха до възникване на 
нови учебни програми и научни специалности“ – заяви доц. 
Великова. Тя каза още, че през този период са се зародили 
и усъвършенствали и чисто нови научни дисциплини като 
информатиката и компютърните науки и те своевре-
менно и актуално започват да се преподават в универси-
тета.

Деканът на ФМИ подчерта още, че динамиката в раз-

витието на технологиите и процесите сега са такива, 
че в цялостния обхват на общественото развитие у 
нас няма област, в която възпитаниците на матема-
тическия и на природните факултети на СУ да не бъдат 
основни двигатели на обществените процеси. „Нашите 
преподаватели и кадри са се доказали в обществения жи-
вот като неизчерпаем източник на нови творчески идеи, 
иновативни разработки и експертни решения“, каза доц. 
Великова и добави: „Нашите възпитаници стават наши-
те най-активни посланици и с постиженията си те изди-
гат авторитета на университета като цяло“.

Деканът на Физическия факултет проф. дфн Алек-

сандър Драйшу отбеляза в словото си, че важността на 
познанията в областта на природните науки и матема-
тиката е осъзната още преди създаването на самия Уни-
верситет - през българското Възраждане. Проф. Драйшу 

очерта накратко развитието на природо-математиче-
ските науки у нас и отдаде почитта си към бележитите 

български учени, извели на високи височини тези науки у 
нас. Той напомни, че през изминалата година Физическият 
факултет, както и другите природни факултети в СУ, е 
чествал своята 50-годишнина като самостоятелен фа-
култет. „Днес можем да сме удовлетворени от третите 
поредни най-високи оценки в Рейтинговата система на 
Министерството на образованието и науката в профе-
сионално направление Физически науки“, подчерта проф. 
Драйшу. Той изрази надеждата си, че цялата академична 
общност, обединена от разбирането, че инвестицията 
в интелектуалния потенциал на нацията е възможно 
най-смислената, ще продължи да дава най-доброто ка-
чество на обучението на възпитаниците на Софийския 
университет.

Деканът на Факултета по химия и фармация чл. кор. 
проф. дхн Тони Спасов поздрави гостите по случай праз-
ника на природните факултети и отбеляза, че 125 години 
е относително кратък исторически период, тъй като 
някои от присъстващите колеги са работили в Софий-

ския университет повече от 50-60 години - половината 
от времето на юбилея. „От друга страна, 125 години не 
са малко, за да се изградят традиции на високо качество 
във висшето образование. Традиции в това да поддържа-
ме връзката между научните изследвания и обучението, 
в осигуряването на приемственост между поколенията 



10 ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ноември 2014 г.

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ БЕ 
ДОМАКИН НА ГОДИШНИТЕ ХУМБОЛТОВИ 

ЛЕКЦИИ
В Аулата на Софийския университет се проведоха 

годишните Хумболтови лекции, организирани от 
Хумболтовия съюз в България. На събитието присъстваха 
представители на академичната общност на Софийския 
университет, преподаватели и студенти. 

Проф. дхн Георги Вайсилов, преподавател във 
Факултета по химия и фармация на СУ и председател 
на Хумболтовия съюз в България, поздрави всички 
присъстващи и откри събитието. Той отбеляза, че 
тези лекции се провеждат за трета поредна година, 
а през 2013 г. се организира Хумболтов колег, в който 
взимат участие видни учени от България и Германия. На 
международната конференция присъства и президентът 
на фондацията проф. Хелмут Шварц. Тази година 
акцентът на събитието попадна върху български колеги, 
които работят в актуални области. Проф. Вайсилов 
изрази надежда лекциите да са интересни на публиката.

Присъстващите в Аулата имаха възможност да чуят 

лекциите на проф. Радка Аргирова от болница Токуда 

на тема „Съвременната наука и вирусните епидемии 

днес“ и лекцията на доц. Евгения Вълчева от Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ на тема „Сините 

светодиоди - от Нобеловата награда до българското 

участие“. След лекциите проф. Лора Тасева - учен-посланик 

на Фондация „Александър фон Хумболт“ за България, 

представи кратка актуална информация за Фондацията.

изследователи и преподаватели. Всичко това са ценнос-
ти, които времето е наслоило и утвърдило и ние смело и 
убедено предаваме на по-младите колеги като отправна 
точка и мерило за правилност на пътя.”, подчерта дека-
нът и допълни, че през тези 125 години през природни-
те факултети и математиката са минали като учени и 
преподаватели изключително много будни български умо-
ве: „Ние знаем за всеки от тях, имаме снимки, биографии, 
научни постижения, и не забравяме по време на празници и 
чествания да припомняме техния принос.”

В рамките на церемонията бяха връчени награди по 
повод 125-годишния юбилей. Проф. Илчев връчи на Владис-
лав Харалампиев наградата за студент с отлични пости-

жения в областта на информатиката и компютърните 
науки. Втората награда в тази област получи Красимир 
Георгиев.

В рамките на конференцията бяха проведени специа-
лизирани и работни семинари, кръгли маси и дискусии по 

научни и учебни проблеми и други, свързани с миналото, 
настоящето и бъдещето на обучението по математи-
ка, информатика и природни науки. Тематиката на кон-
ференцията бе широкоспектърна, включваща актуални 
съвременни теми от областта на математиката, ин-
форматиката, химията, физиката, биологията и обуче-
нието в тези области. Акцент бе поставен върху взаи-
мовръзките между отделните области с цел изграждане 
на мостове за бъдещи интердисциплинарни изследвания.

НОВИНИ
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ФОНДАЦИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
ВРЪЧИ 108 СТИПЕНДИИ  „НЕЛИ И РОБЪРТ 

ГИПСЪН“
За 11-та поредна година Фондация „Св. Св. Кирил и Ме-

тодий” раздаде стипендии по програмата „Стипендии на 
Роберт и Нели Гипсън”. Тържествената церемония по на-
граждаването се проведе в Централното фоайе на СУ и бе 
открита от проф. Платиканов   президент на фондация 
„Св. Св. Кирил и Методий”. 

Проф. Платиканов отбеляза, че тази година има общо 
108 стипендианти, което значи, че над 200 000 лв. се от-
пускат от Роберт Гипсън с помощта на Американска фон-
дация за България.

Заместник-ректорът на СУ проф. дпн Албена Чавдаро-
ва изрази радостта си, че именно Софийският универси-
тет е домакин на събитието и че стипендиантите ще 
могат да подкрепят и да продължат образованието си: 
„Това е един невероятен социален жест от страна на фон-
дацията”, каза проф. Чавдарова и връчи част от стипен-
диите на студенти от Софийския университет.

Ваня Кастрева, заместник- министър на образование-
то и науката заедно с доц. Румяна Коларова, секретар на 
президента на Република България по връзки с граждан-
ското общество, също връчиха стипендии на студенти, 

отличили се с висок успех.
Ваня Кастрева благодари от името на Министерство 

на образованието и науката на фондация „Св. Св. Кирил 
и Методий” и на Робърт Гипсън за дългогодишната им 

меценатска дейност: „Фондацията е един от духовните 
и материални покровители на българското образование 
във всички степени на неговото измерение. Надявам се, 
че удовлетворението от тяхната работа ги зарежда, за 
да бъдат винаги сред тези, които правят най-доброто за 
нашите деца и младежи. Уважаеми студенти, приемете 
като свои дълг този благотворителен жест с увереност-
та, че можете винаги да успявате, когато имате до себе 
си духовни и възвишени хора. Това, което получихте като 
жест към вас, е и ваш дълг да дадете най-доброто от себе 
си и да се чувствате удовлетворени по професионалния 

път, по който сте тръгнали. Бъдете големите личности 
на България, които пръскат не само знания, но и доброта и 
всеотдайност към всички около вас”, отбеляза зам.-минис-
търът и пожела на всички весели коледни и новогодишни 
празници. 

Проф. Валентин Кисимов зам.-ректор на Университе-
та за национално и световно стопанство и зам.-ректо-
рът на Техническия университет връчиха стипендиите 
на студентите от техните университети. Маргарита 
Йорданова, председател на Фондация „Сирак” благодари 

НОВИНИНОВИНИ
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на Фондация „Св. Св. Кирил и Методий” за подкрепата и 
изрази радостта си, че част от техните стипендианти 
като ученици ще бъдат сега стипендианти и на Гипсън. 

Проф. Платиканов покани един от първите стипендиан-
ти, получил подкрепа за образование в САЩ - Гео Гатев, 
също да връчи стипендии.

Алексей Христов, изпълнителен директор на българ-
ския клон на Американската фондация за България чести-
ти на стипендиантите и отбеляза, че за фондацията е 
чест да бъде партньор на тази инициатива. Той спомена, 
че стипендианти от програмата им за средно образова-
ние сега получават награди и в университета. 

Илияна Пенова, една от стипендиантките, благода-
ри на Фондацията от името на всички стипендианти: 
„Това, което правят семейство Гипсън, е повече от човеш-
ко и повече хора трябва да правят такива неща като тях, 
защото това е много добро за нас”. Савина Димитрова, 
стипендиант за четвърта година, благодари за честта 
да получава тази награда и подчерта, че всичко, което е 
постигнала, дължи на стипендията.

Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ 
е учредена през 1982 г. Работата и целите � са да подпо-
мага популяризирането на постиженията на световния 

опит в областта на образованието и културата; да 
действа за постигане на международно разбирателство, 
обединение и утвърждаване ценностите на човешката 
цивилизация чрез развитие и подпомагане на обмена в 
областта на културата, изкуството, науката, образо-
ванието и професионалната подготовка; подпомага раз-
витието на талантливи деца и способни млади хора, оси-
гурявайки им равни шансове, зависещи изключително от 
техните професионални възможности и умения, и спон-
сорира тяхното образование, професионално обучение и 
творческо развитие; подпомага изграждането на високо 
екологическо съзнание. В осъществяването на своите 
цели Фондацията сътрудничи с организации, институ-
ции и физически лица; отпуска помощи, стипендии и на-
гради на конкурсна основа; организира благотворителни 
прояви; организира и подпомага симпозиуми и конферен-
ции, семинари, изложби и др. 

Основният капитал на Фондацията е събран чрез да-
рения от български и чуждестранни организации и физи-
чески лица. Значителна част от тези дарения са произ-
ведения на изкуството. Програмата започва през 2004 
г., когато американският филантроп и дарител Роберт 
Гипсън и неговата съпруга Нели Гипсън пристигат в Бъл-
гария с желание да помогнат в областта на образование-
то. Инициативата стартира от Нели Лозанова, която е 
омъжена за Робърт Гипсън, бизнесмен и човек със специал-
но отношение към младите хора и тяхното образование. 
За да завърши своето образование като студент, Гипсън 
е получил подкрепата на частни дарители и никога не за-
бравя значението на този жест. 

Всяка година се провежда изключително строга се-
лекция при избора на 100 -те наградени студенти. Тази 
година от над 100 кандидатури комисията селектира 25 
студенти първокурсници. Всяка стипендия ”Гипсън” е по 
2000 лв. за академична година. Наградените ще имат въз-
можност да получават стипендията през цялото време 
на следването си, ако запазят високия си успех. Общата 
сума на студент за цялото следване е 8000 лева. Желание-
то на дарителя Роберт Гипсън е непременно да се съче-
таят високите академични постижения със затруднено 
материално положение на семействата.
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СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ОТБЕЛЯЗАХА ШВЕДСКИЯ 

ПРАЗНИК САНТА ЛУСИЯ
Второкурсници от специалност „Скандинавистика“ 

във Факултета по класически и нови филологии 
отбелязаха шведския празник Санта Лусия, облечени 
според традициите, и изпълниха традиционни шведски 
песни, посветени на празника и на идващата Коледа. 

Санта Лусия е един от най-обичаните шведски зимни 
празници и се отбелязва в училища, детски градини, 
университети и учреждения. По този начин празникът 
се отбелязва в Софийския университет за първи път. 
Когато настъпва най-дългата нощ в годината в Швеция, 
идва Санта Лусия, която носи светлина и надежда на 
хората. 

Присъстващите на събитието имаха възможността 
да опитат и от традиционните сладки, приготвяни 
специално за празника.

„АЛМА АЛТЕР“ БЕШЕ ДОМАКИН НА ЕДНО 
ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ 

ТЕАТРАЛНИ СЪБИТИЯ ЗА 2014 ГОДИНА
В дните между 8 и 12 декември 2014 г. се състоя меж-

дународният арт-форум „Алтер Его”, който Театър-ла-
боратория „Алма Алтер“ към Софийския университет 
организира за четвърта поредна година. Участие в това 
издание взеха трупи от Полша, Иран, Италия, Уелс, Русия, 
Чехия. Разнообразието в културните традиции на всяка 
от страните даде възможност на трупите да се съизме-
рят една с друга и в дискусионния панел заедно да намерят 
новите тенденции в театралното изкуство.

Форумът премина под мотото “Interact, React, 

Abstract”, със същото заглавие беше и песента-химн, на-
писана специално за събитието от един от актьорите 
на театъра Георги Арсов. Наситената с усещания седми-
ца започна с „Бракове по любов“, които алтернативният 
театър провежда всяка година на същата дата. Множе-
ство студенти, учители, влюбени, хора, идеи, предмети 
и др., сключиха брак със своите любими същества, учите-
ли, предмети, хора, влюбени, а някои и със самите себе 
си. Това, естествено, е позволено само в „Алма Алтер“, 
защото хората в театъра непрекъснато търсят начин 

да разчупят общоприетото, нормалното, всичко онова, с 
което сме свикнали, всичко онова, което ограничава.

На церемонията по откриване на събитието Николай 

Георгиев, директор на театъра, преряза лентата по ал-
тернативен начин – без ножица в ръка, а само със своето 
намерение. Като домакини, актьорите на „Алма Алтер“ 
посрещнаха гостите си с нещо много чисто, много бъл-
гарско, спектакъла си „Зеленодиво” по романа на Димитър 
Атанасов „Тарпани”.

В рамките на международния арт-форум „Алтер Его” 
се проведе дискусионен панел на тема „Алтернативният 
театър – алтернатива на какво”. Николай Георгиев даде 
насока на разговора, като постави въпроса за това докол-
ко трупите се определят като алтернативни и на какво 
са алтернатива. В хода на дискусията се установи, че те-
атърът е алтернатива на самия себе си. Георги Няголов 
разгърна темата за ролята на квантовата естетика в 
театъра и търсенето на именно такива измерения на 
представленията. Николай Георгиев говори за използ-
ването на опита, който имаме за света и природата, в 
работата на сцената. Актьорите от Иран споделиха за 
своя начин на работа и необходимостта да казват това, 
което искат да кажат, чрез фрагмент, синтез и симво-
лика, за да избегнат невъзможностите, които имат. Ак-

НОВИНИНОВИНИ
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ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА 
И ИНФОРМАТИКА НА СУ БЯХА 

ОБНОВЕНИ ЗАЛА 320 И ФАКУЛТЕТНАТА 
БИБЛИОТЕКА

Със съвместните усилия на Факултета по математика 
и информатика и SAP Labs България беше обновена зала 320 
във Факултета. На официалното откриване присъстваха 
деканът на факултета доц. д-р Евгения Великова, 
зам.-деканът доц. д-р Атанас Семерджиев, Радослав 
Николов, изпълнителен директор на SAP Labs България, 
преподаватели и студенти от ФМИ.

Зам.-деканът на факултета доц. Атанас Семерджиев 
благодари на спонсорите за помощта при обновяването 
на залата и отбеляза, че положените усилия не са били 
никак малко, но благодарение на тях факултетът 
разполага с нова, модерно оборудвана и по-функционална 
зала, в която да се обучават студентите.

Доц. Евгения Великова, декан на ФМИ, приветства 
всички с добре дошли в обновената зала. Тя припомни, че 

преди ремонта на мястото на зала 320 е имало две по-
малки зали с по осем работни места за студентите: „Сега 
имаме една прекрасна нова зала, много добре оборудвана с 
20 компютъра. Много благодаря на колегите от SAP Labs 
България, които ни помогнаха да направим този проект”, 
каза доц. Великова.

Изпълнителният директор на SAP Labs България 

тьорите от Русия не се определиха като алтернативна 
трупа, при тях на почит е класическият театър. Въпреки 
това Николай Георгиев отбеляза, че в тяхното предста-
вление намира голяма доза алтернативен подход.

Два от следобедите трупите прекараха в опозна-
ване на София в панела „Get to Кnow Sofia with Alma Alter”. 
Актьорите-домакини се постараха гостите да останат 
очаровани и с положителни емоции като се забавляват 

заедно в това приключение.
По време на арт-форума зрителите имаха възмож-

ността да гледат няколко спектакъла. На сцената се ка-
чиха актьорите от Иран със спектакъла си „The Castle”, 
в който използваха текстове на Франц Кафка и някои 
библейски истории. Веднага след тях беше италианската 
трупа с “Dino”със спектакъл, в който Бернардо Касертано 
се пита: кое е перфектно и кое не? И кой решава това? 
Много енергия беше освободена на сцената същата вечер. 
Енергия, която извира от най-вътрешното на актьора, 
неговата изначална, естествена природа. И тази енергия 

бе пусната да блуждае в пространството на театъра, да 
бъде попита от стените и пода и от публиката, която 
накрая не успя да удържи аплодисментите си. 

Гостите от Русия вдигнаха публиката на крака с пред-
ставлението си „The Glass Menagerie” по Тенеси Уилямс. 
Актьорите показаха своята неудържима енергия и пълно 
отдаване на сцената и спечелиха аплаузите. Актьорите 
от Полша показаха един блестящ разказ за изгубването в 
света и самия себе си, както и за самотата като част от 
природата на човека, всичко това чрез изразните сред-
ства на физикъл театъра. Публиката успя да улови всеки 
импулс в телата на актьорите и да усети ритъма на за-
туптелите сърца от неудържимото движение на тела-
та им. Ръкоплясканията се чуваха до подлеза на универ-
ситета и бяха много продължителни. Поляците показаха 
класа и професионализъм. „Алма Алтер“ показа как реагира, 
извлича и интерактира на сцената със спектакъла си „Ро-
мео и Жулиета”. Веднага след тях Уелс провокира публика-
та с въпроса кое е по-добро и кое лошо с представление-
то “Better/Worse”.

В края на форума се състоя втората част от диску-
сионния панел, в който бяха засегнати много теми и об-
съдени всички участвали във форума представления. Изя-
сни се разликата между движение и действие на сцената. 
В дискусията се включи представител от групата по 
творческо писане на Софийския университет, която при-
състваше на всички представления и написа рецензии към 
тях. Тези рецензии показаха нов поглед върху спектакли-
те и театъра като цяло. Според режисьора на универси-
тетския театър Николай Георгиев, младите имат свои 
разбирания, които често са много по-интересни и прово-
кативни от тези на дългогодишните критици.

Церемонията по закриване на форума премина с офи-
циално награждаване на участниците с т. нар. награди 
„Алтер”. Бяха раздадени златни тухли за отличие на тру-
пите и, както биха казали актьорите от Уелс – even the 
cake was in tears, от радост, разбира се. 

НОВИНИ
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Радослав Николов приветства всички в новата зала и 
отбеляза, че е много впечатлен от крайния резултат 

от съвместната дейност с ФМИ. „Мисля, че тази зала 
ще даде функционално по-различен начин на преподаване, 
на цялостно изживяване от гледна точка на учебния 
процес. Много се радвам, че имаме възможност да 
партнираме с ФМИ, да подпомогнем висшето образование 
по математика и то не къде да е, а именно в Софийския 
университет. Желая на всички ви успех, надявам се, че 
всички сте тук, за да успеете и сте все по-амбицирани. 
Особено от такива моменти, когато чисто технологично 
базата е обновена, за да се развивате по-бързо”, каза 
Радослав Николов.

SAP е световен лидер в бизнес приложенията по 
отношение на приходи от софтуер и свързани услуги - с 
повече от 66 000 служители в повече от 130 локации 
за разработка и продажби по света. Така наречените 
„Лабове“ (laboratories) в SAP са центровете за разработка 
на софтуер, които създават иновативни софтуерни 

продукти, привличайки таланти и използвайки 
достиженията на технологиите. SAP Labs България 
активно сътрудничи с български университети 
в рамките на програмата SAP University Alliances. 
Съвместната дейност между ФМИ и SAP Labs България 
продължава в реализирането на нови проекти.

В началото на седмицата във ФМИ бе открита 
и обновената филиална библиотека „Математика 
и информатика”. Тя е част от структурата на 

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. 
Библиотеката притежава специализирана литература 
в областта на математиката, информатиката и 
техническите науки. Книжният й фонд наброява около 87 
000 библиотечни документи - над 20 000 тома периодични 
издания и около 67 000 тома книги. Тя разполага с много 
богата колекция от справочни издания и чуждестранна 
научна периодика.

РЕКТОРЪТ НА СУ ПОЛУЧИ 
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ОТ ДИРЕКТОРА 

НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ЦЕНТЪР 
„ВАЛДЕМАР ЦЕРАН“

Проф. Мачей Кокошко, директор на Изследователския 
център за история и култура на Средиземноморието 
и Югоизточна Европа „Валдемар Церан” (Ceraneum) при 
Института по история на Лодзкия университет, Полша, 
изпрати поздравително писмо до ректора на Софийския 
университет «Св. Климент Охридски» проф. дин Иван 
Илчев. 

В писмото си проф. Мачей Кокошко отбелязва 
удовлетворението си от успешната работа с 
проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, член на Ceraneum 
и представител на академичната общност на 
Факултета по славянски филологии на най-престижния 
български университет. Проф. Мачей Кокошко изразява 
надеждата си съвместната им дейност в областта 
на хуманитаристиката да продължи да се развива, а 
проф. Тотоманова да има възможност да координира 
стипендиантите в областта на хуманитаристиката 
от различни изследователски центрове, институции и 
държави и в бъдеще.

По думите на проф. Мачей Кокошко през последните 
години Изследователският център за история и култура 
на Средиземноморието и Югоизточна Европа „Валдемар 
Церан” и екипът на проф. Тотоманова сътрудничат 
активно и като резултат на съвместните им усилия в 
писмото се посочват различни научни публикации. Проф. 
Мачей Кокошко подчертава високия професионализъм 
на проф. Тотоманова, която в продължение на няколко 
години е координирала издаването на поредицата 
„История и книжнина”. Той отбелязва още, че изданията 
се ползват с голямо уважение и са високо ценени от 
медиависти, историци, културолози и лингвисти от 
византинистични и славистични центрове не само в 
Полша, но също в цяла Европа и САЩ. 

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова е професор 
по история на българския език в катедра 
Кирилометодиевистика, Факултет по славянски 
филологии, СУ „Св. Климент Охридски”. Преподава 
дисциплините в бакалавърска и магистърска степен 
История на българския език, Средновековните славянски 
преводи, Теория на основите. Основи на етимологията, 
Новата и старата българска книжовна норма, Теория 
на превода. Член на редколегията на списание Ricerche 
slavistiche. Автор на книги и на над 100 публикации в наши 
и чужди издания.

НОВИНИНОВИНИ
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НОВИНИ

НА 23 ФЕВРУАРИ ЗАПОЧВА 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ 

2015/2016 ГОДИНА
На пресконференция днес заместник-ректорът на СУ 

по учебната дейност доц. д-р Милена Стефанова и начал-
никът на отдел „Образователни дейности” г-жа Албена 
Григорова представиха предстоящата кандидатсту-
дентска кампания на Софийския университет „Св. Кл. Ох-
ридски“ за учебната 2015/2016 година.

„Нашият коледен подарък за студентите е информа-
ция за това какви специалности могат да избират при нас, 
какви конкурсни изпити на кои дати ще проведем и оцен-
ките от кои държавни зрелостни изпити за кои специално-
сти признаваме”, каза в началото доц. Стефанова.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първа-
та и втората кандидатстудентска сесия започва на 23 
февруари 2015 г. Крайният срок е 13 март 2015 г. за първа-
та кандидатстудентска сесия и 22 май 2015 г. – за вто-
рата кандидатстудентска сесия. 

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните 
дни в периода 22 март - 26 април, а втората - в събот-
но-неделните дни от 31 май до 28 юни.

Кандидат-студентите отново имат възможност да 
подадат документи онлайн, на място в Софийския уни-
верситет или в бюрата на фирмите в страната. Доц. 
Стефанова призова кандидатите да се възползват от 
възможностите за заплащане на таксите и подаване на 
документи онлайн, за да спестят време и средства. 

Албена Григорова представи сроковете за класиране-
то, като отбеляза, че документите отново ще се при-
емат онлайн, а записите ще бъдат валидирани от 22 юни 
до 4 юли. „Датите са същите, защото изчакваме всички 
дипломи за средно образование да бъдат получени и спокой-
но да могат да се комплектоват документите”, отбеляза 
тя.

Етапи на класиране
• 14 юли 2015 г. - първи етап на класирането.

• от 15 юли до 17 юли 2015 г. включително - за-
писване или потвърждаване от първия етап на класира-
нето на новоприети студенти;

• 21 юли 2015 г. - втори етап на класирането. В 
него участват потвърдилите от първия етап кандида-
ти, за които е възможно прекласиране в по-предна желана 
специалност, посочена в състезателния картон и некла-
сираните кандидат-студенти;

• от 22 до 24 юли 2015 г. вкл. - потвърждаване или 
записване на класиралите се от втория етап кандидати;

• 28 юли 2015 г. - трети етап на класирането. Ре-
зултатите от това класиране са окончателни.

• от 29 до 31 юли 2015 г. вкл. - записване. 

По отношение на балообразуването няма различия от 

предходната година. Само в Историческия факултет към 

матурите, които се използват като резултат от канди-
датстудентски изпит се добавя и матурата по Българ-
ски език и литература с коефициент 3. 

Доц. Стефанова заяви, че не се притеснява от това, че 
оценките от матурите за някои от специалностите са 
с коефициент, равен на кандидатстудентските изпити, 
защото така се дават повече шансове на младите хора 
да успеят. Освен това сред кандидат-студентите има 
и такива, които са завършили средното си образование 
преди 2008 г. и нямат оценки от ДЗИ, които да бъдат при-
знати за изпити. Притеснение буди по-скоро фактът, че 
хората, които вече са завършили висшето си образова-
ние по държавна поръчка, не могат да учат друга специал-
ност дори и срещу заплащане в държавен университет. 
Доц. Стефанова изрази надежда, че този проблем ще бъде 
решен окончателно, вместо всяка година да се взема ре-
шение за отделни специалности, и хората, които искат 
да променят професията си и да учат специалности, кои-
то се предлагат само в държавни университети, ще по-
лучат тази възможност.

За втора поредна година в Стопанския факултет на СУ 
се приемат международно признати сертификати за вла-
деене на английски, френски и немски език като условие за 
кандидатстване. Това спестява на студентите усилия-
та и стреса от явяване на матури и изпити по чужд език. 
В тези специалности има много гост-лектори от чуждес-
транни университети и добрата езикова подготовка по 
френски, немски или английски език е задължителна. 

Седем от общо 103 специалности не използват оцен-
ките от матурите вместо изпит: това са регулирани-
те специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“, как-
то и специалност „Международни отношения“ и трите 
специалности във Факултета по журналистика и масова 
комуникация – „Журналистика“, „Връзки с общественост-
та“ и „Книгоиздаване“.

Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

Таксата за участие в класирането също е 30 лв. 
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IX-ТА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ИНСТИТУТИТЕ „КОНФУЦИЙ“

На 7-8 декември 2014 г. в гр. Сямън се проведе Деветата 
световна конференция на Институтите „Конфуций“, 
посветена на 10-годишния юбилей от основаването 
им като световна мрежа от китайски образователни 
и културни институти. В конференцията участваха 
ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дин. Иван 
Илчев и директорите на Института „Конфуций“ към СУ 
от българска и китайска страна - гл. ас. Антония Цанкова 
и проф. Гъ Джъцян. 

Форумът беше открит от г-жа Лиу Йендун, 
вицепремиер на Китай и председател на Управителния 
съвет на Институт „Конфуций“, в присъствието 
на над 2000 представители на висши училища и 
Институти „Конфуций“, образователни институции, 
дипломатически представителства и други организации 
от общо 126 страни в света. 

В рамките на конференцията беше направен преглед 

на развитието на Институтите „Конфуций“ през 
периода на първите десет години, през които вече са 
създадени 475 Института и 851 класни стаи „Конфуций“ 
в 126 страни в света. 

Институт „Конфуций“ в София беше отличен в края 
на 2013 г. като един от първите 14 Модели Институт 
„Конфуций“ и в сътрудничество между Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ и Съвета на 
международно разпространение на китайския език 
(Ханбан) започна изграждането нов и модерен Център 
„Конфуций“, който ще бъде представителен институт 
за Централна и Източна Европа.

В рамките на конференцията проф. Иван Илчев 
участва в Ректорския форум като председател на Секция 
„Критерии за оценяване на Модел Институт „Конфуций“, 
в която представи доклад на тема „Модел Институт 
„Конфуций“ в София – стандарти и перспективи“. 

По време на форума ректорът на Софийския 
университет проведе среща със зам.-министъра на 
образованието на Китай проф. Хао Пин по въпроси, 
свързани с председателството на СУ на Консорциума на 
висшите училища от Китай и страните от Централна и 
Източна Европа. Проф. И. Илчев предложи Първата среща 

на Консорциума, учреден от общо 28 висши училища от 
Китай и ЦИЕ през септември 2014 г. в гр. Тиендзин, да 
бъде проведена в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Проф. Иван Илчев се срещна и с генералния директор на 
Съвета за международно разпространение на китайския 
език (Ханбан) г-жа Сю Лин, на която бяха обсъдени идеи 
за бъдещи проекти и развитие на Модел ИК в София. 
Проф. Илчев предложи официалното откриване на новия 
Център „Конфуций“ да бъде свързано с провеждането 
на Първата среща на Консорциума на университети от 
Китай и страните от Централна и Източна Европа. Г-жа 
Сю Лин предложи Модел Институт „Конфуций“ в София 
да се превърне в център за провеждане на регионалната 
конференция на институтите за Европа, както и в 
център за тренинг и обучение на директори на Институт 
„Конфуций“, за семинари и обучение по организиране на 
културни събития и на други международни прояви. 

В Сямън се проведе и среща на Институтите 
„Конфуций“ – партньори на Пекинския университет за 
чужди езици, който заема първо място в Китай по брой 
на ИК – общо 21, сред които е и Институт Конфуций в 
София.
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НОВИНИ

По време на конференцията ректорът на СУ проведе 
срещи с ректора на Пекинския университет за чужди 
езици проф. Пън Лун и зам.-ректора проф. Йен Гуохуа. Проф. 
И. Илчев беше специален гост и произнесе приветствено 
слово на церемонията по откриване на Института по 
глобална история към ПУЧЕ с директор проф. Ли Сюетао.

На среща с декана на факултета по Европейски езици 
и култури бяха обсъдени възможностите и набелязани 
конкретни инициативи за сътрудничество с Факултета 
по класически и нови филологии и Историческия факултет 
на СУ, като организиране на общи конференции, 
сътрудничество и обмен по бакалавърски и магистърски 
програми с взаимно признаване на дипломите.

По предложение на зам.-министъра 
на образованието на Китай проф. 
Хао Пин беше организирана среща в 
Министерство на образованието 
в Пекин, на която присъстваха 
директорът на Дирекция 
„Международно сътрудничество и 
обмен“ Цън Дзиендзюн, директорът 
на Отдел „Европа“ към Дирекция 
„Международно сътрудничество и 
обмен“ Ян Сяочун, директорът на 
Китайската образователна асоциация 
за международен обмен Ю Йоугън и др. 
Проф. И. Илчев предложи предстоящата 

среща на Консорциума през 2015 г. да бъде проведена в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Китайската страна представи 
плановете на МО – Китай срещата на Консорциума на 
висшите учебни заведения от Китай и страните на ЦИЕ 
да бъде проведена паралелно с Диалога по образователни 
политики между Министерствата на образованието на 
Китай и ЦИЕ. На срещата беше предварително уточнено, 
че провеждането на двата форума ще бъде обявено 
за втората половина на септември 2015 г. и ще бъде 
организирано съвместно от СУ и МОН, с предложение от 
страна на проф. И. Илчев двата международни форума да 
бъдат повод за официалното откриване на реновирания 
Център „Конфуций“ и да се проведат в новоизградената 
представителна база. 
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НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БЯХА 
ПРЕДСТАВЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА „КЛЮЧ КЪМ 
КАЧЕСТВОТО“

В Пресклуба на БТА се проведе заключителна прескон-
ференция, на която бяха представени резултатите от 
изпълнението на проект „Ключ към качеството”. Проек-
тът се финансира от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” на ЕСФ и е насочен към усъвър-
шенстване на системата за управление на качеството в 
Софийския университет. 

Ръководителят на проекта доц. д-р Силвия Цветанска 
представи целите и основните направления на проект-
ните дейности, които се отнасят до основните процеси 
в университета - учебен процес, административно об-
служване, научноизследователска дейност, проследяване 
на реализацията на студентите, връзка с бизнеса и др. 

Ключовите експерти по проекта – проф. дпн А. Чавда-
рова, зам.-ректор на университета, проф. Кр. Стефанов 
и доц. Е. Стефанова дадоха конкретна информация от-
носно постигнатото по осигуряване на качеството чрез 
развитие на информационните системи, механизмите за 
регулярна обратна връзка от заинтересованите страни 
и планираните промени в системата за атестирането 
на преподавателите и служителите.

В резултат на проекта са създадени реални възмож-

ности за предоставяне на по-качествени услуги на сту-
дентите, преподавателите, работодателите и външ-
ните партньори на университета.

1. Усъвършенствани и интегрирани са информацион-
ните системи в университета, което позволява:

• Студентите да заплащат такси чрез система-
та EasyPay;

• Да се систематизира информация за научноизсле-
дователската дейност на преподавателите; 

• Да се улесни класирането на студентите за сти-
пендии и общежития;

• Преподавателите да проследяват по електро-
нен път документооборота;

• Оптимално да се използва материалната база 
чрез автоматизиран разпис на залите;

• Да се избягват грешки при подаване на данни към 
външни институции – напр. към МОН - за рейтинговата 
система, при акредитация и др.

2. Разработени са механизми и инструменти за ре-
довно осигуряване на обратна връзка от студентите за 
качеството на учебния процес и за необходимостта от 
промяна на учебните планове и програми.

3. Изградена е система за поддържане на ефективни 
контакти с работодателите с цел проследяване на реа-
лизацията на студентите и получаване на информация за 
качеството на подготовка на бъдещите специалисти и 
обновяването на учебното съдържание.

Като цяло чрез проекта са създадени предпоставки за 
подобряване на системата за управление на качеството 
на общоуниверситетско равнище. Освен това факул-
тетските ръководства ще бъдат подкрепени от Цен-
търа по управление на качеството в процеса на събиране 
и анализиране на данни за проследяване на качеството, 
необходими при акредитация на професионалните на-
правления. 

Чрез прилагане на механизмите и инструментите за 
осигуряване на качеството се оптимизира процесът на 
вземане на обосновани управленски решения в полза на 
всички заинтересовани страни – студенти, преподава-
тели, администрация, външни партньори. 

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В СУ БЕШЕ ПРЕД-
СТАВЕНА ПРОГРАМАТА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ 
НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО 

НА ПЕТЪР УВАЛИЕВ
В Конферентната зала в Ректората на Софийския 
университет се състоя пресконференция, на която 
бяха представени планираните дейности по повод 
100-годишнината от рождението на Петър Увалиев, 
която ще бъде отбелязана през 2015 г. 
В събитието участваха съпругата на Петър Увалиев 
г-жа Соня Рув – Увалиева и членове на Инициативния 
обществен съвет за честване на 100-годишнината от 
рождението на Петър Увалиев.
Събитията през юбилейната година ще преминат под 
патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа 
Маргарита Попова и Министерството на външните 

работи на Република България. 
Съпругата на Петър Увалиев Соня Рув – Увалиева 
благодари на членовете на Инициативния комитет доц. 

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИНОВИНИ
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КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ 
Огнян Ковачев, неуморим редактор на „Беседи за ВВС“, 
Йордан Йорданов – незаменим медиен директор, Любомир 

Кючуков – безкраен източник на дипломатическа 
мъдрост, Мария Клисурска – предан член на семейството 
и Иво Хаджимишев – приятел на семейството от много 
години, за оказаната безрезервна и щедра подкрепа.
Соня Рув – Увалиева припомни, че съпругът й дълги години 
е поддържал своята любов и интерес, а когато е било 
възможно – и контакт с възлюбената си България и 
затова за семейството му е било напълно естествено 
да сподели наследството на Петър Увалиев с България в 
София и цялата страна с библиотеки и университети, с 
младите и бъдещите поколения.
Заместник-ректорът на Софийския университет проф. 
Анастас Герджиков, който е и член на Инициативния 
комитет за отбелязване на годишнината, изрази 
своята радост от факта, че Софийският университет 
ще бъде домакин на поредица от събития в рамките на 
юбилейната година. Той определи програмата, с която 
ще бъде отбелязана 100-годишнината на Петър Увалиев, 
като достойна за разнообразието на делото му и 
подчерта, че Увалиев е интелектуалец, признат по света 
заради широтата на познанията си и впечатляващата 
ерудиция. Проф. Герджиков изрази надежда събитията 
в програмата за заинтригуват широки кръгове от 
нашето общество, а съпътстващите дейности да 
популяризират непознати досега страни от мащабната 
дейност на Петър Увалиев. 
От името на г-жа Маргарита Попова Мария Цанкова 
подчерта, че за вицепрезидента на Републиката 
патронажът на юбилейната година не е административен 
жест и предаде уверенията й, че всички в екипа й са 
част от големия екип за честването, защото Увалиев 
е личност, кауза и мислене; личност, която прави 
магистрали за мислене и духовност, за архитектурата 
на света. 
Любомир Кючуков, член на Инициативния комитет и 
предишен посланик на България във Великобритания 
подчерта, че програмата за отбелязване на годишнината 
е насочена напред - към бъдещето, към творчеството на 
Петър Увалиев, към неговите идеи и утвърждаването им 
сред по-младите хора и тъкмо това е водещата идея на 
честванията. 

Доц. Огнян Ковачев, член на Инициативния комитет, 
представи част от планираните събития през 
юбилейната година: 
- Откриване на паметна плоча на Петър Увалиев на ул. 
„Кърниградска” №1 – 12 януари 2015 г. 
- Тържество в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” по 
случай сто години от рождението на П. Увалиев – 16 ч. на 
12 януари 2015 г. 
- Научна сесия, посветена на живота и дейностите 
на П. Увалиев, в рамките на международната научна 
конференция „Филологическият проект през ХХI век”, 
организирана от Факултета по славянски филологии към 
СУ „Св. Климент Охридски” – май 2015 г.
- СУ „Св. Климент Охридски” учредява еднократна награда 
за студентско проучване и публикация, посветена на 
Петър Увалиев.
- СУ прие за съхранение и започна обработването на целия 
личен архив на Петър Увалиев, предоставен любезно от 
съпругата му Соня Рув-Увалиева. 
- Тържество в Софийската опера и оперен спектакъл, 
посветен на юбилея – февруари 2015 г. 
- Публикуване на радиобеседи, четени от Увалиев по 

БиБиСи, в две двутомни издания, под съставителтвото 
и редакцията на Огнян Ковачев.
- Поредица от прожекции на филми, в които Увалиев е 
продуцент, помощник-режисьор, сценарист или режисьор, 
в кино „Одеон” и по БНТ.
- Изработване и валидиране на пощенска марка по случай 
стогодишнината.
- Събития с участието на университети, библиотеки, 
читалища и други културни институции в други градове, 
като Пловдив, Шумен, Добрич, Русе, Варна, Велико Търново. 
- Организиране и провеждане на ежегоден конкурс за 
наградата „Петър Увалиев”, предназначена за български 
творци, живеещи и работещи в чужбина. 
В процес на създаване е интернет страница, където 
оставеното от Петър Увалиев писано и произнесено 
слово ще бъде достъпно онлайн. 
Медийни партньори на юбилейната година са Българската 
национална телевизия, Българското национално радио и 
M3 Communications. 
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В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СЕ 
ПРОВЕДЕ ФОРУМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И 

ПРИРОДНИ НАУКИ В БЪЛГАРИЯ
В Аулата на Софийския университет се проведе 

форум, посветен на образованието по математика, 
информатика и природни науки. Той се провежда по повод 
125 години обучение по математика и природни науки в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

Организатори на форума бяха Факултетът по 
математика и информатика, Физическият факултет, 
Факултетът по химия и фармация и Биологическият 
факултет на СУ. На събитието присъстваха проф. дфн 
Анастас Герджиков, зам.-ректор на СУ, доц. д-р Евгения 
Великова, декан на ФМИ, акад. Петър Кендеров, председател 
на Съюза на математиците в България, представители 
на академичната общност, преподаватели и студенти.

Доц. Великова, декан на ФМИ, приветства 
присъстващите и изрази радостта си, че форумът ще 
даде възможност да се говори отговорно как да продължи 
образованието по математика и природни науки, 
както и да се видят резултатите на новото поколение 
математици и информатици, които факултетът 
подготвя. Тя не скри радостта си, че събитието ще 
позволи да се обсъдят, както проблемите на висшето 
образование, така и надеждите и бъдещите успехи на 
образованието. 

Акад. Петър Кендеров, председател на Съюза на 
математиците в България, поздрави гостите на 
научния форум: „От много отдавна живея с идеята, че най-
същественото приложение на науката, приложението, чрез 
което науката променя света, е всъщност образованието. 
Онова, което истински движи прогреса е това, че научните 
постижения чрез образование стават всекидневие. И 
когато станат всекидневие за милиони хора, когато всеки 
от нас подобри с 5 % онова, което прави, тогава цялото 
общество пораства също с няколко процента и това е най-
сигурният ресурс за растеж”. 

Акад. Кендеров удостои Факултета по математика 
и информатика на СУ с почетен плакет на Съюза на 
математиците в България. Плакетът е по повод 
успешната работа на ФМИ за издигането на равнището на 
образованието и науката в областта на математиката 

и информатиката в България, за дългогодишното 
ползотворно сътрудничество и по повод 125-годишния 
юбилей. 

От името на ректорското ръководство проф. дфн 
Анастас Герджиков, заместник-ректор на Софийския 
университет, поздрави присъстващите. Той изрази 

надежда форумът да помогне много за развитието 
на математиката и природните науки в средното и 
висшето образование и за преодоляване на проблемите в 
тази област.

По време на официалното откриване на събитието 
бе прочетен и поздравителен адрес от президента на 
Република България Росен Плевнелиев. В него се посочи, 
че нашата държава не само има дългогодишни традиции 
в областта на преподаването на математика и 
природни науки, но и се нарежда сред създателите на 
школи, допринесли сериозно за тяхното развитие. 
В поздравителния адрес Росен Плевнелиев изказа 
убеждението си, че България разполага със солиден 
потенциал и може да играе роля в глобалното и в 
европейското научно пространство. Той обърна 
внимание и на публикуваната преди седмица класация 
на българските университети, която, по думите му, 
потвърждава, че младежите, завършили Факултета по 
математика и информатика са сред най-търсените и 
добре платени кадри на пазара на труда. 

Ръководството на Софийския университет получи 
поздравителен адрес и от кмета на гр. София Йорданка 
Фандъкова по повод 125-та годишнина от преподаването 
на математика и природни науки в СУ. По думите й, през 
годините Софийският университет е доказал, че обучава 
научни работници и експерти в максимално широк набор 
от сфери и дисциплини. В заключение Йорданка Фандъкова 
пожела на академичния състав на факултетите по 
математика и информатика, физика, химия и фармация и 
биология да продължават да дават най-добрите познания 
по математика и природни науки на своите студенти.

Проф. Красен Стефанов, ръководител на катедра 
„Информационни технологии” във ФМИ и ръководител на 
двугодишен проект по изграждане на инфраструктура, 
която да помогне на младите изследователи да се 
развиват, заяви пред аудиторията, че младите 
изследователи във ФМИ дават най-голяма и най-добра 
научна продукция в рамките на Софийския университет 
и за миналата година ФМИ има най-много успешно 
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защитили докторанти, което е доказателство, че има 
много талантливи млади хора. Той изрази надежда те да 
останат тук и да помагат на факултета да се развива и 
да става още по-успешен. 

Целите на научния форум бяха да се представят 
постиженията в образованието по математика, 
информатика и природни науки в България и тези 
на новото поколение изследователи в областта на 
математиката и компютърните науки, като покаже, 
че те са на световно ниво и правят България водеща 
в тези области. Една от целите на форума бе и да 

анализира предизвикателствата пред образованието по 
математика и природни науки, както във висшето, така 
и в средното образование и да очертае перспективи 
на развитие на висшето образование в областта на 
математиката, информатиката и природните науки в 
посока на откриване на нови хоризонти и привличане и 
задържане на младите умове на България. 

В него участваха представители на академичната 
общност на СУ, на висши учебни училища от цялата 
страна, на институти от БАН, на Министерството на 
образованието и науката, учители, представители на 
обществени организации и бизнеса. Представиха се и 
млади математици и информатици – новата генерация 
от изследователи в областта на математиката, 
информатиката и компютърните науки, носещи 
творческия и иновативен потенциал в лицето на 
докторанти, пост-докторанти и млади учени във 
Факултета по математика и информатика на Софийския 
университет “Св. Климент Охридски”. 

Втората сесия на форума бе посветена на 
постиженията, предизвикателствата и перспективите 
на висшето образование по математика, информатика 
и природни науки, а в третата сесия се проведе панелна 
дискусия за приемствеността и взаимовръзката 
„училище-университет“ в обучението в областите 
математика, информатика и природни науки. 

В СУ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДНА 
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА 

НА 25-ГОДИШНИНАТА ОТ 
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В 

БЪЛГАРИЯ
В Конферентната зала на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ се проведе двудневна 
международна научна конференция на тема: „25 години 
промени – граници и периодизация на българския преход, 
институции и качество на демокрацията в България“. 
Организатори бяха Инициативата „25 години свободна 
България“ и Катедра „Политология“ на Философския 
факултет на СУ в партньорство със Софийска платформа 
и със съдействието на фондация „Америка за България“. 

На събитието присъстваха ректорът на Софийския 
университет проф. дин Иван Илчев, доц. д-р Мартин 
Иванов, секретар по култура, образование и национална 
идентичност на президента по на Република България, 
доц. д-р Румяна Коларова, секретар по връзки с 
гражданското общество на президента на Република 
България, проф. дфн Ивайло Знеполски, председател 
на Института за изследване на близкото минало, 
представители на различни български университети и 
институти, както и на българската, полската и руската 
академия на науките. 

Конференцията бе открита от доц. д-р Румяна 
Коларова, която поздрави присъстващите в залата 
и заяви: “Конференцията беше планирана да бъде един 

от елементите на нашето общо спомняне, нашето 
общо преосмисляне на демократичните промени – 
такива, каквито започнаха преди 25 години. Датата, 
на която сме я насрочили, е неслучайна – 13 декември. 
На тази дата гражданското общество трябваше за 
първи път може би да потърси баланса между протеста, 
между натиска и между чувството за достойнство, 
чувството за необходимост промените да стават по 
един мирен начин. Както и управляващите за първи път 
трябваше да си отговорят на въпроса до каква степен 
трябва да се съобразяват със съществуващите норми, 
с планирания дневен ред на промените, планираната 
бързина и радикалност на промените. И, разбира се, 
необходимостта да се поддържа същия този мир в 
обществото, да се поддържа съгласие, да се върви заедно 
към промени“. 
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Доц. Мартин Иванов прочете пред аудиторията 
поздравителен адрес от името на Росен Плевнелиев. 
В него той поздравява участниците в конференцията 
и заявява: „Винаги съм вярвал, че истината има силата 
да обединява, а не да разделя. Искрено се надявам, че с 
инициативата успяхме по достоен начин да отбележим 
25-годишнината от началото на демократичните 
промени в България, но и да започнем един важен за 
обществото разговор. Крайно време е този разговор да 
обхване и експертната академична общност. Убеден съм, 
че дискусиите ви през тези два дни ще са важни не толкова 
за миналото, колкото за днешния ден на България. Защото 
вярвам, че единствено говорейки открито за миналото, 

ще сме в състояние да погледнем напред, освободени от 
предразсъдъци и заблуди“.

Ректорът на Софийския университет проф. дин 
Иван Илчев поздрави присъстващите и отбеляза 
със съжаление, че голяма част от по-младите хора 
днес не знаят почти нищо за много от символите на 
наскоро отминалото време. В изказването си той 
разгледа мястото на университетския клуб „Яйцето” в 
контекста на настъпилите промени в края на 80-те и 
началото на 90-те години на XX век, както и промяната 
в предназначението му през годините: „Думата е някак 
ежедневна. Не се връзва с университет, с Алма матер, 
още по-малко с демокрация. А имаше години, когато тя 
свистеше в ушите като думи, които официално не бяха 
забранени, но смисълът им беше друг. Като свобода, като 
инакомислие, като несъгласие. Години, когато „Яйцето“ 
бе знак, символ на нещо, което витаеше във въздуха като 
очакване, като надежда, като химера дори. Искам да кажа 
няколко думи за „Яйцето” и за онези години, които трябва 
да припомним преди да сме ги забравили окончателно, а не 
са малко онези, които биха искали да бъдат забравени, за 
да не личи липсата им в тях”. 

По думите на проф. Илчев „Яйцето” винаги е 
било знаково за академична свобода, един оазис на 

свободомислието, където, немислимо свободно 
за онази България, е била обсъждана политиката: 

„Обичайно бе професори в лекции пред студенти да 
критикуват социалистическото право, трактовката на 
Октомврийската революция, ролята на Ленин и Сталин 
в историята. В известни граници, разбира се, които 
малцина се осмеляваха да прекрачват. И не малко от тези 
малцина се събираха в „Яйцето”. Според проф. Илчев не е 
сериозно да се казва, че „Яйцето” е свалило системата 
и макар голяма част от седящите край масите в 
университетския стол да участват в политическия 
живот на 90-те, то свободата на „Яйцето” си остава 
илюзорна.

През последните години „Яйцето” бе изместено от 
нови, по-модерни заведения, няма я притегателната 
сила на място, в което можеш да говориш свободно. Сега 
навсякъде може да се говори свободно, но какво от това, 
попита риторично ректорът. 

„Павел Матев казва в едно от своите стихотворения: 
„Но помня, че морето съществува, че то бучи, макар 
да се не чува. Незнаещо покой и тишина, то вика 
мъжките ни имена”. Така и миналото вика мъжките ни 
имена. То иска да го браним. Да не разрешаваме да бъде 
изтривано, за да блаженстваме в настоящето. Защото 
целта на човешкото съществуване не е удобството и 
мързеливата, немислеща нега, а тревогата за бъдещето 
и стремежът към едно по-добро, не задължително по-
богато, но по-одухотворено бъдеще”, каза в заключение 
проф. Илчев.

Конференцията „25 години промени – граници и 
периодизация на българския преход, институции и 
качество на демокрацията в България“ протече, в четири 
основни панела: „Българският преход“, „Българският 
преход и институциите на демокрацията“ , „Преходът 
в Източна Европа. България в сравнителна перспектива“ 
и „Преходът през призмата на политики“
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КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ 
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – 
ОБРАЗОВАНИЕТО НА 21 ВЕК“

На 13 декември в Аулата на Софийския университет 
се проведе международна конференция по приобщаващо 
образование. Тя беше открита от заместник-
мининистъра на образованието и науката Ваня Кастрева 
и от председателя на Комисията по образованието 
и науката в Народното събрание Милена Дамянова. 
Конференцията бе организирана от Центъра за 
приобщаващо образование в партньорство със 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и с 
подкрепата на Фондация „Америка за България“ като част 
от програмата “Едно училище за всички”. 

Над 250 учители, директори и специалисти от 
цялата страна обсъдиха образователните политики 
и практическите измерения на приобщаващото 
образование. На конференцията по актуални въпроси 

говориха и водещи специалисти от чужбина. 
Образователните политики днес в България е важно 
да отговорят на въпроса „Как може училището да бъде 
едно за всички деца или как се постига приобщаващото 
образование?“. От това имат нужда практиците – 
учители, директори, педагози, психолози, които работят 
с децата със специални образователни потребности. В 
рамките на конференцията „Приобщаващо образование – 
образованието на 21 век“, те заявиха своята готовност 
да работят за ефективен модел за приобщаващо училище, 
който да бъде от полза на учителите, родителите и 
цялата общност и най-вече да се вслуша в децата.

„Ние работим с училището, а не в училището. Стремим 
се да бъдем партньори с учителите и директорите, за да 
им дадем необходимата подкрепа и сами да постигнат 
промяната, която искат. Опитът ни показва, че когато 
един учител е подкрепен, той самият е подкрепящ. Когато 
има знанията и уменията да отговори на различните 
нужди в час и разполага с чувствителността да проследи 
резултатите от начина си на преподаване, той е уверен, 
че помага на всички деца да постигат напредък.“, каза пред 
аудиторията Ива Бонева, изпълнителен директор на 
Центъра за приобщаващо образование.

Резултатите от национално представително 
проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на ЦПО 
сочат, че училището е основният източник на подкрепа 

за родителите на деца със специални образователни 
потребности. 64% от тези родители разчитат на 
учителя на детето и работата на ресурсния учител. 
93% от родителите на деца със СОП имат доверие на 
учителите (63% напълно имат доверие, 30% - донякъде). 
43% от родителите на деца със специални образователни 
потребности общуват всяка седмица с учителите.

За активно включване на всички заинтересовани 
страни в обсъждането на Закона за училищното и 
предучилищното образование апелира и заместник-
министърът на образованието и науката Ваня Кастрева. 
Нуждата от реформи в образователната система 
потвърди и Милена Дамянова. Тя подчерта желанието 
си за промени в закона, тъй като от забавянето и 
отлагането потърпевши са единствено децата.

Във видеообръщение проф. Дъглас Чийни от 
Вашингтонския университет, Сиатъл, щата Вашингтон, 
САЩ, сподели пред аудиторията впечатления от 
посещението си на петте училища в България, партньори 
на ЦПО в програмата „Едно училище за всички“. Проф. 
Чийни има повече от 40 години опит в сферата на 
приобщаващото образование и е един от водещите 
американски специалисти в областта на емоционалните 
и поведенчески проблеми. Той представи опита си от 
приобщаващите практики в САЩ и обърна внимание 
на значението на различните стилове на учене и 
преподаването в малки групи, значението на въвличането 
на родителите в училища, както и изграждането на силни 
лидерски екипи в училище.

Д-р Джон Рейвънскрофт, заместник-декан на Moray 
House School of Education, председател и директор на 
Шотландския сензорен център на Университета в 
Единбург, разказа за концепцията „детето в центъра“ 
и фокусира вниманието на аудиторията върху това 
как чрез сътрудничество и работа в екип е възможно 
да се адресират нуждите на децата от допълнителна 
подкрепа. Той представи примери за подходи за обмяна 
на добри практики, които се прилагат в Шотландия и 
сподели шотландския опит за развитие на потенциала на 
всяко дете и постави въпроса от какъв тип образование 
ще имат нужда нашите деца в бъдеще. 

Осигуряването на постоянна подкрепа за учителите 
, които работят с деца със СОП, разгледа д-р Джералдин 
Сканлън, психолог от Дъблинския университет. Тя 
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акцентира върху факта, че приобщаващото образование 
е трансформация, защото изисква развиване и 
преструктуриране на училището и учебния процес. 
Д-р Сканлън сподели своя опит, свързан с ефективното 
въвеждане на философията на приемането на всички деца, 
независимо от вида допълнителна подкрепа, от която се 
нуждаят в училище. 

Проф. Силвия Николаева от катедрата „Социална 
работа“ във Факултета по педагогика на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ припомни 
българските традиции в сферата на социалната 
интеграция и приобщаване чрез образование. 

Всички презентации от конференцията могат да 
бъдат разгледани на виртуалния център за приобщаващо 

образование www.priobshti.se. 
Центърът за приобщаващо образование 

взаимодейства с училищата-партньори по проекта, за 
да създаде български модел за изграждане на приобщаващо 
училище, който в последствие да помогне на повече 
училища. 

По време на международната конференция 
“Приобщаващо образование – образованието на 21 век” 
се оформиха различни тематични групи, в които бяха 
разисквани въпросите за закрила и безопасност на най-
уязвимите деца в училищата, работата на училищните 
екипи и управлението на класната стая, споделяне на 
опит при работа с родителите и с децата и други важни 
въпроси. 

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ 

В СУ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ E-MEDIEVALIA

В Конферентната зала на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” се проведе заключителна конференция 
по проект E-Medievalia (Електронни ресурси за 
дистанционно обучение по медиавистика) с ръководител 
проф. дфн Татяна Славова. Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 
от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
Проектът е на стойност 618 598 лв. 

Сред целите на проекта са повишаване качеството 
и конкурентноспособността на българското 
висше образование в областта на изучаването 
и опазването на историческото и културното 
наследство, подобряването на условията на обучение в 
бакалавърските и магистърските програми. Проектът 
цели още разработване на иновативни решения в 
областта на медиавистиката: средновековната 
българска история и литература, богословие, Кирило-
Методиевски език, Кирило-Методиева книжовна 
традиция, българо-византийски връзки, средновековно 
изкуство, философия и право. Екипът на проекта се 
стреми към създаване на електронни ресурси за обучение 
по медиавистика, повишаване квалификацията на 
университетските преподаватели в използването на 

форми за електронно и дистанционно обучение, както 
и включване на електронни модули в традиционни 
лекционни курсове по медиавистика.

Целевата група на проекта включва 1050 души, от 
които 50 преподаватели и 1000 студенти от различни 
университети, в чиито бакалавърски и магистърски 
програми са включени медиавистични дисциплини 
като български език, стара българска литература, 
средновековна българска история и култура и др. Част 
от курсовете са преведени на английски език, което 
разширява кръга на крайните потребители със студенти 
българисти и слависти от всички европейски и световни 
университети.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА 
ИНТЕГРАЛНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР

В Конферентната зала на Софийския университет се 
проведе Ден на отворените врати на Интегралния уни-
верситетски център. Събитието бе организирано от 
Центъра за електронно обучение на СУ. Бяха представе-
ни резултатите от проект, целящ въвеждането на дис-
танционно обучение в педагогическите специалности на 
университета. 

На откриването присъстваха заместник-ректорът 
на СУ проф. дфн Анастас Герджиков, заместник-деканът 
на Факултета по начална и предучилищна педагогика доц. 
д-р Николай Цанев, ръководителят на проекта проф. д-р 
Румяна Пейчева-Форсайт, много преподаватели и сту-
денти.

Подготовката на университетските преподавате-
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ли от педагогическите специалности се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси” по проект № BG051PO001 – 
4.3.04/0011: Повишаване на капацитета на академичния 
състав от педагогическите специалности на Софийския 
университет в проектиране, провеждане и осигуряване 
на качествено електронно дистанционно обучение.

Събитието бе открито от проф. Герджиков, който 
поздрави колегите си за извършеното от тях: „Преди 5-6 
години открихме, че имаме истинска нужда от това да 
имаме нови форми на обучение. Дистанционното и елек-
тронното обучение е това, което има перспектива през 
следващите десетилетия, нямаше как да го за-
почнем със собствени усилия, защото то изис-
ква огромни ресурси – и материални, и развива-
не на капацитета на тези, които ще обучават, 
и на инфраструктура и затова имахме нужда 
от финансова подкрепа“. Проф. Герджиков до-
пълни, че предстои още много работа и изрази 
надеждата си, че отново ще бъдат постигна-
ти отлични резултати. 

В рамките на проекта са създадени 156 
електронни курса, разработени в съответ-
ствие с европейските и световни стандарти 
за качество на електронното дистанционно 
обучение. Доказателство за това е успешно-
то сертифициране на три от разработените 
курсове след продължила 6 месеца оценка на качеството 
им от международни оценители в рамките на Learning 
Agency Network LANETO. Курсовете имат Epprobate серти-
фикат за качество (Epprobate - the international quality label 
for eLearning courseware). Проф. Герджиков връчи на Йонка 
Първанова, Любка Алексиева и на Галина Георгиева серти-

фикати за европейско качество на създадените от тях 
курсове.

Ръководителят на проекта – проф. д-р Румяна Пейче-
ва-Форсайт представи пред аудиторията постигнати-
те през последните години резултати и сподели опита в 
подготовката на 5 магистърски програми и една бакала-
върска за дистанционно обучение, които ще стартират 
през следващите няколко години. В тези програми се обу-
чават бъдещи учители, педагози и възпитатели, което 
означава че нововъведените форми и методи на препода-
ване и учене с посредничеството на дигиталните техно-
логии ще имат ефект и върху качеството на средното 
образование в близко бъдеще.

С бюджет от 686 000 лв., 96% от който е усвоен в рам-
ките на две години, 97 преподаватели от Факултета по 
педагогика, Факултета по начална и предучилищна педа-
гогика и методическите звена на Химическия, Физическия 
и Биологическия факултет, Факултета по славянски фи-
лологии и Факултета по класически и нови филологии бяха 
подпомогнати в трансформирането на своите курсове 
от традиционни в електронни. Повече от половината 
от тях ще бъдат сертифицирани като дизайнери на 
електронно обучение и онлайн преподаватели след преми-
наването на 240 часа обучения за работа с разнообразен 
софтуер, практическа работа по дизайн на електронни 
курсове и провеждането им със студенти. 

Друга отличителна особеност на проекта е създава-
нето на адаптирани към нуждите на студентите със 
специални образователни потребности (СОП) електрон-
ни учебни ресурси. Екип от специалисти по учебно съдър-
жание, технологии за видео обработка и жестомимичен 
език са автори на 96 мултимедийни презентации със си-
мултанен жестомимичен превод за студенти с увреден 
слух. 

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ 
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НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ В КВ. „ЛОЗЕНЕЦ” БЕ 

ОТКРИТ НОВ МАГАЗИН НА ТЪРГОВСКАТА 
ВЕРИГА BILLA

Официални гости на събитието бяха ректорът на СУ 
проф. дин Иван Илчев, зам.-ректорът на СУ доц. Евгения 
Бенова, Николай Петров, изпълнителен директор на BILLA 
България, Роланд Хаузер, посланик на Австрия в България, 
Улрике Щрака, ръководител на търговското представи-
телство към Посолството на Австрия в България, Хри-
симир Русев, зам.-кмет на район „Лозенец”, Илиян Терзиев, 
управител на АТ Инженеринг, Радослав Мутафов, техни-
чески директор на АТ Инженеринг.

Откриването на новия магазин започна с водосвет на 
отец Константин от храм „Св. Йоан Рилски” на Софий-
ската духовна семинария. Николай Петров, изпълнителен 
директор на BILLA България, акцентира върху успешното 
сътрудничество със Софийския университет и изказа 

своята най-искрена благодарност към всички, дали своя 
принос за създаването на магазина.

Посланикът на Австрия в България Роланд Хаузер поз-
драви всички присъстващи и отбеляза, че е изключително 
щастлив толкова скоро след пристигането си в България 
да присъства на такова тържествено откриване. Посла-
никът изрази надеждата си, че още австрийски инвести-
ции ще дойдат в България като по този начин сътруд-
ничеството между България и Австрия ще продължи в 
бъдеще.

Ректорът на Софийския университет проф. Илчев из-
рази радостта си, че след дълги преговори и кратко стро-
ителство магазинът вече е факт. Той отбеляза, че е спо-
коен за бъдещото сътрудничество с ръководството на 
търговската верига, защото както СУ е запазена марка в 
българското образование, така веригата е запазена мар-
ка в търговията на дребно. Проф. Илчев изрази надежда 
това да бъде първата стъпка към партньорство, което 
да реализира още нови успешни проекти.

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ НАУКА И БИЗНЕС 
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ЕКАТЕРИНА ЙОСИФОВА Е ЛАУРЕАТ НА 
ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА НА 

СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2014 Г.
На тържествена церемония в Аулата бе връчена 

Голямата награда за литература на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ за 2014 г. 
Тазгодишната награда изразява признанието на 

академичната общност за цялостното творчество 
на поетесата Екатерина Йосифова. На събитието 
присъстваха ректорът на Софийския университет проф. 
дин Иван Илчев, деканът на Факултета по славянски 
филологии проф. дфн Панайот Карагьозов, деканът на 
Факултета по класически и нови филологии проф. д-р 
Цветан Теофанов, проф. д-р Миглена Николчина, проф. 
Александър Шурбанов, представители на академичната 
общност, преподаватели и студенти.

Деканът на Факултета по славянски филологии проф. 
Панайот Карагьозов благодари на всички, че са дошли на 
церемонията по официалното връчване на Голямата 
награда за литература на СУ. Той отбеляза, че преди 

126 години Софийският университет възниква, за да 
сбъдне стремежите на българския народ към висше 
образование, наука и култура. Наред с образователната 
и научна дейност, която е призван да осъществява, през 
последните години Алма матер се отваря все повече към 
обществеността.

„Едно от най-големите отличия на СУ е Голямата 
награда за литература. След броени минути тази награда 

ще бъде връчена на г-жа Екатерина Йосифова. Досега тази 
висока академична чест е отдавана на писателите и 
поетите Йордан Радичков, Ивайло Петров, Константин 
Павлов, Вера Мутафчиева, Валери Петров, Борис Христов, 
Антон Дончев, Георги Мишев, Дончо Цончев, Боян Биолчев, 
Димитър Шумналиев и Иван Цанев. От изброените имена 
се вижда, че в този почетен списък всички са достойни, 
но също така се вижда, че не всички достойни са в него. 
Днес тази почетна компания се разширява и поредното 
тринадесето, но се надявам не фатално попълнение, е 
поетесата Екатерина Йосифова”, каза проф. Карагьозов.

Проф. Карагьозов отбеляза, че най-важното в Голямата 
литературна награда на Софийския университет не 
е нейната материална стойност, а това, че научно-
преподавателският елит на нацията оценява и се 
прекланя пред най-изявените таланти на българската 
изящна словесност.

Проф. Миглена Николчина подчерта, че за нея е 
изключителна чест и е много развълнувана да говори 
за Екатерина Йосифова. Тя запозна присъстващите 
с основни моменти от творческата биография на 
поетесата.

Екатерина Йосифова е родена в Кюстендил. Завършила 
е руска филология в Софийския университет с втора 
специалност българска филология. Автор е на тринадесет 
книги със стихотворения, издадени в България, пет от 
които са публикувани в Италия, Македония, Словения, 
Унгария и Франция, както и на две книги с проза за деца 
и юноши. Носител е на престижни награди в България и 
Италия, сред които награди от Сдружението и Съюза на 
писателите, Награда „Хр. Г. Данов“ на Министерството 
на културата, наградата за поезия „Иван Николов“.

Проф. Николчина подчерта, че Екатерина Йосифова е 
голяма и знакова поетеса, която е емблема за определен 
вид търсения в българската поезия. Един индивидуален 
глас, който се превръща в школа за множество поети, 
които започват да творят след нея. „Екатерина 
Йосифова е школа в българската поезия”, каза още проф. 
Николчина.

По думите на проф. Николчина още с първите си изяви 
през 60-те години Екатерина Йосифова навлиза в ново 
направление в българската литература, ново търсене на 
интимните светове на човека, на онова, с което човек 
живее, което е изключително революционно за времето 
си.

ОТЛИЧИЯ
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ОТЛИЧИЯОТЛИЧИЯ

Първата стихосбирка на Екатерина Йосифова „Късо 
пътуване” излиза през 1969 г. Проф. Николчина отбеляза, че 
това са едни пътувания, които винаги са съсредоточени 
в детайла, в нюанса, в неочакваното наблюдение и ще 
извадят на повърхността винаги онова, което повечето 

хора няма да видят. Именно това по думите на проф. 
Николчина прави Екатерина Йосифова толкова голяма 
поетеса и учителка на поети. 

„Ние винаги знаем, че под повърхността на казаното 
от Екатерина Йосифова има дълбочини, които не можем 
напълно винаги да изречем, но ги усещаме и те са там. Тя 
е ироник в този истински класически смисъл на думата и 
това мисля, че е една от големите й привлекателности”, 
отбеляза в заключение проф. Николчина.

„Искам да започна с благодарност, която обикновено 

се казва накрая, но тази благодарност е голямата 
част от моето мислене, от моя начин на живот. Това 
е благодарността към Университета, към Алма матер 
– единственият университет, който е независим, 
пълноценен винаги, винаги важен, винаги повече от важен, 
отстояващ и отстояващ себе си и всички нас“, с тези думи 
започна емоционалното си слово Екатерина Йосифова.

Поетесата заяви, че Софийският университет е 
символ на това, което най-много цени – независимостта, 
свободата и помагането на хората да правят себе си: 
„Такива бяхме всички ние, такива са и сега възпитаниците 
на този университет. Благодаря на Университета като 
институция, пред която се прекланям! Не съм си мислела, 
че ще заслужа честта да бъда забелязана от него. Но той за 
мене винаги е бил забелязван, откакто се помня“.

Екатерина Йосифова разказа пред аудиторията, че 
три поколения от семейството й са били възпитаници 
на Софийския университет. Разказа и за своята първа 
среща с Алма матер – още като дете, когато баща й я 
довел, за да й покаже сградата, кабинетите. Поетесата 
си припомни за студентските си години и за своите 
преподаватели: „Искам да благодаря на прекрасните ми 
преподаватели. Повечето от тях вече ги няма. Искам да ги 
спомена заради тяхната взискателност, че те ме научиха 
да бъда взискателна към себе си“.

Носителката на Голямата награда за литература на 
Софийския университет за 2014 г. изрази задоволството 
си, че в Аулата присъстват не само нейни връстници и 
приятели, а и много млади хора, които поздрави с едно 
свое кратко стихотворение:

Бъдещето 
Бъдещето не беше дошло, но ние бяхме.

И живелите преди нас бяха.
Срещаха се нашите копнежи с техните.
Бъдещето не идваше на срещите. 
„Ние ще продължаваме да идваме. И тези, които са 

били преди нас, ще продължават да идват на срещите. 
Струва ми се, че това е такава среща. Виждам тук много 
от младите си колеги. Съвсем младите. От тези, които 
сега пишат, и пишат прекрасно. Нуждата от бъдеще е за 
нас, не за тях. Те са в настоящето. Ние също обаче сме още 
тук“, добави Екатерина Йосифова.

В словото си Екатерина Йосифова пожела на 
Университета да бъде все тази крепкост, която дава 
увереност в бъдещето, която винаги е била недолюбвана, 
защото винаги е била крепост на независимостта и на 
самостоятелното мислене: „Отстояването на всичко 
това, което прави Университетът, е всъщност и посока 
на поезията. Защото поезията също е пространство на 
свободата, пространство на търсенето, на това, което 
подсеща човека, че е повече, дори отколкото сам мисли“. 

В заключение Екатерина Йосифова цитира свое 
стихотворение, което, по думите й, най-точно описва 
как тя вижда себе си, награждаването си днес, това, 
което е била до сега и това, което вижда в децата си: 

Сънувах се. 
Жилава старица с неудобно утопични възгледи. 
Харесах си се. 
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ЧЕСТВАНИЯ

СПОРТЕН КЛУБ „АКАДЕМИК“НА СО-
ФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ НАВЪРШИ

85 ГОДИНИ
На 5 декември в Софийския университет се проведе 

честване по повод 85-годишнината от основаването 
на Спортния клуб “Академик”. На тържеството 
присъстваха министърът на образованието и 
науката проф. Тодор Танев, заместник-министърът на 
образованието и науката Ваня Кастрева, заместник-
министърът на туризма Бранимир Ботев, ректорът 
на Националната спортна академия доц. Пенчо Гешев, 
проф. Анджелина Янева - директор на Департамента 

по спорт на СУ, проф. Вили Лилков, 
Михаил Миков, изявени спортисти, 
преподаватели и студенти.

Председателят на спортния клуб 
Людмил Симов поздрави присъстващите 
и откри тържеството. Гостите 
бяха поздравени и от министъра на 
образованието и науката проф. Тодор 
Танев. Директорът на Департамента 
по спорт проф. Анжелина Янева заяви 
пред присъстващите, че продължават 
да работят със същия ентусиазъм, 
както преди 85 години са започнали 
първите спортисти. Тя подчерта 
символиката, че юбилеят се чества в 

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ СТОПАНСКИЯ ФА-
КУЛТЕТ НА СУ СПЕЧЕЛИ ПЪРВО МЯСТО 

В КОНКУРСА ЗА НАГРАДАТА
„Д-Р ИВАНКА ПЕТКОВА“

В рамките на академичния конкурс за наградата 
“Д-р Иванка Петкова”, организиран от Института 
за икономическа политика, ас. д-р Боряна Богданова, 
асистент към катедра „Статистика и иконометрия“ 
в Стопанския факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”, бе класирана на първо място за 
своята разработка на тема “Застрашена ли е световната 
финансова стабилност в случай на нов руски вирус?”. 

Наградата „Д-р Иванка Петкова” е основана през 
2012 година и е насочена към докторанти и млади 
научни работници, чиито интерес и разработки са в 
сферата на актуалните процеси на международните 
финанси. Конкурсът се организира в памет на основателя 
и дългогодишен председател на Института за 
икономическа политика – д-р Иванка Петкова, като 
по този начин екипът на ИИП се стреми да следва и да 
продължава нейната мисия като насърчава и стимулира 

младите хора в сферата на икономиката.
Желаещите да участват в конкурса подготвят 

изследване по избрана от тях тема, която до този 
момент не е била част от друг изследователски проект. 
Комисия осъществява оценяването на два етапа. В 
началото всички участници подготвят кратко описание 
и обосновка на избраната тема. Измежду всички се 
избират трима, които продължават и разработват 
по-детайлно и задълбочено своите изследвания, като 
в последствие те се оценяват отново и се обявява 
победителят и неговите подгласници.

Източник: http://epi-bg.org/



ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ноември 2014 г. 31

ОТЛИЧИЯ

ЧЕСТВАНИЯ

ЧЕСТВАНИЯ

„Яйцето“, където някога е била спортната 
зала на СУ. Проф. Янева разказа за развитието 
на клуба през годините. 

Спортният клуб при Университета води 
началото си от 1929 г., когато на 30 май в една 
от аудиториите на тогавашния Държавен 
университет се основава студентски спортен 
клуб. През есента на същата година на игрище 
“Левски” в столицата основателите на клуба 
организират за първи път междустудентски 
състезания по лека атлетика и поставят 
началото на традиционното им провеждане. 
Традицията продължава и всяка година 
представителните отбори на Софийския 
университет достойно се представят в 
ежегодните Общостудентски игри, държавни 
първенства, международни турнири и 
състезания, студентски спортни срещи.

Съвместно с Департамента по спорт, 
Спортният клуб “Академик” на най-старото 
висше училище провежда международни 
студентски турнири по баскетбол, плажен 
волейбол, джудо и др.

Людмил Симов и Анджелина Янева връчиха 
почетен знак за принос на следните спортисти 
и деятели на Университетския спорт: Здравка 
Йорданова, Диана Йоргова, проф. Татяна 
Янчева, проф. Боян Биолчев, Михаил Миков - 
баскетболист, депутат; проф. Вили Лилков, 
проф. Огнян Герджиков, Атанас Мерджанов, 
проф. Георги Петканов, проф. Анжелина Янева, 
доц. Емил Прокопов, Галин Попов, доц. Пенчо 
Гешев, Валери Иванчев, Николай Талев, Тихомир 
Трендафилов, Пламен Юруков, Кристиян Желев, 
Асен Христов, Румен Трендафилов.

По повод юбилея бяха проведени състезания 
по баскетбол, футбол и волейбол, като 
отборите бяха между студенти, състезавали 
се през 60-те години на миналия век и 
сегашните редовни студенти, членове на 
представителните отбори. В редовете на 
“Ветераните” се включиха депутати, висши 
магистрати, известни учени, топ журналисти 
и водещи мениджъри.
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КУЛТУРА  АБСОЛВЕНТИ
ПРЕМИЕРА НА ИЗДАНИЕТО 

„ЛИТЕРАТУРА… НАУКА… 
БИБЛИОГРАФИЯ“. СБОРНИК, 

ПОСВЕТЕН НА 70-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ 
НА ДОЦ. Д-Р ТАТЯНА ЯНАКИЕВА“

В Конферентната зала на Софийския университет 
официално бе представено изданието „Литература… 
Наука… Библиография“. Сборник, посветен на 70-годишния 
юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева. 

Доц. д-р Янева е един от водещите специалисти 
в областта на Библиотечно-информационните 
науки, преподавател и ръководител на Катедра 
„Библиотекознание, научна информация и културна 
политика“, основател и пръв председател на 
професионалната организация на библиотечните 
специалисти в България (днешната Българска 
библиотечно-информационна асоциация). Името � се 
свързва с утвърждаването на модерното библиотечно 
образование в България, с инициирането и реализирането 
на множество научни прояви, с участието в разнообразни 
проекти, с многобройни публикации по проблемите 
на съвременната библиографска проблематика, с 
обучението на поколения библиотечни специалисти. 

За да отбележи всички тези заслуги и дейности на доц. 
Татяна Янакиева катедрата по „Библиотекознание, научна 
информация и културна политика“ подготви и реализира 
успешно юбилеен сборник. Така още веднъж бе затвърдена 
една вече установена традиция, да се отбелязват с 
книжни издания важни моменти и личности, свързани 
с развитието и дейността на университетската 
специалност. В юбилейния сборник са събрани публикации 
от 22-ма водещи български специалисти в областите 

библиотекознание, библиография, книгознание, научна 
информация, архивистика, музеезнание, което превръща 
изданието в ценен информационен ресурс за учени, 
практици, студенти.

Изданието се отличава с прекрасното си 
оформление и полиграфическо изпълнение, дело на екипа 
на Университетското издателство „Св. Климент 
Охридски“.
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КУЛТУРА  АБСОЛВЕНТИ
БАКАЛАВРИТЕ ОТ ВИПУСК 2014 
НА ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА 

ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На тържествена церемония в Аулата на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 316 бакалаври от 
Философския факултет на СУ получиха своите дипломи за 
завършено висше образование.

Церемонията откри деканът на Философския факул-
тет проф. д-р Димитър Денков. Той благодари на студен-
тите за тяхното търпение и отбеляза, че когато то се 
срещне с идеята на преподавателите да подобрят не-
щата, това им помага да се развиват по-добре и по-силно 
напред. „Надявам се този път да не приключва с връчване-
то на вашите дипломи”, подчерта деканът.

  Проф. Денков припомни на студентите, че Рейтин-
говата система на висшите училища в България поста-
вя Философския факултет и Софийския университет на 
първо място 
в страната. 
Проф. Денков из-
рази надежда, че 
студентите ще 
ги подкрепят в 
посрещането на 
трудностите 
и справянето 
с досегашните 
проблеми и сред 
тях ще има та-
кива, които ще 
се насочат към 
свободното на-
учно изследване. 
„Онзи интерес 
към знанието, 
който може да 
не е практически 
приложим, но 
подготвя хора, 
които ще про-
дължат себеот-
р и ц а т е л н а т а 

дейност по научно изследване, разпространяване и попу-
ляризиране на знания, по окултуряване и просвещение на 
една нация, която стои вече толкова дълго време в исто-
рията”, допълни деканът.

Заместник-ректорът на Софийския университет 
проф. Румен Панков поздрави абсолвентите от името 
на ректорското ръководство: „Днешния ден бележи успех 
във вашия живот и както се надявам, това няма да бъде 
единствения успех, а ще ви подготви за следващите по-го-
леми успехи във вашето поприще.”

Проф. Панков изрази надежда времето, прекарано в 
университета, да е подготвило абсолвентите добре за 
всичко това, което им предстои в живота. „За този дне-
шен успех значение имат и други хора – родители, роднини, 
приятели, преподаватели. Но най-бурни аплодисменти за-
служавате вие, защото ако не бяхте вие и вашите усилия, 
нямаше да стигнете дотук.”, каза зам.-ректорът и обяви 
випуска за закрит.

Проф. Панков връчи дипломите на пълните отличници 
- Доротея Николаева Дичева и Каролина Владимирова.
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АБСОЛВЕНТИ
ДИПЛОМИРАХА СЕ МАГИСТРИТЕ ОТ 

ВИПУСК 2014 НА ФИЛОСОФСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ

На тържествена церемония в Аулата на Софийския 
университет 267 магистри от Философския факултет 
получиха своите дипломи за завършено висше 
образование. От тях 14 са отличници.

Зам.-деканът на Философския факултет проф. д.п.с.н 
Снежана Илиева откри церемонията по връчване на 
дипломите на випуск 2014 г.: „Смятам, че словото е 
безсилно пред емоциите в един такъв миг. Миг, в който има 
много радост, има ново начало, много предизвикателства, 
неизвестностите са предизвикателства за вас. Миг, в 
който има и доста носталгия, която е по-силна при нас, 
защото се разделяме с вас, но бих казала, че тази раздяла 
не е реална, тъй като винаги ще бъдете възпитаници на 
Софийския университет”.

Проф. Илиева пожела на абсолвентите успех и да 
носят в сърцето, в делата, в думите, във всичко, което 
е свързано с тях и тяхната професионална реализация, 

духа на Университета, духа на Факултета. Тя отбеляза, 
че във Философския факултет на СУ са специалностите 
с най-висок рейтинг и възпитаниците му имат добра 
реализация не само в България, но и в чужбина.

Ректорът на Софийския университет чл. кор. проф. 
дин Иван Илчев поздрави абсолвентите с днешния 
празник, който отбелязва приключването на още една 
глава от висшето им образование: „Казвам още една 
глава, защото за много от вас тя няма да бъде последна, 
защото вярвам искрено, че никой от вас не смята, че това, 
което е научил в университета, ще му е достатъчно за 
целия живот. Ако престанете да учите, ще се връщате 
назад, няма да стоите дори на едно място”. Ректорът 
отбеляза, че във всички университети в света висшето 
образование винаги е започвало с различни философски 
науки: „На студентската книжка, която получих, пише“ 
Философско-исторически факултет“. Така че моята 
специалност – историята и философията дълги години са 
били неразделни в рамките на Софийския университет”. 
Проф. Илчев изрази радостта си, че бинарната 
специалност “История и философия” представлява голям 
интерес за студентите.

Ректорът припомни на абсолвентите, че завършват 
университет, който заема първо място в класациите в 
България и който се стреми да се изкачи в европейските 
и световни класации: „Завършвате факултет, чиито 
специалности, без изключение, имат най-високия рейтинг 
в България.”, добави той.

„България зависи от вас, от вашите усилия, от вашата 
работа, от вашата упоритост, от умението ви да не се 
отчайвате, да не се отказвате и да не вярвате на тези, 
които са скръстили ръце и само се вайкат и оплакват”, 
припомни ректорът на абсолвентите. Проф. Илчев им 
пожела интересен път в живота и ги посъветва да не 
забравят своите родители и близки, които вероятно 
този ден се радват повече и от самите студенти на 
дипломите, които ще получат.
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АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2014 

НА ФАКУЛТЕТА ПО НАЧАЛНА И 
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 
ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА 

ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На тържествена церемония в Аулата на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 330 бакалаври от 
Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ 
получиха своите дипломи за завършено висше образова-
ние. От тях 25 са отличници. 

Церемонията откри деканът на факултета проф. д-р 
Димитър Гюров, който поздрави всички абсолвенти, пре-
подаватели и гости в Аулата на СУ. От името на препо-
давателския състав на факултета той изрази най-искре-
ните си чувства на радост и пожелания за успехи.

Проф. дфн Анастас Герджиков, зам.-ректор на Софий-
ския университет, изрази радостта си, че може да споде-
ли с присъст-
ващите този 
тържествен 
миг. Той отбе-
ляза, че пред 
абсолвенти-
те има много 
възможности 
как да се ре-
ализират, но 
ги посъветва 
да потър-
сят работа-
та, която ги 
у д о в л е т в о -
рява, а не 
тази, която 
най-бързо ще 
им донесе ус-
пех, защото 
по този на-
чин ще бъдат 
най-щастли-
ви. Проф. Гер-
джиков пожела 
на абсолвен-
тите успех и 
обяви випуск 

2014 г. на Факултета по начална и предучилищна педаго-
гика за завършил.

От името на преподавателите във факултета сър-
дечно приветствие към присъстващите в Аулата подне-

се проф. дпн Виолета Борисова. Тя пожела на абсолвенти-
те никога да не униват, постоянно да проверяват себе си, 
да черпят сила и разум от грешките си, да бъдат весели и 
щастливи, окрилени и много успешни в професионалната 
и личната си реализация.

Отличникът на випуск 2014 г. Катерина Петрова, спе-
циалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, 
поздрави своите колеги и преподаватели, отдадени на 
педагогиката, които са ги подкрепяли през изминалите 
години и са им помогнали да намерят верния път в про-
фесията: „Университетът беше част от нас така, както 
и ние от него. Благодарим ви, преподаватели. Приемете 
най-искрените и сърдечни благодарности от всички сту-
денти на Факултета по начална и предучилищна педаго-
гика, които днес получават дълго чаканият документ, на 
който зад думата професия четем сбъдната мечта”.
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ДИПЛОМИРАХА СЕ БАКАЛАВРИТЕ И 

МАГИСТРИТЕ ОТ ВИПУСК 2014 НА 
МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ

На тържествена церемония в Аулата на Софийския 
университет 54 магистри и 30 бакалаври от Медицин-
ския факултет получиха своите дипломи за завършено 
висше образование. От тях 12 са отличници.

Деканът на Медицинския факултет проф. д-р дм Любо-
мир Спасов поздрави абсолвентите: „Този щастлив за вас 
момент е моментът, в който вие започвате да бъдете 
отговорни за вашата лечителска дейност.” Той им пожела, 
където и да се трудят в областта на медицината, в раз-
личните специалности, да се стремят да бъдат най-до-
бри, да дават всичко от себе си за здравето на пациенти, 
които ще разчитат на тях. Деканът подчерта, че нещо-
то, което различава лекарската професия от останали-
те, е голямата отговорност към здравето на пациента 
и огромното доверие, което трябва да за-
служат: „Три са професиите в обществото, 
които се ползват с този необходим атрибут 
– доверието – политици, банкери и лекари. 
За първите две няма да говоря, защото дори 
да направят грешка и да загубят доверието, 
което им гласуваме, последиците не са таки-
ва, каквито ако вие загубите доверието на 
вашите пациенти и с нещо увредите тяхно-
то здраве и не дадете всичко от себе си, така 
както повелява науката. Така че искам да ви 
пожелая винаги да лекувате така, че да заслу-
жите доверието на вашите пациенти.” 

Той пожела на абсолвентите да бъдат 
водещи в областта на медицината, да имат 
много открития, много хубави моменти, 
така че наистина пациентите, които се об-
ръщат към тях, да получават това, за което 
ги търсят, а то е най-ценното – здравето. 
Деканът апелира да събират знания от различните дър-
жави, но да се върнат и да ги прилагат в България. Пожела 
им на добър път и да бъдат горди членове на общество-
то.

Заместник ректорът на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ доц. Милена Стефанова отбеляза, че 
като всеки един дългогодишен преподавател в универси-
тета се гордее, че вече от 2 години най-младият факул-
тет има своите випускници и че всяка следваща година 
нещата ще се повтарят и ще стават все по-хубави: 
„Виждам по пламъка в очите ви, по израза на лицата ви, по 
тържествената стойка, която сте заели, че вие сте горди, 
че сте завършили Софийския университет и неговия Меди-

цински факултет. Оттук насетне с вас ста-
ваме партньори в утвърждаването на прес-
тижа на Медицински факултет пред хората, 
за чието добро здраве вие сте се обрекли да 
работите в своя живот. Прекланям се пред 
избора ви на професия, защото лекарската, 
сестринската и терапевтичната дейност е 
изключително полезна за всеки един по света, 
не само у нас.”

Доц. Стефанова пожела на абсолвенти-
те да черпят знания отвсякъде ежедневно, 
защото лекарската професия изисква еже-
дневно поддържане на преквалификацията, 
тъй като всеки ден във всяка точка на све-
та се ражда нещо ново, нови лекарства, апа-
ратури, препарати, методи и това добри-
те лекари трябва да усвояват навреме, за 
да го прилагат в своята практика, където 
и да се намират по света.

„Мили колеги, искам тук днес, пред всички нас, да ни обе-
щаете всеки тайно в себе си, че където и да бъдете след 
днешния ден по света или в нашите лечебни заведения, вие 
гордо ще носите името възпитаник на Медицински факул-
тет на Софийския университет.”, каза зам.-ректорът. Тя 
поздрави випускниците и им пожела да бъдат здрави, не-
уморни в усвояването на своите знания, да изберат пра-
вилно специализацията си, за да се чувстват добре и на 
място в професионалния си път.

Абсолвентката Асенова – медицинска сестра, благода-

ри от името на бакалаврите на всички преподаватели и 
на целия академичен състав на факултета, че са изградили 
от тях професионално компетентни специалисти, но и 
са възпитали милосърдие и съпричастност към пациента 
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с личните си грижи. Специални благодарности 
за търпението и компромисите тя изказа 
към доц. Чанева, доц. Иванова и ас. Перусанова, 
които четири години са били неотлъчно до ви-
пускниците не само като преподаватели, но и 
като приятели: „Вие отворихте сърцата ни за 
тази благородна хуманна професия.”

Мед. сестра Асенова благодари на родите-
лите за подкрепата и пожела на колегите да 
бъдат грижовни, отдадени, търпеливи, вни-
мателни, балансирани, уверени в действията 
си, да постигнат баланс между професионали-
зъм, хуманност и емпатия към болния. Пожела 
на себе си и колегите си здраве, успешна реали-
зация и да не забравят никога, че са възпита-
ници на Медицинския факултет.

Д-р Теодор Василев изказа поздравител-
но слово от името на магистрите: „Като че 
ли беше вчера, когато прекачихме за първи път прага на 
Медицинския факултет, заредени с много хъс и стремеж 
към познания, неопитни и с детски пламък в сърцата, ние 
стартирахме научното си и духовно израстване. След дъл-
ги години на лишения, лични терзания и себеотрицание, го-
дини, в които посадените семена на познанието развиваха 
дълбоки корени в земята, ние останахме верни на нашата 
същност и на чистия идеал да се посветим на най хуманна-
та професия.”

Той благодари на преподавателите за усилията да ги 
направят знаещи и можещи, за това, че са оставили не-
заличими следи в сърцата и умовете на абсолвентите и 
са поддържали пламъка за нови знания, заредили са ги с по-
зитивизъм въпреки заобикалящата ги действителност. 
Благодарности изказа и на родителите, роднините и при-
ятелите за подкрепата.

АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ВИПУСК 2014 НА 
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИЯ ФАКУЛТЕТ 

ПОЛУЧИХА ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА 
ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На тържествена церемония в Аулата на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ 270 бакалаври и 
магистри от Геолого-географския факултет на СУ получи-
ха своите дипломи за завършено висше образование. От 
тях 75 са отличници, а един е пълен отличник.

Церемонията откри зам.-деканът на факултета доц. 
Филип Мачев. Той посрещна всички с добре дошли на праз-

ника на завършилите бакалавърска и магистърска степен 
студенти от четирите специалности на Геолого-гео-
графския факултет на СУ „Геология”, „География”, „Тури-
зъм”, „Регионално развитие и политика”. 

Зам.-ректорът на Софийския университет проф. дпн 
Албена Чавдарова връчи почетен знак „Св. Климент Ох-
ридски” I степен на доц. д-р Кръстина Колчева във връзка с 
нейната 80-годишнина и дългогодишната й ползотворна 
научна и преподавателска дейност във факултета. 

Доц. Колчева благодари за оказаната чест на ректор-
ското и деканското ръководство, защото с този жест 

напомнят, че колкото и да е възрас-
тен човек, той не бива да бъде за-
бравян: „Целият си творчески живот, 
който прекарах в Университета, за 
мен беше удоволствие. Тази отдаде-
ност не беше само от моя страна. 
Колегите, екипът, с който работех, 
бяха хора, с които се работеше леко 
и творчески”. Тя допълни, че винаги 
е била много доволна от работата 
си със студентите и отбеляза, че се 
гордее не само със своите колеги, но 
и със своите възпитаници, защото и 
от тях се иска същата отдаденост 
и упоритост.

„Искам да пожелая на колегите да 
продължат със същия ентусиазъм на 
нашето поколение, а на тези, които 
завършват, искам да кажа, че геологи-
ята е трудна професия и човек тряб-
ва и физически да преодолява труд-
ности, а също и в науката. Затова 

бъдете упорити, отнасяйте се с любов към това, което 
работите и с голяма отдаденост, защото нашата про-
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фесия съчетава трудности от различно естество”, каза в 
заключение доц. Кръстина 
Колчева.

Деканът на Геоло-
го-географския факултет 
проф. д-р Марин Иванов 
поздрави присъстващи-
те в Аулата и разкри, че 
като студент на доц. 
Колчева е изключително 
развълнуван и изрази на-
дежда, че сега завършва-
щите факултета също 
ще запазят хубави споме-
ни, подобни на неговите 
и на доц. Мачев от сту-
дентските си години. 

„Много се радвам, че 
впечатляващ брой наши студенти се дипломира през тази 
година и по този начин финализира образованието си във 
факултета. Факултетът ни е с няколко специалности и 
голям брой магистърски програми в три професионални 
направления. Всяко направление е със своята специфика 
както във формата на обу-
чение, така и в учебни плано-
ве. Мисля обаче, че препода-
вателските екипи, които са 
ви обучавали в тези години, 
винаги са се старали да ви 
дадат максимално възмож-
ното, това, което те уме-
ят, за да ви научат, да полу-
чите знания и умения, които 
след това да реализирате 
във вашата професионална 
реализация“.

Проф. Иванов призова 
абсолвентите да носят с 
чест и достойнство име-
то на възпитаници на Со-
фийския университет и да се гордеят с това. „Надявам 
се и вярвам, че всички вие ще успеете да се реализирате 
като добри, компетентни професионалисти в областта, 
в която ще се развиете. Това, което ви дава като ниво 
университетът, е необхо-
димо и важно, но лично аз ви 
пожелавам от тук нататък 
вие да не спирате с вашето 
обучение, с овладяването на 
нови знания в сферата, коя-
то изберете да работите. 
Желая ви много здраве, мно-
го професионални успехи, 
една успешна реализация в 
живота.“

Проф. Иванов честити 
дипломирането на студен-
тите и ги приветства с 
„Добре дошли“ като профе-
сионалисти в професионал-
ната колегия. 

Проф. Албена Чавдарова отбеляза, че вижда в Аулата 

много уверени и смели млади хора, които са готови да по-
емат по своя нелек профе-
сионален и житейски път. 
Тя им пожела да запазят 
блясъка в очите, който 
имат днес, да бъдат енер-
гични, щастливи и благо-
денстващи и ги призова 
да не забравят никога 
първия миг, в който са 
прекрачили прага на Со-
фийския университет и 
неговия Геолого-географ-
ски факултет. Тя поздра-
ви още родителите, близ-
ките и приятелите на 
абсолвентите, които са 
ги подкрепяли в досегаш-
ния им път на развитие 

и обяви випуск 2014 на Геолого-географския факултет за 
закрит.

Кристина Минова, завършила с отличен успех магис-
търската програма „Регионално развитие и управление“ 

на специалност „Геогра-
фия”, приветства при-
състващите в залата. Тя 
благодари на всички пре-
подаватели, които са ги 
научили да четат между 
редовете на учебниците, 
които са ги подкрепяли и 
вдъхновявали и са ги нау-
чили какво е истинското 
географско познание. На 
колегите си Кристина 
Нинова пожела успех и да 
използват всичко научено 
във факултета за добро-
то на нашата страна.

По време на церемони-
ята бяха връчени сертификати за дарение на Цветанка 
и Данко Желеви, дарили уникални минерални образци за 
музея по “Минералогия, петрология и полезни изкопаеми”, 
на Фондация “Асарел” за финансовата им подкрепа за заку-

пуването на програмен па-
кет “Natural Resources GIS 
Pack - MapInfo Professional, 
Econom Discover, Econom 
Discover 3D и на OMV Group, 
TOTAL Group, REPSOL за па-
рично дарение за оборудва-
не на учебна микроскопска 
зала с 11 микроскопа.

Ръководството на ка-
тедрата „Регионална и 
политическа география“ на 
ГГФ награди Анита Паска-
лева с еднократна стипен-
дия в размер на 500 лева за 
постигнат отличен успех 
в магистърска програма 

„Регионални геоенергийни ресурси и стратегии“.
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