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ПРОФ. ДФН АНАСТАС 
ГЕРДЖИКОВ Е НОВИЯТ 
РЕКТОР НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

На Общо събрание, проведено на 
17 ноември 2015 г. в 65-та аудитория 
на Ректората на СУ, със 190 гласа „за” 
проф. дфн Анастас Герджиков бе из-
бран за ректор на най-старото и автори-
тетно висше училище в България. Дру-
гият кандидат за поста – чл.-кор. проф. 
дхн Тони Спасов, получи 162 гласа в 
своя подкрепа.

Проф. дин Иван Илчев връчи ключа 
на Университета на новия ректор с по-
желанието да отключи Софийския уни-
верситет много повече към света. Проф. 
Илчев благодари на двамата кандидати 
за поста за това, че са се държали до-
стойно в една атмосфера, която някои 
са опитвали да направят недостойна.

Проф. Анастас Герджиков благода-
ри на всички, които са го подкрепили и 
на всички, които са подкрепили проф. 
Тони Спасов. Той изказа благодарност 
на проф. Тони Спасов за толерантната 
кампания и подчерта, че е бил достоен 
съперник. По думите му в дебата меж-
ду двамата, с помощта на академичната 
общност, са се откроили основните про-
блеми и пътищата, по които Университе-
тът трябва да тръгне. „Надявам се, наис-
тина този ключ да бъде знак за това, че 
ще отворим Университета и към София, 
и към света”. Той призова академичната 
общност да не прекратява този дебат и 
той да не се провежда веднъж на четири 
години. „Помагайте ни с това, че вашите 
идеи са много повече от идеите на оне-
зи 50 души, които се включиха активно 
през последните четири години. Когато 
вместо 50 души помагат 400 или 500, 
разликата ще бъде видима и затова на-

античната литература и на регламента-
цията на висшето образование, както 
и на първия превод на Аристотеловата 
„Политика“.

Анастас Герджиков е бил замест-
ник-министър на образованието и наука-
та (2001- 2003 г.), управител на Фонд 
„Научни изследвания“ (2007-2008 г.) и 
член на специализирания съвет по лите-
ратурознание при ВАК (2007-2010 г.). 
От 2010 г. е заместник-ректор на СУ 
„Св. Климент Охридски“, отговарящ за 
акредитация и научна дейност (2010-
2011 г.) и за учебна дейност – докто-
ранти и продължаващо обучение (2011- 
2014 г.).

Член е на редакционната колегия на 
Стратегии на образователната и науч-
ната политика и на Bulgarian Journal of 
Science and Еduсаtion. Владее англий-
ски, немски, френски и руски език.

по антична и средновековна литература 
(хабилитационен труд „Развитие на жан-
ра Speculum regale през ХII и XIII в.”).

Проф. Герджиков води лекции по 
латински език (фонетика и фонология, 
морфология, синтаксис) и римска лите-
ратура в Катедра „Класическа филоло-
гия“ на СУ „Св. Охридски“ в бакалавър-
ска и магистърска степен.

Научните интереси на Анастас Гер-
джиков са в областта на римската ли-
тература и политическата теория на 
античността и средновековието. Автор 
е на четири монографии и на над чети-
ридесет студии и статии в областта на 

истина от сърце ви призовавам включе-
те се в работните групи, в проектите и 
всичките дейности на Университета по 
този начин, по който бяхте активни през 
последния месец”, каза още проф. Гер-
джиков.

Анастас Герджиков завършва сред-
ното си образование през 1982 г. в На-
ционалната гимназия за древни езици и 
култури. През 1984-1985 г. следва спе-
циалност „Класическа филология” в СУ 
„Св. Климент Охридски”. През следва-
щата година продължава следването си 
в Хумболтовия университет в Берлин, 
където се дипломира като магистър през 
1990 г. с дипломна работа на тема „Ари-
стотеловата критика на Платоновите по-
литически произведения“.

От 1990 г. е хоноруван, а от 1991 
г. е редовен асистент по латински език 
в СУ „Св. Климент Охридски“. Специа-
лизирал е в Австрия (1994 г., стипендия 
на Австрийската служба за академичен 
обмен) и в Германия (1997 г., стипендия 
на Германската служба за академичен 
обмен). През 2001 г. получава образо-
вателната и научна степен „доктор“ (ди-
сертационен труд „Понятието clementia 
в традицията на римската литература от 
периода на републиката и идеологията 
на ранния принципат“). От 2004 г. е 
доцент по антична литература (хабили-
тационен труд „Образът на владетеля 
в корпуса на латинските панегирици“). 
През 2006 г. получава научната степен 
„доктор на филологическите науки“ (ди-
сертационен труд „Огледалото на владе-
теля. Възникване и развитие на жанра 
Speculum regale в античността и ранното 
средновековие“). От 2008 г. е професор 

НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

Н
О

Е
М

В
Р

И
  

/ 
2

0
1

5
6

Н
О

Е
М

В
Р

И
  
/ 

2
0

1
5

5



ЧАСТИЦА ОТ 
МОЩИТЕ НА 
СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ БЕ 
ДАРЕНА НА 
АКАДЕМИЧНИЯ 
ПАРАКЛИС НА 
СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

В навечерието на деня на успението 
на св. Климент Охридски и патронния 
празник на най-старото висше училище 
в България, частица от светите мощи 
на патрона на Софийския университет 
бяха дарени от игумена на светата Тро-
янска обител епископ Сионий с благо-
словението на Негово Светейшество 
българския патриарх Неофит.

Частицата от светите мощи бе прене-
сена с литийно шествие от катедралния 
храм „Света Неделя“ до академичния 
параклис на Богословския факултет на 
Софийския университет. Негово Све-
тейшество българският патриарх Не-
офит посрещна дара в Богословския 
факултет. В академичния параклис на 
Богословския факултет Негово Висо-
копреосвещенство митрополит епископ 
на САЩ, Канада и Австралия Йосиф 
отслужи велика вечерня на св. Климент 
Охридски.

Софийският университет получава 
за първи път частица от светите мощи 

на своя патрон. Събитието се случва в 
навечерието на 1 100-та годишнина от 
успението на св. Климент Охридски, 
което през 2016 г. ще бъде отбелязано 
под патронажа на ЮНЕСКО.
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СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА СВОЯ 
НЕБЕСЕН ПОКРОВИТЕЛ – СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ.

Академичната общност на Софий-
ския университет „Св. Климент Охрид-
ски” отбеляза своя патронен празник 
с академично тържество. Празникът 
започна с Архиерейска света литургия, 
възглавена от Негово Високопреосве-
щенство Митрополит Йосиф на САЩ, 
Канада и Австралия в присъствието на 
Негово Светейшество патриарх Неофит 
в Академичния параклис. Празникът 
продължи с поднасяне на венец пред па-
метника на св. Климент Охридски, а след 
това се проведе академично тържество в 
Аулата на Софийския университет.

На събитието присъстваха Меглена 
Кунева, вицепремиер на България, доц. 
Румяна Коларова, секретар по образо-
вание, наука и гражданско общество 
на Президента на Република България, 
Йорданка Фандъкова, кмет на град Со-
фия, представители на дипломатически-
те мисии на Япония, Иран, Русия, Китай, 
Словакия, Полша, Украйна, членове на 
Академическия съвет, представители на 
академичната общност на СУ.

С думите: „При нов ректор нека го-
дината да бъде берекетлия”, предишни-
ят ректор проф. дин Иван Илчев откри 

академичното тържество.
Ректорът на Софийския университет 

проф. дфн Анастас Герджиков поздра-
ви присъстващите в Аулата и припомни 
историята на патронния празник. СУ 
отбелязва празника на св. Климент Ох-
ридски от 1902 г. с малки прекъсвания 
– при временната промяна на календара 
празникът се премества на 8 декември. 
При възстановяването на Юлианския 
календар празникът се връща на 25 но-
ември, а датата 8 декември Универси-
тетът великодушно подарява на цялата 
българска академична общност и така 
възниква студентският празник, разказа 
проф. Герджиков.

„Имаме за патрон св. Климент Ох-
ридски - една високо духовна личност 
с голям културен принос, дала много 
на славянските народи. Всеотдайната 
му служба на просветата и науката го 
прави най-подходящия патрон за Уни-
верситета, чиято мисия е да бъде основ-
ният национален висш образователен, 
научноизследователски, културен и ин-
формационен център с високо между-
народно признание и широко културно 
и обществено значение, който формира 
ядрото на българската интелигенция и 
просвещава българското национално 
самосъзнание, допринася решително за 
българското участие в световното разви-
тие на науката и образованието и е приз-
ван да съхранява, обогатява и пренася 
през вековете знанието и човешкия стре-
меж към истината и познанието”, каза 
ректорът на Университета.

В словото си проф. Герджиков из-
тъкна, че отдавна е назряла необходи-
мостта да бъде приета цялостна Страте-
гия за развитието на СУ. За изготвянето 
й е нужен задълбочен, системен и честен 
анализ на постиженията и проблемите 
на Университета, на обкръжаващата го 
среда и на тенденциите за развитие. По 
думите на проф. Герджиков, стратегия-
та трябва да очертае дългосрочна визия 
и приоритетни области за развитието на 

Алма матер в образователната и научна-
та сфера и да предложи идеи и мерки 
за повишаване на качеството на образо-
ванието и на научните изследвания, за 
привличане на студенти, проекти и фи-
нансиране, за структурната и кадровата 
политика и за подобряване на позицията 
на Софийския университет в световните 
класации.

Като една от основните задачи 
проф. Герджиков посочи издигането на 
публичния образ на Университета. Той 
изтъкна необходимостта от представяне 
на цялостния облик и постиженията на 
Софийския университет като водещ об-

разователен, научен и културен център.
Ректорът призова академичната общ-

ност през следващата 2016 г., когато се 
честват 1100 години от успението на Св. 
Климент, да почете патрона си с много и 
разнообразни инициативи, които да по-
кажат резултатите от образователната, 
научна и културна дейност на Универси-
тета и ползата за обществото от нея.

„Непосредственото предизвикател-
ство за Софийския университет е зада-
чата да запази своите високи изисквания 
към качеството на образованието и на-
учната дейност и да продължи успешно 
развитието си като най-стар, най-голям и 
най-престижен изследователски универ-
ситет у нас”, подчерта проф. Герджиков 
и добави, че в днешната трудна ситуация 
е необходимо да се направи ясен анализ, 
да се установи кое е било полезно и кое 
се е оказало неправилно, да се намерят 
нови пътища за развитие, да се изготви 
комплекс от мерки и с общи усилия те да 
бъдат осъществени.

Според проф. Герджиков е необ-
ходима по-интензивна работа с Ми-
нистерството на образованието и на-
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Софийския университет проф. Анастас 
Герджиков.

Проф. дхн Борис Гълъбов изнесе 
академично слово на тема „Приложе-
ние на спектроскопски и теоретични 
методи за изясняване на реакционни 
механизми в химията”. В академичното 
си слово проф. Гълъбов се върна към 
историята на бензена (бензол). Майкъл 
Фарадей първи изолира бензен (бензол) 
през 1825 г. като маслен остатък от газ 
за горене и му дава името водороден би-
карбурет. Около 97% от нитробензена 
се използва за получаване на анилин – 
основен продукт за получаване на хи-

микали за каучуковата промишленост, 
пестициди, багрила, експлозиви, фарма-
цевтични продукти.

„Нашето спектрално изследване в ул-
травиолетовата и видимата област върху 
нитрирането на бензен с нитрирна смес 
предоставя ясно експериментално дока-
зателство за първия интермедиат, дълго 
търсен в изследвания на тази класическа 
реакция. В контраст с възприетите кон-
цепции, както спектроскопските данни, 
така и теоретичните изчисления отхвър-
лят хипотезата за пренос на електрон 
на етапа на формиране на π-комплекс 

в среда от нитрирна смес”, отбеляза 
проф. Гълъбов. 

Проф. Борис Гълъбов се спря на 
основните резултати от изследванията, 
които е направил съвместно със свои 
колеги, посочи цитируемостта на стати-
ите по въпросната проблематика, както 
и коментари на други изследователи и 
специалисти. Според отзивите кратката 
дискусия върху механизма на електро-
филно ароматно заместване може да 
доведе до пълно преосмисляне на кон-
цепцията за тази реакция и изцяло нови 
раздели в учебниците.

Други изследователи посочват, че 
убедително проведените изчисления, во-

дят до промяна в разбиранията за една 
класическа реакция: „Представени са 
важни нови резултати, които, съгласува-
ни с други данни, създават един нов мо-
дел. Накратко, това е един внимателно 
изпълнен проект, представен по акаде-
мичен начин и подкрепен с експеримен-
тални данни”.

Като свои съавтори проф. Гълъбов 
посочи Гергана Колева и Боряна Хад-
жиева от Софийския университет “Св. 
Климент Охридски”, Светлана Симова 
от Българската академия на науките, 
Хенри Шефер Трети и Пол Шлайер от 
Университета в Джорджия. 

В края на академичното си слово 

уката и с другите държавни институции 
за формиране и реално изпълняване на 
държавната политика в областта на ви-
сшето образование и науката. По думите 
му, Софийският университет трябва да 
бъде инициатор и постоянен партньор 
при взимането на решения и чрез своите 
експерти да участва във формирането на 
тази политика.

Ректорът изказа убеждението си, че 
сред мерките, които ще стимулират ка-
чеството на образованието и на научните 
изследвания са приемането на национал-
ни критерии за присъждане на научни 
степени и назначаване на академични 
длъжности; значителното диференцира-
не на финансирането на висшите учили-
ща според качеството на образованието и 
реализацията на завършилите; диферен-
цирането на финансирането и за научна 
дейност въз основа на обективни показа-
тели за постигнатите резултати; целевото 
финансиране на стратегически за страна-
та направления и специалности.

Проф. Анастас Герджиков подчерта, 
че тази държавна политика трябва да се 
пренесе и вътре в Университета - да бъдат 
стимулирани най-добрите звена, най-до-
брите преподаватели и изследователи. 
Необходимо е да се изяснят истинските 
приноси и разходи на всяко звено, спе-
циалност и магистърска програма. Ректо-
рът изтъкна нуждата от оптимизиране на 
работата в Университета, преодоляване 
дублирането на дейности и адаптиране 
на учебните планове и програми към по-
требностите на обществото. 

Според проф. Герджиков сред основ-
ните цели, които стоят пред академична-
та общност на Софийския университет, 
е въвеждането на взискателна и спра-
ведлива атестация и диференциране на 
възнагражденията според приносите и 

резултатите; постигане на справедливо 
разпределение на средствата за науч-
ноизследователска дейност и институ-
ционални механизми за стимулиране на 
изследвания с обществен ефект и между-
народна значимост и видимост.

Ректорът подчерта необходимостта 
от осигуряването на средства от Опера-
тивна програма “Наука и образование 
за интелигентен растеж” и от другите 
оперативни програми, както и активно-
то участие в изграждането на центрове 
за върхови постижения и за компетент-
ност заедно с естествения партньор на 
СУ - Българската академия на науките. 

„Вярвам, че заедно можем да постиг-
нем всичко това, вярвам, че България 
има нужда от такъв университет, вяр-
вам, че имаме мисия, достойна за на-
шия патрон - Св. Климент Охридски!”, 
каза в края на словото си ректорът на 
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асистент, от 2012 г. – доцент в същата 
катедра. Доц. Мария Соскова е автор 
или съавтор на над 25 статии в автори-
тетни международни издания. Някои от 
резултатите й, решаващи отдавна сто-
ящи проблеми, далеч надхвърлят инте-
реса на тесните специалисти по теория 
на изчислимостта поради общото им ма-
тематическо-логическо значение. 

Доц. Соскова е поканен лектор на 
най-престижни научни форуми, сред 
които Логическия колоквиум през 2014 
г., Девета международна конференция 
по изчислимост и случайност през 2014 
г. През 2015 г. доц. Соскова е съпредсе-
дател на Програмния комитет на между-
народната логическа конференция в Бу-
курещ и е член на управляващия комитет 
на серията конференции „Изчислимост“ 
в Европа. През тази година доц. Соско-
ва получи една от трите национални 
стипендии на ЮНЕСКО и Л’Ореал „За 
жените в науката“. 

Доц. Милена Стефанова, зам.-рек-
тор на Софийския университет, обяви 
носителите на Годишните награди на 
Алма матер за учебната 2015-2016 г. по 
повод патронния празник. Наградите се 
дават за постижения в научната дейност, 
културната дейност и за високи спортни 
постижения, 

Доц. Стефанова поздрави младите 
си колеги и пожела на всички студенти 
да не се притесняват от това, че са сту-
денти: „Науката е отворена за всички, 
стига да искаш и да можеш. Искайте и 
бъдете упорити“, каза още доц. Стефа-
нова.

Традиционно на патронния празник 
на Софийския университет беше връче-
на и Годишната стипендия на името на 
братя Евлоги и Христо Георгиеви за сту-
дент, родом от Карлово. През тази годи-
на това е Георги Ангелов, второкурсник, 
специалност „Оптимизация“ във Факул-
тета по математика и информатика.

Деканът на Факултета по журналис-
тика и масова комуникация доц. Теодора 

Петрова представи наградите на студен-
тите от специалност „Журналистика” и 
подчерта, че студентите които получават 
тези награди освен отличен успех имат 
и творчески постижения в медиите. Бо-
жана Димитрова връчи Годишната сти-
пендия на името на Надежда Дженева за 
студентката Еленица Маринова, четвър-
ти курс в специалност „Журналистика“, 
профил „Радио“.

Явор Цаков връчи годишната сти-
пенция за студентски постижения в ра-
дио или телевизонната журналистика на 
името на проф. Михаил Минков на сту-
дента Божидар Николов, четвърти курс 
в специалност „Журналистика”, профил 
„Телевизия”. Явор Цаков отбеляза, че 
наградата е учредена от група студенти 
на проф. Минков, които си поставят за 
цел да хвърлят мост между поколенията, 
между работата на проф. Минков и се-
гашните преподаватели в Университета.

Анета Милкова, член на Управител-
ния съвет на Българската национална 
телевизия, връчи Годишната стипендия 
съвместно с БНТ на името на д-р Мла-
ден Младенов на Живка Гецова, студент 
в четвърти курс на специалност „Жур-
налистика”, профил „Телевизия”. Г-жа 
Милкова поздрави всички преподавате-
ли и студенти на СУ. Наградата е учре-
дена през 2002 г.

Доц. Евгения Великова, декан на Фа-
култета по математика и информатика, 
обяви лауреата на Ежегодната награда 
на името на проф. дмн Иван Сосков за 
изявен студент или докторант от ФМИ 
за изследователски и научни постижения 
в областта на математическата логика и 

компютърните науки. Ректорът проф. 
Герджиков връчи наградата на докто-
ранта Димитър Георгиев.

Тържеството завърши с музикална 
програма на преподаватели и докторан-
ти от катедра „Музика” на Факултета по 
начална и предучилищна педагогика на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”.

проф. Гълъбов цитира статистически дан-
ни от финансирането на фундаментални 
научни изследвания в източноевропейски 
страни чрез държавните научни фонда-
ции към 2015 г. Проф. Гълъбов подчерта 
необходимостта от по-високо финанси-
ране в науката и отбеляза, че без високо 
развита наука, университетите няма да 
могат да предлагат и качествено висше 
образование на своите студенти.

По време на тържественото чества-
не на патронния празник на Софийския 
университет зам.-ректорът на Алма ма-
тер проф. дпн Албена Чавдарова обяви 
имената на новоизбраните професори за 
периода от 25 ноември 2014 г. до 25 но-
ември 2015 г. Тя заяви, че през измина-
лия период образователна научна степен 
„доктор“ са получили 76 колеги. 13 са 
станали „доктор на науките“, а доценти-
те са 37. Новоизбраните професори на 
Софийския университет, които са 28 на 
брой, получиха дипломите си от Ректора 
на СУ.

Традиционно на патронния празник 
на Софийския университет бяха връчени 
и награди на отличили се преподавате-
ли и студенти през изминалата година. 
Проф. Анастас Герджиков обяви награ-
дата на Столична община за най-добър 
млад учен на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ за 2015 г. Тази 
година тя е за доц. д-р Мария Иванова 
Соскова от Факултета по математика и 
информатика. 

Кметът на град София Йорданка 
Фандъкова поздрави академичната общ-
ност на СУ за празника: „Прекрасно е, 
че Университетът носи името на свети 
Климент Охридски, защото съм сигурна, 
че и на него, и на неговите следовници 
не е било лесно в онези времена, когато 
са се създавали първите школи. Сигурна 
съм, че и на вас, неговите последовате-

ли, днес никак не ви е лесно. Никак не 
е лесно да се прави наука, както и да се 
обучават младите хора и да се предават 
знания, но съм убедена, че всички вие 
носите каузата в сърцата си“. Кметът на 
София пожела на всички здраве и все 
така да поддържат духа на града. 

Йорданка Фандъкова благодари на 
проф. Илчев, ректор на Софийския 
университет в продължение на 8 години, 
и подчерта, че една от реализираните 
му идеи е учредяването на Наградата за 
млад учен. „За мен е изключително ва-
жно, че институция като Столична общи-
на по този начин стимулира и насърчава 
развитието на науката и сред младите 
учени”, добави г-жа Фандъкова.

В края на приветствието си кметът 
на София пожела много успех и сили на 
новия ректор на СУ проф. Герджиков 
и подчерта, че Столична община е гото-
ва да продължи да посреща нови идеи 
и да реализира съвместна дейност, така 
че София да остане градът на науката и 
образованието в национален и в между-
народен план. 

Наградата на доц. Мария Соскова 
получи нейната майка доц. Александра 
Соскова. Доц. Мария Соскова в момен-
та е в САЩ във връзка с работата по 
проекта си „Устойчивост на математиче-
ския модел за информационно съдържа-
ние на естествените проблеми”.

Мария Соскова е завършила ба-
калавърска степен по информатика в 
Софийския университет през 2004 г. с 
отличен успех. Магистър по математика 
от СУ със специализация „Логика и ал-
горитми“ от 2005 г., отново с отличен 
успех. Докторската си степен по матема-
тика получава от Университета на Лийдс 
през 2008 г. От 2008 г. е математик в 
катедра „Математическа логика и при-
ложенията й“ във Факултета по матема-
тика и информатика на СУ, от 2009 г. 
е старши асистент, от 2010 г. – главен 
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ПРОФ. Д-Р БОЖИДАР 
АНГЕЛОВ БЕШЕ ИЗБРАН ЗА 
ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТА ПО 
НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА 
ПЕДАГОГИКА НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

ДОЦ. Д-Р БОЙКО ПЕНЧЕВ 
Е НОВИЯТ ДЕКАН НА 
ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ 
ФИЛОЛОГИИ НА СУ

На общо събрание, про-
ведено на 4 ноември 2015 
г., проф. д-р Божидар Ан-
гелов беше избран за декан 
на Факултета по начална и 
предучилищна педагогика на 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“.

Единствената кандидатура 
за поста беше на проф. д-р 
Божидар Ангелов, който беше 
избран с 63 гласа „за“.

Проф. Ангелов е завършил 
Философския факултет на Со-
фийския университет, специ-
алност „Педагогика“. От 1979 
до 1986 г. е преподавател в 
СУ “Св. Климент Охридски” 
– филиал Благоевград. От 
1986 г. е преподавател в СУ 
„Св. Климент Охридски”, Фа-
култет по начална и предучи-
лищна педагогика. През 1987 
г. защитава докторска степен 
по философия. От 1995 г. е 
доцент по Методика на обуче-
нието по роден език, Педаго-
гика на овладяването на езика 
и развитие на речта, а от 2007 

г. е професор по Теория на възпитание-
то и дидактика (Език и комуникация).

В периода 1993–2003 г. проф. Б. 
Ангелов е зам.-декан по платено обуче-
ние и връзки с обществеността на Фа-
култета по начална и предучилищна пе-
дагогика. От 2003 до 2011 г. е декан на 
Факултета по начална и предучилищна 
педагогика. От 2007 до 2011 г. е пред-
седател на Съвета на деканите на СУ 
„Св. Климент Охридски”, ръководител 
на катедра „Предучилищна педагогика” 
при Факултета по начална и предучи-
лищна педагогика, а от 2011 до 2015 г. 
е зам.-декан по учебната дейност за ОКС 
„Магистър” и по стопанско управление и 
е ръководител на катедра „Предучилищ-

На общо събрание, проведено на 4 
ноември 2015 г., доц. д-р Бойко Пен-
чев беше избран за декан на Факултета 
по славянски филологии на Софийския 
университет „Св. Кл. Охридски“.

Кандидатурите за поста декан бяха 
на проф. дфн Валери Стефанов и на 
доц. д-р Бойко Пенчев. За декан на Фа-
култета по славянски филологии беше 
избран доц. д-р Бойко Пенчев с 83 гла-
са „за“.

Бойко Пенчев е роден на 16.01.1968 
г. в Карлово. Завършва специалност 
“Българска филология” в СУ “Св. 
Климент Охридски” през 1994 г. През 
1996 г. става редовен асистент в кате-
драта по българска литература в СУ „Св. 
Климент Охридски”. Редовен доцент от 
април 2005 г. Ръководител на магистър-
ска програма “Литературознание”. В пе-
риода 2007 – 2015 г. е заместник-декан 
на ФСлФ, отговарящ за магистърските 
програми.

От 1993 г. до 2008 г.е редактор във 
в.”Литературен вестник”, а в периода 
2001 – 2009 г. поддържа седмична пуб-
лицистична колонка във в.”Дневник”. 
Превежда от английски и руски език.

Научните интереси на Бойко Пенчев 
са в областта на връзките между лите-
ратура и модернизация с подчертано 
внимание към проблематиката на модер-
низма, идеологията, културната памет. 
Осъществил е различни научни проекти 
в конкурсните програми на Центъра за 
развиване на учебните програми към 
Централноевропейския университет - 
Будапеща, Дома на науките за човека – 
София и Центъра за академични изслед-
вания – София. 

Автор на книгите: “Тъгите на крае-
вековието. Литературна критика и исто-
рия”, С., 1998

“Българският модернизъм: модели-
рането на Аза, УИ “Св. Климент Охрид-
ски”, С., 2003

“Септември ‚23: идеология на памет-
та”, ИК “Просвета”, С., 2006

на педагогика” при Факултета по начал-
на и предучилищна педагогика.

Научните разработки на проф. Ан-
гелов са свързани главно с педагогика-
та, психолингвистиката и социологията, 
като работи и върху проблемите на со-
циализацията и масовите комуникации. 
Автор е на програми за образователната 
работа в детската градина, а също и на 
редица книги и монографии: „ Детето 
и светът”, 1993; „Активността на дете-
то в детската градина”, 1993; „Детето 
и светът – между езика и речта”, 1994; 
„Проблеми на ранното чуждоезиково 
обучение, части 1-4, в съавт., 2002, 
2004, 2006, 2008 г.; съавтор на про-
грамна система „Приятели” – 2003-
2015; Университетски курс по ранно 
чуждоезиково обучение”, в съавт., 2010; 
„Педагогически аспекти на масовата ко-
муникация”, 2005 г.; „Основи на педаго-
гическата компетентност”, в съавт. 2006 
г.; „Комуникативни аспекти на ранното 
чуждоезиково обучение”, 2007 г.; „Ме-
дийна и комуникативна компетентност”, 
2007, 2010 г.. Един от съставителите на 
библиотечната поредица „Вечни книги” 
на УИ „Св. Климент Охридски”, която 
представя класически произведения на 
философи, психолози, педагози и ми-
слители. Публикациите му – книги, мо-
нографии, учебници и учебни помагала, 
студии и статии в специализирани изда-
ния, са над 200 заглавия.

От 2004 г. проф. Ангелов е бил 
зам.-председател и председател на Ко-
мисията по педагогика при ВАК, а от 
2007 до 2011 г. е бил член на Специа-
лизирания научен съвет по педагогика 
при ВАК.

Проф. Ангелов е бил член на редак-
ционната колегия на сп. „Предучилищно 
възпитание”, член е на редколегията на 
сп. „Специална педагогика”, член е на 
Световната организация по предучилищ-
но образование (Organisation Mondiale 
pour l‘Education Prйscolaire – OMEP). 
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ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ 
ПО ВРЪЧВАНЕТО НА 
АКРЕДИТАЦИЯТА ОТ ACCA НА 
МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА 
„СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ“ В 
СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 
В СУ “СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ” СА С НАЙ-
ВИСОК СРЕДЕН УСПЕХ 
ОТ ДИПЛОМАТА СИ ЗА 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, 
А ЗАВЪРШИЛИТЕ ИМАТ 
НАЙ-ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА ПАЗАРА НА ТРУДА В 
БЪЛГАРИЯ

На специално празнично събитие Стопан-
ският факултет на СУ “Св. Климент Охрид-
ски” и ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants) обявиха акредитирането от ACCA 
на двете магистърски програми по “Счетовод-
ство и одит” - за икономисти и за неикономи-
сти с ръководител доц. д-р Елеонора Станчева. 
Програмите на Стопанския факултет са първите 
в България, които получават такова международ-
но признание.

Специални гости на събитието бяха Михаела 
Робу (Acting Head ACCA South Eastern Europe) и 
Роксана Георге (Business Relationship Manager - 
Learning). Възпитаници на Стопанския факултет 
с квалификация от ACCA споделиха за възмож-
ностите пред кариерното развитие, които серти-
фикатите дават.

Събитието предостави възможност за подна-
сяне на повече информация относно магистър-
ските програми, същността на акредитацията 
от ACCA, представяне на успешни примери от 
сектора на счетоводството и финансите и запоз-
наване с преподавателите, членове на ACCA и 
екипа на организацията за Южна и Ценрална 
Европа.

Международното свидетелство е висока 
оценка за качеството на обучение в Стопанския 
факултет и прави възпитаниците на магистърски-
те програми разпознваеми като специалисти в 
световен план.

Софийският университет “Св. 
Климент Охридски” запазва лидерската 
си позиция в 21 от 24 професионални 
направления, в които обучава студенти, 
показва новото издание на Рейтинговата 
система на висшите училища в България.

Алма матер затвърди позициите си 
и по отношение на професионални 
направления като “Икономика” и “Ад-
министрация и управление”, които тра-
диционно се оспорват от Университета 
по национално и световно стопанство 
и Американския университет в Бълга-
рия, който е единственото частно висше 
училище, което взима първото място от 
СУ. За първа година СУ е класиран и в 
направленията “Медицина” и “Общест-
вено здраве”.

Софийският университет запазва 
първото си място в направленията: „Би-
ологически науки“, „Биотехнологии“, 
„Информатика и компютърни науки“, 
„История и археология“, „Математика“, 
„Науки за земята“, „Педагогика“, „Пе-
дагогика на обучението по...“, „Полити-
чески науки“, „Право“, „Психология“, 
„Религия и теология“, „Социални дей-
ности“, „Социология и антропология“, 
„Туризъм“, „Физически науки“, „Фи-

лология“, „Философия“ и „Химически 
науки“. В класацията за направлението 
„Обществени комуникации и информа-
ционни науки“ СУ запазва резултата си 
от 2014 г. и застава на първо място пред 
Американския университет. Това показ-
ват данните в новото издание на рей-
тинговата система на висшите училища с 
актуална информация за 2015 г.

Затвърждава се тенденцията за на-
растване на средния осигурителен доход 
на завършващите СУ, особено в направ-
ленията „Информатика и компютърни 
науки“, „Математика“, „Икономика“, 
„Администрация и управление“ и „Поли-
тически науки“. Специалистите, завърш-
ващи СУ, в направление „Информатика 
и компютърни науки“ продължават да 
са най-високо платените в страната със 
среден осигурителен доход 2015.50 лв. 
Заслужава да се проследи динамиката 
при резултата на направлението от 2012 
година досега. Данните от предишните 
издания на Рейтинговата система показ-
ват, че за четири години средният оси-
гурителен доход се е повишил с около 
20 % и това е направлението с най-дина-
мично развитие по отношение на дохода 
на завършилите.
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ПРОБЕН ДОСТЪП ДО 
БАЗАТА ДАННИ ALEXANDER 
STREET

От 2 ноември 2015 г. до 7 февруари 
2016 г. Университетска библиотека „Св. 
Климент Охридски” предлага пробен 
достъп до Alexander Street.

Базата данни е ценен помощник в 
научно-изследователската, учебно-пре-
подавателската дейност, както и за дис-
танционно обучение. Значителна част 
от колекциите са базирани на най-мо-
дерни технологии и предлагат съчетание 
между видео, аудио и текст. Уникални-
ят модерен елемент е паралелът между 
текст и видеото, който предоставя както 
възможност за търсене и на двете места 
(чрез маркиране на избрания момент), 
така и възможност за онлайн „изрязва-
не” на сегменти (които могат да се ко-
пират, обработват, трансформират и 
съхраняват във файлове). 

Alexander Street си партнира с во-
дещи световни доставчици на инфор-
мация. Обхваща следните тематични 
области: история, литература, музика, 
здравеопазване, бизнес и инженерство. 

Пробният достъп е предоставен за следните колекции: 

Academic Video Online: Premium - 

http://search.alexanderstreet.com/avon

 

The American Civil War: Letters and Diaries - 

http://cwld.alexanderstreet.com 

The American Civil War Online - 

http://cwon.alexanderstreet.com 

The American Civil War Research Database - 

http://cwdb.alexanderstreet.com 

North American Immigrant Letters, Diaries, and Oral Histories -

 http://imld.alexanderstreet.com 

Images of America: A History of American Life in Images and Texts - 

http://lrho.alexanderstreet.com 

Oral History Online - 

http://orhi.alexanderstreet.com 

The Sixties: Primary Documents and Personal Narratives, 1960 to 1974 - 

http://sixt.alexanderstreet.com 

Social and Cultural History: Letters and Diaries Online -

http://ladd.alexanderstreet.com 

Illustrated Civil War Newspapers and Magazines -

http://linc.alexanderstreet.com 

Psychological Experiments Online - 

http://search.alexanderstreet.com/pexp 

The Complete Counseling and Therapy Package -

http://search.alexanderstreet.com/conc

В тазгодишната рейтингова класация 
за първи път се публикуват данни и за 
средния месечен облагаем доход през 
предходните 5 години на завършилите 
дадено професионално направление в 
съответното висше училище по данни от 
НОИ и АдминУни. По тези данни на-
правлението със среден най-висок обла-
гаем доход от 3046,50 лв. сред всички 
направления и всички висши училища е 
професионално направление “Инфор-
матика и компютърни науки” в СУ “Св. 
Климент Охридски”.

В топ 10 по този индикатор е и про-
фесионалното направление “Математи-
ка” със средно 2118,07 лв.

Завършилите СУ през последните 
пет години се реализират в по-голяма 
степен от средното за страната ниво на 
позиции, изискващи висше образование, 
особено в направленията “Информати-
ка и компютърни науки”, “Математика”, 
“Икономика”, “Биотехнологии” и др. 
Сравнено със средния резултат за реа-
лизация за страната, който е около 47 
%, средната стойност за студентите, кои-
то завършват висше образование в СУ 
в тези направления и се реализират на 
позиции, изискващи висше образование, 
се покачва и вече е над 68 %.

Резултатите от рейтинговата система 
показват, че СУ продължава да е лидер 
по отношение на качеството на научните 
си изследвания. Той е сред трите висши 
училища с най-висок индекс на цитируе-
мост на научните публикации, заедно с 
Медицинския университет-София, Хи-
микотехнологичния и металургичен уни-
верситет.

В СУ се провежда обучение в 26 от 
общо 52 професионални направления. 
За две от тях – „Фармация“ и „Здравни 
грижи“ не е възможно СУ да се включи 
в класирането поради липса на всички 
данни, според методологията на рейтин-
говата система.
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СУ ПОЛУЧИ ЩЕДРО 
ДАРЕНИЕ ЗА 
МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 
УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БАЗА

преуспял делови мъж и досега е съдруж-
ник в две фирми, даващи хляб на повече 
от 3000 души. 

В продължение на тридесет години, 
до 2011 г., е бил почетен консул на Хо-
ландия. А през 2012 г. като уважаван 
общественик и бизнесмен получава зва-
нието „Почетен гражданин на Манаус“. 
Освен български, владее немски, англий-
ски, португалски, испански, а се справя 
и с холандски, руски и френски език.

За втори път Илко Минев направи 
щедро дарение на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ за модер-
низиране на университетската база. Той 
получи грамота за дарението по време 
на премиерата на книгата си „Дъщерята 
на реките“, която се състоя в „Яйцето“ в 
Ректората на СУ. 

На събитието присъстваха замест-
ник-ректорът на СУ проф. Анастас Гер-
джиков, зам.-ректорът доц. Евгения Бе-
нова, деканът на Историческия факултет 
на СУ доц. Тодор Попнеделев, проф. 
Тотко Стоянов, Соломон Паси, съпругата 
на писателя - Нора Минева, акад. Антон 
Дончев, писатели, журналисти и прияте-
ли на Илко Минев. 

Книгата „Дъщерята на реките“ бе 
представена от писателя Деян Енев. 

По време на премиерата замест-
ник-ректорът на СУ проф. Анастас Гер-
джиков връчи на Илко Минев грамота за 
дарение. Той припомни, че това е вто-
рото щедро дарение, което Софийския 
университет получава от Илко Минев. 
През миналата година с негова помощ 
бе ремонтирана зала 187 в Ректората на 
Софийския университет и бе направена 
библиотека и аудитория към Факултета 
по класически и нови филологии. Проф. 
Герджиков заяви, че сърдечно благодари 
за залата не само като служебно лице, но 
и като ползвател на обновената аудито-
рия.

„Илко Минев ни изненада с ново 
дарение, което ще позволи на Истори-
ческия факултет и на Факултета по кла-
сически и нови филологии да разширят 
материалната си база, за което искрено 
благодаря!“ – заяви зам.-ректорът. 

Деканът на Историческия факултет 
доц. Тодор Попнеделев подчерта, че е ис-
крено трогнат по две причини: „Универ-
ситетът е институция, която държи духа, 

но въпреки това има нужда от средства, 
за да се развива, има нужда от средства, 
за да развие своята наука. И ви благода-
ря ,че ми дадохте възможността да видя 
хора на българската духовност, събрани 
на едно място!“ 

Илко Минев разказа накратко за 
своя живот, като подчерта, че е роден 
буквално от другата страна на улицата, 
на която се намира Софийския универ-
ситет. Той от сърце благодари на Уни-
верситета и на професорите, които са 
го подготвили да преодолее одисеята, 
на която го е подложило провидението.

„България днес може да не е моя 
дом, но без съмнение тук аз съм си вкъ-
щи. Това завръщане стана още по-вълну-
ващо в последните две години след като 
смених напрегнатия живот на бизнесмен 
с далеч по-приятното занимание да пиша 
в проза. По този начин се чувствам по-
лезен и мога да върна на родината поне 
мъничко от нещата, които тя изля с пъл-
ни шепи върху мен“, каза още писателят. 
Той изрази и радостта си, че книгите му 
се посрещат добре от читателите. Илко 
Минев добави още, че се покланя пред 
анонимните героини, които в джунглите 
на Амазония ползват пушки и мачете, но 
които могат да бъдат срещнати по цял 
свят - понякога с метла, с тенджера, с 
ютия, а понякога и с перо.

Илко Минев е роден в София през 
1946 г. Завършва с отличен успех сред-
ното си образование и следва немска 
филология в Софийския университет 
“Св. Климент Охридски”. По политиче-
ски причини бяга в чужбина и получава 
политическо убежище в Белгия, където 
завършва стопански науки. През 1972 г. 
се преселва в бразилския град Сао Па-
уло, по-късно се установява в Манаус, 
столица на щата Амазонас. Там става 
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СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН 
НА ФИЛОСОФИЯТА

В СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ БЕ ПРОВЕДЕН 
ДЕН НА ИНДИЙСКАТА 
КУЛТУРА

В СУ за първи път бе проведен Ден 
на индийската култура и честване на 
празника Дивали – празникът на свет-
лината. За индийците той има същата 
важност, като Коледа и Нова година за 
западния свят. Организатори на събити-
ето бяха студенти от специалност „Ин-
дология“ към Факултета по класически и 
нови филологии на СУ.

Празникът започна в „Яйцето“ с урок 
по йога, проведен от Лаура Славов, на 
който бяха демонстрирани лесни за из-
пълнение йога асани (пози) и пранаяма 
(дихателни упражнения).

На официалното откриване на съби-
тието в препълнената Аула на СУ при-
съства и посланикът на Индия в Бълга-
рия Раджеш Кумар Сачдева, който бе 
изключително впечатлен от многоброй-
ните почитатели на индийската култура, 
дошли на събитието. Посланикът поз-
драви организаторите на инициативата 
и изрази задоволството си от срещата и 
партньорството на различните култури 
на двата народа. Приветствие към при-
състващите поднесе и неговата съпруга 
– г-жа Сачдева.

По време на събитието гост-лекторът 
на СУ д-р Прем Сингх от Делхийския 
университет изнесе обяснителна лекция 
относно празника Дивали. 

В Аулата на Софийския университет 
се проведе Световният ден на филосо-
фията, организиран от Философския 
факултет на СУ. Събитието бе открито 
от проф. Анета Карагеоргиева, препо-
давател в катедра „Философия”, която 
бе и инициатор на празника. 

Тя разказа историята на честванията 
и изтъкна ролята на философията като 
критическо мислене и право на всеки чо-
век да осмисли своето място в света. По 
думите на проф. Карагеоргиева голяма-
та мисия на философите е да се борят за 
просветен възглед за света и за преодо-
ляване на отвеждащите очевидности на 
всекидневието.

Проф. Карагеоргиева пожела на 
всички свои колеги весел и вдъхновяващ 
празник и прикани цялата общност да 
празнува Световния ден на философи-
ята, припомняйки си и потвърждавайки 
отговорността си за разпространението 
и подкрепата на философията като фун-
даментална културна техника – техника-
та на диалога, техниката на осмислянето 
на чуждите предпоставки, техниката на 
дострояването на картината на света до 
цялост и др.

В рамките на празника се проведе 
Сбирка на Българско философско обще-
ство, а в дискусиите взеха участие много 
преподаватели и студенти. Студентите 
представиха свои творби в областта на 
музиката, поезията и фотографията.

Участник в събитието беше и д-р Ма-
уна Каушик, председател на фондация 
„Девам“, която представи традиционен 
за Дивали обичай, като произнесе ман-
три за призоваване на богинята Лакшми 
даряваща благоденствие и просперитет. 

В събитието се включиха редица 
доброволци, които предложиха без-
възмездните си услуги. Сред тях бяха 
Виктория Маринчева, която представи 
класически индийски танц в стил „Бха-
ратанатям“, момичетата Емилия, Ми-
хаела и Катя, които са част школата за 
индийски танци „Суря“ и д-р Биляна 
Мюлер. 

Стела Христова – Сачи, създател и 
ръководител на “Ателие по индийска 
красота и женственост“ обличаше дами-
те в прекрасни сарита и им позволяваше 
макар и за малко да се потопят в духа 
на Индия. 

Таня Илиянова, Елена Илиева и Пла-
мена Вълчева рисуваха дамите с къна, а 
студентите от 1 до 4-ти курс, специал-
ност „Индология“ пишеха имената на 
гостите на трите писмености – деванага-
ри, арабица и тибетски.

Ентусиастите от специалност „Индо-
логия“ освен като организатори се про-
явиха и като водещи. Лилия Димитрова 
и Кристина Тодорова представиха праз-
ника на български език и хинди. 
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СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ 
„ИНДОЛОГИЯ“ С ОТКРИТА 
ЛЕКЦИЯ ЗА СТАЖА СИ В 
ПОСОЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ 
В ДЕЛХИ

СУ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ДАРИ 200 ТОМА 
КНИГИ НА БИБЛИОТЕКАТА 
В ПРИМОРСКО

Библиотеката в Приморско получи 
дарение от 200 тома издания на Софий-
ския университет. Книгите бяха връчени 
от ректора на Университета проф. Иван 
Илчев на кмета на Община Приморско 
д-р Димитър Германов.

На събитието в залата на библиоте-
ката в Приморско присъстваха членове 
на читалищното настоятелство и малки 
жители на морския град. Проф. Иван 
Илчев представи накратко съдържание-

На 3 ноември 2015 г. в 20 аудито-
рия на Центъра за източни езици и кул-
тури на СУ „Св. Климент Охридски“ 
студентите от трети курс на специалност 
„Индология“ Кристина Тодорова и Ан-
тония Терпешева проведоха среща-раз-
говор със свои колеги от всички курсове 
на специалността, на която представиха 
своята работа като стажанти в българ-
ското посолство в Делхи.

Кристина Тодорова и Антония Тер-
пешева са първите български студенти - 
индолози, които бяха одобрени за едно-
месечен стаж по съвместната програма 
между катедра „Класически Изток“ на 
Факултета по класически филологии на 
СУ „Св. Климент Охридски“ и Минис-
терството на външните работи, създаде-
на по инициатива на българския посла-
ник в Индия Петко Дойков. 

Благодарение на тази ползотворна 
инициатива двете студентки получиха 

то на дарената литература и изтъкна за-
доволството си от успешното партньор-
ството между най-старото българско 
висше училище и Община Приморско. 
Една от дейностите по договора бе осъ-
ществяването на изложба в София и Ис-
танбул - културен форум „Откриването 
на Черно море“, в която СУ представи 
в специален изложбен модул Община 
Приморско.

прекрасния шанс да работят в посол-
ството на България в Делхи, където 
натрупаха ценен опит в сферата на 
дипломацията, приложиха и обогатиха 
знанията си по хинди, насладиха се на 
незабравими преживявания в Делхи, 
Агра, Курукшетра, срещнаха се със свои 
индийски колеги от Делхийския универ-
ситет и Университета Курукшетра. 

По време на тяхната своеобразна от-
крита лекция Кристина Тодорова и Ан-
тония Терпешева споделиха със своите 
състуденти най-вълнуващите си впечат-
ления от краткия си, но изключително 
полезен престой в Индия и отговориха 
на многобройните им въпроси. Много 
от студентите изразиха желание да се 
възползват от възможността да стажу-
ват в българското посолство в Индия, за 
която специалност „Индология“ изказва 
още веднъж своята благодарност на по-
сланик Дойков.
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ФАКУЛТЕТЪТ ПО КЛАСИЧЕСКИ 
И НОВИ ФИЛОЛОГИИ ВРЪЧИ 
БЛАГОДАРСТВЕНИ ГРАМОТИ 
НА СВОИТЕ ДАРИТЕЛИ

Снимки: Прессекретариат на президента на Република България

ности и над 15 магистърски програми, 
ориентирани към натрупване на знание 
за езици и култури от всички континен-
ти – Европа, Азия, Америка, Африка и 
Австралия. Проф. Данова добави още, 
че Факултетът по класически и нови 
филологии в СУ е единственото място 
в България, където се изучават някои от 
тези езици и култури, като амбицията е 
да се разшири обхвата на предлаганите 
специалности и програми.

„Особено важен аспект на нашата 
работа тук е не само изграждането на 

висококвалифицирани специалисти и 
преподаватели в областта на филоло-
гията и преподаването на чужди езици, 
но изграждането на умения за междуку-
лтурно общуване в мултикултурна среда 
и съзнание за толерантност и приемане 
на етническите и културни различия по 
света“, каза още проф. Мадлен Данова. 
Тя добави, че във ФКНФ е създадена 
първата магистърска програма по кул-
турна дипломация в България и изрази 
надеждата си, че заедно с представите-
лите на посолствата и институциите ще 

В Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ в деня на па-
тронния празник на Алма матер, се про-
веде церемония по връчване на благодар-
ствени грамоти от името на Факултета по 
класически и нови филологии. Грамоти 
получиха представители на различни по-

солства, институти, фондации за помо-
щта, която са оказали през изминалата 
година за подобряване на работата на 
факултета.

На събитието присъстваха ректорът 
на СУ проф. дфн Анастас Герджиков, 
деканът на Факултета по класически и 
нови филологии проф. д-р Мадлен Дано-
ва, представители на посолства и инсти-
туции, преподаватели и студенти.

Ректорът на Софийския университет 
проф. Анастас Герджиков изрази задо-
волството си, че участва в церемонията, 
защото на едно място са събрани хора-
та, институциите, които най-много са 
помогнали на Софийския университет и 
на Факултета по класически и нови фи-
лологии.

Проф. Герджиков изрази огромна-
та благодарност на ректорското ръко-

водство, че толкова много хора, пред-
ставляващи многобройни страни и 
организации, са допринесли за това Со-
фийският университет да бъде най-до-
брият и да предлага на студентите пре-
подаване и изследвания, които могат да 
ги подготвят за живота. „Вашата помощ 
е толкова разнообразна, че няма как да 
изброим всичко, което сте направили 
за нас. Няма сфера от нашата дейност, 
която да не е подкрепена от вас. Така 
че истинската благодарност не са гра-
мотите, които ще получите. Истинската 
благодарност е в сърцата ни. Оценяваме 
приноса на всеки от вас, на институция-
та, която представлява и на държавата, 
която представлява у нас. Много ви бла-
годаря от сърце!“, каза още ректорът на 
Софийския университет.

Деканът на Факултета по класически 
и нови филологии приветства присъст-
ващите и изрази своята благодарност 
към хората и институциите, които под-
крепят факултета в изучаването на кул-
турите и езиците на повече от 30 стра-
ни в света. Проф. Данова припомни, 
че във Факултета по класически и нови 
филологии има над 2000 студенти и над 
200 преподаватели, които се обучават и 
преподават в 21 бакалавърски специал-
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ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЕТЕНА НА 100-
АТА ГОДИШНИНА ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. 
ИВАН-АСЕН НИКОЛОВ 
ПЕТКОВ

В рамките на конференцията беше 
открита Лаборатория по геофизика, 
носеща от тази година името “Проф. 
Иван-Асен Петков”. Фондация “Иван-
Асен Николов Петков” дари средствата 
за обновяване на лабораторията и заку-
пуването на два нови уреда - аналитична 
везна и демонстрационен сеизмометър.

Във Физическия факултет на Софий-
ския университет “Св. Климент Охрид-
ски” се проведе юбилейна конференция 
“Предизвикателството на пионерите”, 
посветена на 100 годишнината от рож-
дението на проф. Иван-Асен Николов 
Петков – забележителен учен и дългого-
дишен преподавател в катедра “Метео-
рология и геофизика”. Конференцията 
беше организирана от катедра „Метео-
рология и геофизика“, фондация „Иван-
Асен Николов Петков“ и Центъра за 
приложение на спътникова информация 
РЕСАК, а в събирането на материали и 
реализирането на събитието участваха с 
доброволен труд над 15 колеги от раз-
лични организации. 

В юбилейната конференция участ-
ваха над 100 бивши и настоящи препо-
даватели и студенти от Физическия и 
Геолого-географския факултети на СУ, 
колеги от институтите на БАН, Мин-
но-геоложкия университет, други науч-
ни звена, свързани с геофизиката, бъл-
гарски учени, работещи в чуждестранни 
научни организации и гости, свързани с 
проф. Петков.

Конференцията беше открита с при-
ветствия от проф. дфн Николай Вита-
нов - зам.-декан на ФзФ по научната 
и проектна дейност, доц. д-р Николай 
Рачев - ръководител на катедра „Мете-
орология и геофизика“ и г-жа Людмила 
Петкова-Миленова - един от основате-
лите на фондация „Иван-Асен Николов 
Петков“ и директор на РЕСАК. 

В сутрешните сесии на конференци-
ята бяха изнесени 15 научни доклада в 
различни области от геонауките. 

В следобедната сесия под ръковод-
ството на проф. дгн Димчо Йосифов 
беше проведен разговор със спомени за 
Иван-Асен Петков и съвместната работа 
с него, разказани от негови студенти и 
съратници. За първи път бяха предста-
вени и архивни материали, засягащи 
най-ранната научна дейност на проф. 

бъде даден още един положителен при-
мер за силата на междукултурния диалог 
в поддържането на равновесието и мира 
в света.

„Така, убедена съм, продължаваме и 
делото на св. Климент Охридски за из-
граждане и разпространение на позна-
нието на езика чрез културен трансфер и 
създаване на собствена школа за превод и 
тълкуване на свещените текстове – тради-
ция, която продължаваме, благодарение 
и на материалната и духовната подкрепа 
на всички вас, нашите гости днес“ – каза 
проф. Данова.

Представителите на различни посол-
ства, институции и организации, напра-
вили дарения за подобряване на учебния 
процес във ФКНФ през последната годи-
на, получиха от ректора на Софийския 
университет благодарствени грамоти. 

Грамоти получиха посолствата на: 
Република Австрия, Азербайджан, Репу-
блика Аржентина, Република Армения, 
Федеративна Република Бразилия, Обе-
динено Кралство на Великобритания и 
Северна Ирландия, Социалистическа 
Република Виетнам, Федерална Репу-
блика Германия, Гръцка Република, 
Кралство Дания, Република Индия, Ре-
публика Индонезия, Република Ирак, 
Ислямска Република Иран, Република 
Ирландия, Кралство Испания, Републи-
ка Италия, Република Казахстан, Кана-
да, Република Кипър, Китайска Народна 
Република, Кралство Норвегия, Порту-
галска Република, Румъния, САЩ, Репу-
блика Турция, Унгария, Република Фин-
ландия, Франция, Кралство Швеция, 
Република Корея, Япония. Бяха връче-
ни грамоти и на Фондация „Америка за 
България“, Британски съвет, Геотехмин 
ООД, Институт „Сервантес“, Италиан-
ски културен институт, Мицубиши кор-
порейшън, Oxford, „Рока“ България, EU 
Sunday, Френски културен институт.

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ
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ПЪРВА НАЦИОНАЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
РЕИНТРОДУКЦИЯ НА 
КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ 
ВИДОВЕ СЕ ПРОВЕДЕ В 
БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
НА СУ

В Аулата на Биологическия факултет 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ бе открита Първата нацио-
нална конференция по реинтродукция 
на консервационно значими видове. На 
събитието присъстваха зам.-ректорът на 
СУ чл.-кор. проф. Румен Панков, дека-
нът на Биологическия факултет проф. 
д-р Мариела Оджакова, Валери Георги-
ев от Министерството на околната среда 
и водите и др. 

Конференцията бе организирана 
от Биологическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“, „Фонд за дивата 
флора и фауна“, „Зелени Балкани“ и 
WWF – България и се провежда в рам-
ките на традиционните Климентови дни 
на СУ. Средствата за организирането и 
провеждането на събитието бяха оси-
гурени от съорганизаторите и от парт-
ньорите - Научноизследователския сек-
тор и Фонд „Научни изследвания“ на 
Софийския университет и Студентския 
съвет на СУ. Конференцията се провеж-
да под патронажа на Министерство на 
околната среда и водите.

Събитието бе открито от декана на 
Биологическия факултет проф. Оджако-
ва, която заяви, че тази конференция е 
първа по рода си в България и региона и 
е посветена на една изключително акту-
ална тема, свързана с редките изчезващи 
видове на растения и животни и опитите 
за тяхното завръщане. 

„В момента ставаме свидетели на 
най-бързото изчезване на биологични 
видове в човешката история. В България 
те са над 30 вида. Ефектите от тези за-
губи са непредвидими, тъй като въпре-
ки високото ниво на научни познания, 
ние сме далеч от разбирането на всички 
връзки между организмите и съответно 
от прогнозирането на резултатите от 
тяхното изчезване или преформатиране. 
Едно нещо обаче е сигурно – един път 

Петков в периода до 1946-47 г. 
Всички участници в конференцията 

получиха юбилейното издание - книгата 
„Предизвикателството на пионерите“, 
съдържаща биографични данни, библи-
ография, снимков материал и избрани 
научни публикации на проф. Иван-Асен 
Петков. Издаването на книгата (ISBN 
978-954-9381-27-6) е изцяло спонсори-
рано от “Тита-Консулт” ООД.

Програмата на конференцията 
включваше и откриването на Лаборато-
рия по геофизика, носеща от тази годи-
на името “Проф. Иван-Асен Петков”. 
Фондация “Иван-Асен Николов Петков” 
дари средствата за обновяване на лабо-
раторията и закупуването на два нови 
уреда (аналитична везна и демонстра-
ционен сеизмометър).

По повод на юбилея на проф. Пет-
ков на 29.10.2015 г. в сградата на Би-
ологическия факултет на СУ, където в 
продължение на повече от 50 години 
се разполагаше гравиметрична станция 
София, беше поставена паметна плоча, 
упоменаваща уникалното за България 
измерване на абсолютната стойност на 
силата на тежестта, направено от проф. 
Петков през годините 1958-1959.

Проф. Иван-Асен Петков (1915-
2005) е един от основателите на гео-
физиката в България. Има разработки 
в почти всички области на тази наука: 
гравиметрия, сеизмопроучване, сеизмо-
логия, геотермия, геомагнетизъм, гео-
тектоника, геоморфология, сеизмично 
инженерство, геоелектричество и геоли-
тология. Предизвикателството на изсле-
дователите в геонауките е едно и също: 
индиректни наблюдения, уникални съ-
бития, ограничени експерименти и те се 

нуждаят от голяма доза интуиция, която 
проф. Петков имаше в изобилие. 

Голяма част от знанията за строежа 
на земната кора на територията на Бъл-
гария се дължат на пионерските му из-
следвания. Той завършва специалности 
„Физика“ и „Математика“ на Софий-
ския университет през 1938 г. Започва 
научната си кариера през 1941 г. в Дър-
жавния институт по география, където 
прави първите гравиметрични измер-
вания съвместно с акад. Вл. Христов. 
През 1946 г. преминава в Дирекцията 
за геоложки проучвания, а през 1947-
48 г. специализира в бившия СССР. В 
края на 1948 г. ръководи първите ре-
гионални геомагнитни и гравиметрични 
изследвания, а през 1949 г. - първите 
сеизмопроучвателни работи в Бълга-
рия. Чете първите лекции по гравиме-
трия и сеизмометия през 1953/54 г. в 
Софийския университет, а през 1957 
г. започва и първия курс по Обща гео-
физика (прераства в двусеместриален 
курс през 1964 г.). От 1959 г. води курс 
по геофизика и в Геолого-географския 
факултет на СУ. През 1958-1959 г. из-
вършва за първи път измерване на абсо-
лютната стойност на силата на тежестта 
в България. През 1961 г. е хабилитиран 
за доцент в СУ, основава секция „Гео-
физика“ към катедра „Метеорология и 
геофизика“. Същата година е хабили-
тиран по съвместителство и за старши 
научен сътрудник в Геологическия ин-
ститут на БАН, където основава секция 
„Геофизика“ - първото в страната науч-
ноизследователско звено по приложна 
геофизика. През 1968 г. е хабилитиран 
за професор в СУ. През годините прави 
редица теоретични разработки относно 
разпространението на сеизмичните въл-
ни в нехомогенни среди. За първи път 
определя дълбочината на границата на 
Мохоровичич по гравиметрични данни. 
За първи път прилага метода на дълбо-
кото сеизмично сондиране за изследване 
на структурата на земната кора. Изучава 
сеизмичността на страната във връзка с 
антисеизмичното строителство и сеиз-
мичното микрорайониране. Съавтор е 
на първите гравиметрични, геомагнит-
ни, тектонски, геотермични и прогнозни 
сеизмични карти за България. Автор на 
учебници, 14 монографии и на над 100 
научни публикации.

Проф. Петков живее и работи през 
времена на монархия, социализъм и 
демокрация, но това не го отклонява 
от науката и не променя характера му. 
Остава умерен, спокоен и фин човек, 
неподдаващ се на злободневието и след-
ващ научните си цели в геофизичните 
изследвания.
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са пряко свързани с поетите ангажимен-
ти от страна на министерството, на на-
учните общности и неправителствените 
организации. Според него предвидени-
те дискусии и очакваните резултати от 
форума ще спомогнат за укрепване на 
сътрудничеството на национално ниво.

Проф. Румен Панков се обърна към 
участниците в конференцията с поздрав 
от името на новоизбрания ректор на СУ 
проф. Анастас Герджиков и от свое име. 
Той поздрави колегите за организиране-
то на конференция по такъв значим и 
важен въпрос: „Всички сме запознати 
със сериозните данни в литературата, че 
вероятно вече живеем в шестото масово 
измиране на видове в историята на земя-
та и, за съжаление, първото, предизви-
кано от човешката дейност. Така че без 
съмнение тази конференция е изключи-
телно важна“.

Проф. Панков изрази убеждението 
си, че участниците в конференцията ще 
имат възможност да споделят своите ре-
зултати, ще обсъдят нови идеи и веро-
ятно ще се родят нови сътрудничества. 
„Но това, на което се надявам още пове-
че, е тази конференция да изпрати сил-
но послание към нашата общественост, 
което да заостри вниманието върху този 
изключително важен въпрос и надявам 

се, да стимулира действия, политики 
във всички обществени организации, 
във всеки член на нашето общество, за 
опазване на нашата природа“ – каза още 
проф. Панков. 

Темата за реинтродукциите е изклю-
чително актуална в световен мащаб. 
Вниманието върху застрашените или ло-
кално изчезнали видове е обект на спе-
циален фокус в контекста на огромните 
усилия за съхраняване на биоразнообра-
зието, възприети и като основен прио-
ритет на Европейския съюз. В България 
редица институции и неправителствени 
организации работят по програми и 
проекти, в които са заложени дейности 
по възвръщане на видове в места, от кои-
то са изчезнали.

Като съпътстващи мероприятия в на-
вечерието на конференцията в Централ-
ното фоайе на Ректората на Софийския 
университет бе открита изложба на 
художници анималисти – „Голямото за-
връщане”. В сградата на Биологическия 
факултет се проведе и Младежка научна 
конференция „Климентови дни“.

изчезнал един вид – той е загубен както 
за природата, така и за нас, така и за на-
шите деца“, каза още проф. Оджакова. 

Деканът на Биологическия факултет 
заяви, че актуалността на проблема е 
разпозната напълно от институциите на 
Европейския съюз - създадени са работ-
ни групи, финансирани са много проек-
ти и инициативи, свързани с опазването 
и възстановяването на видовете. Проф. 
Оджакова отбеляза, че България работи 
активно по реинтродукцията на редица 
животни и растения, а много организа-
ции и институции си партнират във ва-
жната мисия да бъде опазено и възстано-
вено българското биоразнообразие. 

„Биологическият факултет е една от 
водещите образователни институции в 
страната, работеща за опазването и въз-

становяването на редките видове. Наши-
ят голям потенциал е свързан с наличи-
ето на редица експерти по темата чрез 
нашите преподаватели и голям брой 
студенти и докторанти, участващи в мно-
жество доброволчески инициативи, на-
учни изследвания и проекти в областта. 
Поредният съществен принос на Биоло-
гическия факултет в областта на реин-
тродукцията е именно в организирането 
на „Първа национална конференция по 
реинтродукция на консервационно зна-
чими видове“ – заяви проф. Оджакова 
пред участниците в конференцията, в 
която ще бъдат представени почти всич-
ки дейности на реинтродукция на видо-
ве в България, изпълнявани от редица 
неправителствени организации и инсти-
тути. 

В края на приветственото си сло-
во проф. Оджакова пожела успех в 
работата на конференцията и изрази 
надеждата си в близко бъдеще да бъде 
организирана подобна международна 
конференция. 

Валери Георгиев от Министерството 
на околната среда и водите поздрави от 
името на министъра на околната среда и 
водите и отбеляза, че темата е актуална и 
по нея работят много неправителствени 
организации с помощта на редица дър-
жавни институции. По думите му, пов-
торното въвеждане на консервационно 
значими видове в дивата природа е на-
чин да се възвърне част от изгубеното 
биоразнообразие в страната. Георгиев 
подчерта, че основната тема на конфе-
ренцията е във връзка с изпълнението 
на приоритетите на Министерството 
на околната среда и водите, свързани с 
разработване на концепции за опазва-
не и възстановяване на популациите на 
консервационно значими видове. Той 
подчерта, че целите на конференцията 
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МЕЖДУНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
КАТЕДРА „РОМАНИСТИКА“ 
КЪМ ФАКУЛТЕТА ПО 
КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ 
ФИЛОЛОГИИ НА СУ

В Аулата на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ бе открита 
Международна конференция на Катедра 
„Романистика“ към Факултета по класи-
чески и нови филологии. На откриване-
то присъстваха ректорът на СУ проф. 
дфн Анастас Герджиков, представители 
на посолствата на Франция, Италия, Ру-
мъния, на Франкофонския институт по 
администрация и мениджмънт, препода-
ватели и студенти. 

Международната конференция по 
романистика се провежда през две го-
дини в две паралелни секции и е пос-
ветена на две различни, но обвързани 
помежду си тематики. Работните езици 
са три. Тази година докладите са обеди-
нени в две секции: Езиковедската секция 
е на тема „Норми и граматикализация: 
случаят на романските езици“. Литера-
туроведската секция е на тема „Норми 
и нарушения в романските литератури“.

Конференцията е подкрепена от 

Фонд „Научни изследвания“ на СУ, 
Френския институт в България, Универ-
ситетската агенция на франкофонията, 
Италианският културен институт, посол-
ството на Румъния в България. 

Ректорът на Софийския университет 
проф. Анастас Герджиков поздрави ор-
ганизаторите и гостите на конференция-
та и заяви, че за него е чест да участва в 
откриването на международния форум. 
Той изрази радостта си, че Софийски-
ят университет е домакин на тази кон-
ференция и че провеждането й вече се 
превръща в традиция. 

„В областта на езикознанието гра-
матикализацията е важна тема. Тя е 
свързана с диахронната лингвистика и 
с езика, който преподавам – латинския. 
Още по-интересна ми се струва другата 
голяма тема, свързана с литературата. 
От програмата виждам, че там има тол-
кова голямо разнообразие от доклади, 
че съм убеден, че освен полезна, тази 
конференция ще бъде и много инте-
ресна за всички участници“, каза проф. 
Герджиков и пожела на участниците в 
конференцията успешна работа и нови 
полезни контакти.

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА 
НА ИНФОРМАЦИОННАТА 
КАМПАНИЯ „МЛАД УЧИТЕЛ” 
СЕ ПРОВЕДЕ В СУ

към участниците бе поднесено от името 
на г-жа Ваня Кастрева, зам.-министър на 
образованието и науката. Със слово към 
младите учители се обърна и д.ик.н Янка 
Такева – председател на Синдиката на 
българските учители.

По време на кръглата маса бяха 
представени резултати от анкетно про-
учване на екип на Департамента за ин-
формация и усъвършенстване на учители 
за очакванията на младите педагози за 
„подкрепяща среда” в образователната 
институция. В изследването са обхвана-
ти над 2500 учители. Презентирано бе 
и разработеното от екипа издание „Пъ-
теводител на младия учител”, от което 
всички участници получиха екземпляр.

В заключителната дискусия младите 
учители имаха възможност да зададат 
своите въпроси на представителите на 
МОН. На питания на участниците за 
висшето образование отговори и замест-
ник-ректорът на СУ проф. дпн Албена 
Чавдарова.

В Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” се проведе Нацио-
нална кръгла маса – част от поредицата 
инициативи на информационната кам-
пания „Млад учител”, в изпълнение на 
Националната стратегия за развитие на 
педагогическите кадри (2014–2020). 
Форумът бе организиран от Департа-
мента за информация и усъвършенства-
не на учители към СУ съвместно с 
Дирекция „Квалификация и кариерно 
развитие” на Министерството на обра-
зованието и науката. 

В кръглата маса взеха участие над 
90 млади учители от София и от цялата 
страна, директори на училища и детски 
градини, началници и експерти на ре-
гионалните инспекторати на Минис-
терството на образованието и науката, 
преподаватели от Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски”.

Форумът бе открит от проф. д-р 
Росица Пенкова – директор на Де-
партамента за информация и усъвър-
шенстване на учители. Приветствие 
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ДЕПАРТАМЕНТЪТ 
ЗА ИНФОРМАЦИЯ И 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
НА УЧИТЕЛИ КЪМ 
СУ ОРГАНИЗИРА V 
ЕСЕНЕН НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ФОРУМ

та на учителя, визията за съвременното 
българско училище и българското об-
разование в контекста на европейското 
образователно пространство фокусира-
ха тематично дискусиите в секционните 
заседания.

По традиция след заключителното 
заседание на форума се проведе тър-
жествената церемония по връчване на 
свидетелствата за най-високата, първа 
професионално-квалификационна сте-
пен на 52-ма учители, успешно защитили 
свои иновационни изследвания в тазго-

дишната изпитна октомврийска сесия. 
Със специално внимание учителите ино-
ватори бяха удостоени от Издателство 
„Просвета – София” АД.

На 20 и 21 ноември 2015 г. в Де-
партамента за информация и усъвър-
шенстване на учители при СУ „Св. 
Климент Охридски” се проведе V Есе-
нен научно-образователен форум „Съ-
временното училище и квалификацията 
на учителите“. Традиционно академич-
ната проява се организира през месец 
ноември и е посветена на Климентовите 
дни на Софийския университет. Съор-
ганизатор на тазгодишното издание бе 
Синдикатът на българските учители.

Форумът бе открит от директора 
на Департамента за информация и усъ-
вършенстване на учители проф. Росица 
Пенкова. Приветствия към организа-
торите и участниците бяха поднесени 
от Министерството на образованието 
и науката, Синдиката на българските 
учители, Регионалния инспекторат по 
образованието – София-град, Българ-
ската търговско-промишлена палата, 
Българската стопанска камара, Центъра 
за международни изследвания за обра-
зование и култура, училища от страната, 
издателства. Специален поздрав проз-
вуча от талантливите възпитаници на 
музикалния педагог г-жа Весела Котева 
от Основно училище „Даскал Димитри” 
– Кюстендил.

За пета поредна година в дните на 
форума учители и директори от цялата 
страна, университетски преподаватели 

и експерти в сферата на образованието 
дискутираха актуални въпроси на бъл-
гарското образование, споделяха свои 
педагогически търсения, постижения и 
добър опит.

Акцентите на пленарната сесия бяха 
мисията на учителя в постмодерното 
общество и информалното учене. Вни-
мание бе отделено и на ролята на връз-
ката между образованието и бизнеса за 
постигане на успешна икономика, както 
и на новите компетентности, необходи-
ми за успешното управление на учили-
щето и класа в XXI век. Квалификация-
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ДЕН НА КАРТАТА В СУВ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
СЕ ПРОВЕДОХА 
ТРАДИЦИОННИТЕ 
ХУМБОЛТОВИ ЛЕКЦИИ

бързо се развива науката в тази област.
Доайенът на картографската общ-

ност в Софийския университет доц. 
Давидков припомни, че през 2015 г. се 
навършват 420 г. от създаването на пър-
вия атлас в света. Екземпляр от него се 
съхранява в Централната библиотека на 
СУ. Той показа пред аудиторията копие 
на атласа, създаден от Герардус Мерка-
тор през 1595/6 година.

Във фоайето пред Аулата бе пред-
ставена изложба за картата, в която мо-
жеха да бъдат видени стари карти, сред 
които и първата българска карта, създа-
дена и отпечатана в Пловдив през 1862 
г., както и съвременни произведения на 
картографско издателство. 

По време на конференцията бяха 
изнесени различни доклади за актуални 
научни проблеми в областта на карто-
графията.

на тесни връзки с германските изследо-
вателски центрове.

Докладите на конференцията бяха 
организирани в четири специализирани 
сесии: „Бионауки и медицина“, „Химия 
и технически науки“, „Физика, науки за 
Земята и математика“, както и „Социал-
ни и хуманитарни науки“. Дискусиите се 
основаваха на най-новите изследвания, 
резултат от българо-немското сътрудни-
чество.

Акцентът на кръглата маса на конфе-
ренцията беше върху научното сътруд-
ничество между балканските страни и 
Германия. Представители на студент-
ските Хумболтови клубове от съседни 
държави имаха възможността да споде-
лят своя опит и идеи за ефективно съ-
трудничество с Германия.

В Аулата на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ се проведе 
„Ден на картата“. Събитието се органи-
зира по повод отбелязването на Меж-
дународната година на картата /2015-
2016 г./ от Катедра „Картография и 
ГИС“ към Геолого-географския факул-
тет на СУ, Българската картографска 
асоциация и Департамент „География“ 
на Националния институт по геофизика, 
геодезия и география към БАН.

Деканът на Геолого-географския фа-
култет доц. д-р Филип Мачев поздрави 
присъстващите в Аулата и подчерта, че 
за геолозите е немислимо да извършват 
теренна работа без картите. Доц. Мачев 
се върна назад във времето, когато за 
получаване на достъп до топографска 
карта е било необходимо попълването 
на десетки документи, и подчерта колко 

Софийският университет „Св. 
Климент Охридски” бе домакин на Меж-
дународна конференция „Българо-гер-
манското научно сътрудничество - ми-
нало, настояще и бъдеще“. Събитието 
бе организирано от Хумболтовия съюз 
в България съвместно с посолството на 
Германия у нас и с подкрепата на Фон-
дацията „Александър фон Хумболт”.

Конференцията имаше за цел да оч-
ертае ключовите моменти в сътрудни-
чеството между българските и немските 
учени в различни области на науката у 
нас. Опирайки се на миналото, конфе-
ренцията се опита да очертае постиже-
нията и заслугите на поколения българ-
ски учени, образовани и специализирали 
в Германия, за изграждането на научно-
изследователски центрове и университе-
ти в България, както и за поддържането 
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ПРОФ. ГАНКА НЕДЕЛЧЕВА 
ОТ ФАКУЛТЕТА 
ПО НАЧАЛНА И 
ПРЕДУЧИЛИЩНА 
ПЕДАГОГИКА НА СУ 
СТАНА ЛАУРЕАТ НА 
НАГРАДА „КРИСТАЛНА 
ЛИРА“

ПОРЕДНО ОТЛИЧНО 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТУДЕНТИТЕ 
ОТ СУ НА IV НАЦИОНАЛНА 
СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО 
КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА 
„АКАДЕМИК СТЕФАН 
ДОДУНЕКОВ”

На гала-церемония в залата на Му-
зикалния театър в Деня на народните 
будители бяха връчени националните 
награди „Кристална лира 2015“. Проф. 
д-р Ганка Неделчева от Катедра „Музи-
ка“ към Факултета по начална и преду-
чилищна педагогика на Софийския уни-
верситет получи най-високото отличие 
за музиканти в България – специална на-
града “Кристална лира” за изключителен 
принос към развитието на българската 
култура. Наградата се присъжда от Съ-
юза на българските музикални и танцови 

Три златни, три сребърни и два 
бронзови медала за отбора на Факулте-
та по математика и информатика на СУ 
в група А, един златен и един сребърен 
за участниците от Физическия факултет 
на СУ и два сребърни и два бронзови 
за студентите от Факултета по химия и 
фармация на СУ в група Б на НСОКМ 
2015.

От 13.11.2015 г. до 15.11.2015 г. в 
Бургаския свободен университет се про-
веде IV Национална студентска олимпи-
ада по компютърна математика „Акаде-
мик Стефан Додунеков”. Националната 
студентска олимпиада по компютърна 
математика е индивидуално състезание 
и в него участват студенти от бакалавър-
ски или магистърски програми от всички 
университети в България. Съгласно ре-
гламента състезателите са разделени на 
две групи, според изучаваната универ-
ситетска специалност, като има отделно 
класиране за всяка група.

За пореден път участниците от СУ 
се представиха отлично в състезание-
то – решаване на математически задачи 

дейци. 
Съюзът на българските музиканти и 

танцови дейци (СБМТД) и Класик ФМ 
радио присъждат ежегодно награди за 
ярки постижения в музикално-из-
пълнителското и танцово изкуство. 
Наградите „Кристална лира“ са учреде-
ни през 1997 г. с цел създаване на систе-
ма за обществено отбелязване на забеле-
жителни постижения в изпълнителското 
и танцовото изкуство. Те се връчиха за 
19-та поредна година в 17 категории. 

с помощта на компютър и система за 
компютърна алгебра. Представителите 
на Софийския университет доминираха 
над останалите, за което свидетелстват 
и постигнатите резултати: три златни, 
три сребърни и два бронзови медала 
за отбора на Факултета по математика 
и информатика на СУ в група А, един 
златен и един сребърен за участниците 
от Физическия факултет на СУ и два 
сребърни и два бронзови за студентите 
от Факултета по химия и фармация на 
СУ в група Б.

Велина Иванова от ФМИ-СУ и 
Чавдар Дуцов от ФзФ-СУ са еднолични-
те победители съответно в група А и Б 
на състезанието и заслужено бяха отли-
чени със златни медали. 

В група А, където се състезаваха сту-
денти от ФМИ, Младен Вълков и Стоян 
Апостолов също извоюваха златни ме-
дали, Владимира Суванджиева, Ксения 
Цочева и Матей Константинов получиха 
сребърни, а Петър Скорчелиев и Стела 
Вълчева – бронзови. 

В група Б сребърни медали спечели-
ха Михаил Ениманев от ФзФ, Димитър 
Шандурков и Боян Пейчев от ФХФ, а 
бронзовите медали бяха за Ема Тодоро-
ва и Адриана Стоянова от ФХФ.

ОТЛИЧИЯ
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ДОКТОРАНТ ОТ 
ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ БЕ ОТЛИЧЕН 
С ГОДИШНАТА НАГРАДА 
НА KAROLL

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ 
ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА 
СУ ПОЛУЧИ ПРЕСТИЖНИ 
МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ

Финансова група Karoll връчи своя-
та годишна докторантска награда за 
четвърти път. Тя се присъжда ежегод-
но на български докторант, отличил се 
със своята научна работа или развиващ 
значима обществена дейност. Тази го-
дина наградата получи Никола Карава-
силев. Той е докторант в Катедрата по 
астрономия на Физическия факултет на 
Софийския университет и работи върху 
изследването на кълбовидни звездни ку-
пове в Местната група от галактики. 

Никола Каравасилев бе удостоен с 
наградата на Karoll заради успешната му 
работа с ученици. От своето постъпване 
като студент в Университета той ръко-
води школа за подготовка на ученици 
от гимназиалните класове за участие в 
Националната олимпиада по астроно-
мия. С течение на времето той започва 
да подготвя ученици и по физика, като 
една от мечтите му е след време да дос-
тигне нивото на известния учител по фи-
зика Теодосий Теодосиев. Днес Никола 
Каравасилев ръководи няколко школи 
по физика и астрономия, в които се под-

На 29-я Международен форум за 
иновации и знания „ТЕСЛА ФЕСТ“, със-
тоял се от 12-ти до 15-ти октомври 2015 
г. в гр. Нови Сад – Сърбия, д-р Забунов, 
преподавател във Физически факултет 
на СУ, и неговият екип бяха удостоени с 
диплом и златен медал за изобретения в 
областта на безпилотните летателни апа-
рати (дроновете). Във форума участваха 
над 400 изобретения от 25 страни.

Д-р инж. Светослав Забунов защити 
своя докторат във Физически факултет 
на Софийски университет „Св. Климент 
Охридски” през 2011 г. и от средата 
на 2015 г. е част от преподавателския 
колектив на Физически факултет. В изо-
бретателския екип участват още чл. кор. 
Петър Гецов, проф. Гаро Мардиросян и 
проф. Георги Сотиров.

През пролетта на 2015 г. д-р Забунов 
и колектив получиха високо признание 
от Международния иновационен форум 
„Фестивал за иновации и креативност” 
в Лисабон – Португалия, посветен на 
Международния ден на интелектуалната 
собственост – 26-ти април и на Нацио-
налния празник на Португалия – 25-ти 
април. Иновациите на българските изо-
бретатели, обединени под мотото „Ня-
кои иновации за безпилотни летателни 
апарати“ бяха отличени с медал и дипло-
ма за специална награда за постижения 
в научната и технологична област.

През месец април 2015 г. в Култур-
но-изложбения център „Соколники“ в 
Москва – Русия се проведе 18-ото из-
дание на традиционния Международен 
салон за изобретения и иновационни 
технологии „Архимед“. В този най-голям 
иновационен форум участваха над 300 
иновации, разделени в 42 категории и 
разположени на площ от над 5000 кв.м. 
В категорията „Авиокосмическа про-
мишленост“ с Диплом и Сребърен медал 
беше удостоен колективът на д-р Забу-
нов за разработката „Някои иновации за 
безпилотни летателни апарати“.

готвят едни от най-добрите състезатели 
в тези науки през последните две учебни 
години. Всяка година поне трима негови 
ученици се завръщат с медали от различ-
ни международни състезания. Неговите 
възпитаници жънат успехи не само в на-
учните олимпиади и състезания, но се 
включват също така успешно в различни 
фестивали и други събития, целящи по-
пуляризирането на науката. 

Никола Каравасилев споделя, че не-
гова отколешна мечта е да изгради мо-
дерна лаборатория по физика, в която 
учениците му да се подготвят. Според 
него лабораторната работа е нещо, кое-
то е много важно за усвояването на зна-
ния по физика, но за съжаление тя на 
практика липсва в училищното образо-
вание по предмета. 

Никола Каравасилев е вторият докто-
рант от Физическия факултет, спечелил 
наградата на Karoll в нейната четириго-
дишната история. Победителят в първия 
конкурс Христо Илиев е докторант към 
катедра „Квантова електроника”.
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ДЕПАРТАМЕНТЪТ 
ПО СПОРТ НАГРАДИ 
НАЙ-ДОБРИТЕ 
СТУДЕНТИ-СПОРТИСТИ 
НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2015 
ГОДИНА

В „Яйцето“ на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ се проведе 
тържествена церемония за награждава-
не на най-добрите спортисти на СУ за 
2015 г. За поредна година Департамен-
тът по спорт на Софийския университет 
избра своите най-добри студенти-спор-
тисти, отличили се с високи постижения 
на различни състезания.

Десетте най-добри спортисти за 
2015 година – студенти от различни фа-
култети на Университета, бяха удостое-
ни със специалната награда на Ректора 
– статуетки, плакети и спортни екипи, 
в присъствието на официални лица и 
представители на академичната общ-
ност. Гости на събитието бяха ректорът 
на СУ проф. дфн Анастас Герджиков, 
зам.-ректорът на СУ проф. дпн Албена 
Чавдарова, декани и заместник-декани 
от Юридическия, Историческия и Ме-
дицинския факултети, Факултета по ма-
тематика и информатика, Департамен-
та за информация и усъвършенстване 
на учители, ректорът на Националната 
спортна академия проф. Пенчо Гешев, 
представители на Дирекция „Превен-
ция, интеграция, спорт и туризъм“ към 
Столична община, президентът на Бъл-
гарската федерация по баскетбол Геор-
ги Глушков, ръководители на спортните 
катедри от висшите училища в София, 
бивши преподаватели и студенти на СУ, 
приятели и спомоществователи на сту-
дентския спорт и на спорта в Алма матер. 
Гост на тържеството беше и спортната 
делегация от студенти и преподаватели 
от Университета „Гоце Делчев“ от гр. 
Щип – Македония, с които по-рано през 
деня бяха проведени приятелски срещи 
по футбол (Futsal) и баскетбол (Basketball 
3x3).

на Световно младежко първенство по 
ориентиране в Норвегия. Треньор: доц. 
Антон Хиджов.

Ева Филипова, Биологически 
факултет – баскетбол.

I – во място – Национална универси-
ада (Пловдив); I – во място – Студентски 
шампионат баскетбол 3х3 (Благоевград); 
II – ро място – Летни университетски 
игри (Камчия); VI – то място – Европей-
ско първенство по баскетбол 3х3 (Кра-
гуевац, Сърбия); Треньор: доц. Ирен 
Пелтекова.

Златина Димитрова, Юридиче-
ски факултет – плуване.

Носителка на един златен и четири 
сребърни медала от Националната Уни-
версиада 2015г. Треньор: ас. Георги 
Начков.

Иван Илчев, Философски факул-
тет – баскетбол.

Участник в представителните от-
бори на СУ по: баскетбол, баскетбол 

по ориентиране на средна и спринтова 
дестанция, трето място на Национален 
Университетски шампионат по крос, 
челни класирания на всички Държавни 
първенства по спортно ориентиране в 
категория жени-елит, Държавна шампи-
онка по ски ориентиране, 11-то място 

Организираната спортна дейност в 
СУ тази година чества 86-та си годиш-
нина. За първи път церемонията по на-
граждаване на „Спортист на годината” 
е проведена през 1998 г., инициирана 
от тогавашния ръководител на Универ-
ситетския спортен център доц. Емил 
Прокопов и вече 17 години наградите 
на най-добрите спортисти сред студен-
тите се връчват по време на честванията 
на патронния празник на Университета. 
Департаментът по спорт обучава над 6 
000 студенти в над 20 вида спорт като 
лека атлетика, волейбол, баскетбол, 
футбол, плуване, спортно катерене, 
бойни изкуства, акробатичен рок енд 
рол, фехтовка, тенис и други.

Церемонията по връчване на годиш-
ните награди за най-добрите спортисти 
на СУ за 2015 г. бе открита от проф. д-р 
Анжелина Янева, директор на Департа-
мента по спорт на СУ. Тя поздрави при-
състващите в „Яйцето“ и изрази задовол-
ството си, че сред тях са студентите на 
Алма матер, които освен че учат и рабо-
тят, и спортуват активно. „Затова има-
ме такива успехи и се нареждаме рамо 
до рамо до Национална спортна акаде-
мия“, каза още проф. Янева. Тя благода-
ри на всички студенти-спортисти, както 
и на организаторите на церемонията и 
участниците в програмата и заяви, че из-
питва огромно удоволствие да посрещне 
всички в първата спортна зала на Со-
фийския университет – „Яйцето“.

Най-добрите студенти-спортисти на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ за 2015 година са:

Антоанета Дяксова, Стопански 
факултет - спортно ориентиране и 
лека атлетика.

Държавна студентска шампионка 
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3х3, ски, плажен тенис – разностранен 
спортист, с принос за представянето на 
СУ сред студентския спорт. Капитан на 
мъжкия отбор по баскетбол, класирал се 
на пето място на Националната Универ-
сиада 2015 г. Треньор: ас. Делчо Илчев.

Кристиян Божилов, Факултет по 
журналистика и масова комуника-
ция – плуване

Носител на пет сребърни медала 
на Националната Универсиада 2015 г. 
Треньор: доц. Боряна Туманова.

Лилия Любенова, Факултет по 
математика и информатика – волей-
бол.

Второ място с отбора на СУ на На-
ционалната Универсиада 2015 г. Тре-
ньор: ас. Мина Антонова.

Мария Златкова, Факултет по 
журналистика и масова комуника-
ция – плуване

Носител на три златни и пет сребър-
ни медала от Националната Универсиа-
да 2015 г. Треньор: ас. Георги Начков.

Росен Аначков, Физически фа-
култет - спортно катерене.

23-то място на Европейско студент-
ско първенство по спортно катерене 
– трудност, в Катовице, Полша 2015. 
Треньор: гл. ас. д-р Тихомир Димитров.

Теодора Байрактарова, Факул-
тет класически и нови филологии 
– джудо.

Първо място жени до 23 г. в Държав-
ното първенство за 2015 г.; Шампионка 
от Национална Универсиада 2015 г.; 
Трето място в Държавно първенство за 
жени, 2015 г.; Студентски отборен шам-

пион за 2015 г. Треньор: проф. Анже-
лина Янева.

Теодор Георгиев, Медицински 
факултет - футбол

С основна заслуга за постигнатите 
спортни резултати от отбора по футбол 
на СУ с решителните си голове. VI-то 
място – Градско п-во 2015 г., Финална 
фаза в Студентското първенство по фут-
бол. Треньор: доц. Георги Игнатов. 

Тази година наградата „Най-добър 
треньор за 2015 година” бе присъдена 
на ас. Мина Антонова – треньор на 
представителния отбор по волейбол 
– жени. Отборът по волейбол постигна 
завиден успех – класира се на второ мяс-
то, като само отборът на НСА е преди 
него. Това е голямо постижение, тъй 
като миналата година не беше класиран 
дори във финалната шестица. Мина Ан-
тонова получи наградата си от ректора 
на СУ проф. Анастас Герджиков.

По време на церемонията дирек-
торът на департамента по спорт проф. 
Анжелина Янева връчи на ректора на 
Софийския университет специална на-
града с благодарност за оказаната до-
сега подкрепа и с пожелание за бъдещо 
сътрудничество.

Проф. Герджиков заяви, че е трог-
нат от неочакваната награда и подчерта, 
че винаги се е опитвал да помогне с как-
вото може на Департамента по спорт и 
най-вече за спорта в университета. „За-
щото знам, че сме длъжници на всички 
в това отношение. Департаментът по 
спорт с трудното материално положе-

ние, в което сме всички, особено с мате-
риалната база, направи наистина чудеса, 
за да имаме такива успехи. Затова благо-
даря на всички – и студенти, и препо-
даватели, които полагат такива усилия 
и най-вече на Вас, професор Янева, за 
това, че се справяте в тази трудна ситуа-
ция по толкова успешен начин. Искам да 
поздравя от свое име всички наградени. 
И всички, които не са получили толко-
ва награди, но полагаха толкова усилия 
и спечелиха толкова места! Честито!“, 
каза още ректорът на СУ. 

В Софийския университет са се 
обучавали редица изявени спортисти, 
национални състезатели и носители на 
международни отличия – Тервел Пулев, 
Здравка Йорданова, Диана Йоргова, 
проф. Татяна Янчева, Михаил Миков, 
проф. Вили Лилков, проф. Огнян Гер-
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Георги Костадинов - два пъти репу-
бликански шампион на България с отбо-
ра на ПФК „Лудогорец” – Разград през 
2012 и 2013 година; носител на Купата 
на България и Суперкупата на България 
с отбора на ПФК „Лудогорец” – Разград 
през 2012 г.; вицешампион на България 
с отбора на ПФК „Берое” – Стара За-
гора през 2015 година; от настоящия 
сезон е състезател на ПФК „Левски” – 
София; състезател на Българския нацио-
нален отбор по футбол от 2015 година. 

Георги Костадинов, който е студент 
в Юридическия факултет на СУ, изрази 
благодарността си за наградата и заяви, 
че ще продължи по най-добрия начин да 
защитава реномето и ценностите на СУ. 

Награда от Департамента по спорт 
получи и доц. д-р Биляна Попевска за 
принос в международното сътрудничест-
во между СУ и университета „Гоце Дел-
чев“ в град Шип, Македония. Наградата 
връчи проф. Албена Чавдарова, замест-
ник-ректор на Софийския университет. 

По време на церемонията привет-
ствие поднесе и ректорът на Национал-

джиков, Атанас Мерджанов, проф. Ге-
орги Петканов, Валери Иванчев, Ни-
колай Талев, Тихомир Трендафилов, 
Пламен Юруков, Кристиян Желев, Асен 
Христов, Румен Трендафилов и много 
други.

Тази година почетната награда за 
изявени спортисти беше присъдена на 

Наградите на отличилите се в спорта 
студенти бяха осигурени от Софийския 
университет, фирма „Джъмпер” ЕООД, 
фирма „Намасте”, Българска асоциация 
по белот, Българска асоциация мини 
футбол.

на спортна академия проф. д-р Пенчо 
Гешев. Той изрази респекта си към ос-
новния конкурент на НСА в спортните 
битки на студентските олимпиади –сту-
дентите-спортисти на Софийския уни-
верситет. 

В тържеството по случай връчването 
на наградите на най-добрите спортисти 
на Софийския университет се включиха 
Мажоретният състав на Университета с 
ръководител ас. Гергана Минковска и 
Камерен хор към Катедра „Музика“ към 
Факултета по начална и предучилищна 
педагогика с ръководител проф. Павло-
вич и гл. ас. Галя Луканова. Гостите 
видяха и танца по акробатичен рок енд 
рол на студенти от Софийския универ-
ситет и държавни шампиони за 2015 г. 
с преподавател Милена Панова. Състав 
„Дивля“ с ръководител Димо Славчев 
изпълниха народни танци.
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КАТЕДРА „БИОХИМИЯ“ 
НА БИОЛОГИЧЕСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ НА СУ ЧЕСТВА 
СВОЯ 50-ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ „Биохимията не е всичко, но е в 

основата на всичко”, подчерта проф 
Оджакова и отбеляза, че няма сфера в 
живота на човека, която да не бъде обяс-
нена с биохимичните процеси, които 
протичат в нас.

Ректорът на СУ проф. дфн Анастас 
Герджиков поздрави колегите си от Ка-
тедра „Биохимия“ и отбеляза, че за него 
е чест да присъства на юбилейното тър-
жество. В приветственото си слово той 
подчерта, че и катедрата, и Биологиче-
ският факултет имат сериозен принос за 
авторитета на Софийския университет. 
По думите му Катедрата по биохимия 
е допринесла много с научните си из-
следвания, а поредното доказателство 
за успехите в образователната сфера са 
магистърските програми, които привли-
чат много студенти. Проф. Герджиков 
поздрави присъстващите за постигнато-

В Аулата на Биологическия факултет 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ бе отбелязана 50-годишнина-
та на Катедра „Биохимия“. Празникът 
бе посветен на проф. д-р Тодор Нико-
лов, първия ръководител на катедрата, и 
на всички колеги, работили всеотдайно 
за развитието и утвърждаването на кате-
драта като водеща в обучението по био-
химия в България. 

Проф. Мариела Оджакова, декан 
на Биологическия факултет, поздрави 
присъстващите с 50-годишния юбилей 
на катедрата и отбеляза, че през 2015 г. 
се навършват и 96 години от универси-
тетското обучение по биохимия. „Това 
е предпоставка да претендираме, че за 
толкова години университетското обуче-
ние по биохимия е достигнало своя раз-
цвет”, подчерта проф. Оджакова.

Деканът на Биологическия факултет 
отбеляза още, че съществуването на тази 
катедра се дължи на делото на проф. 
Тодор Николов. В словото си проф. 

Оджакова спомена свои колеги, благо-
дарение на които катедрата съществува 
и се представя достойно пред научната 
общност. Тя изказа своята благодарност 
към колегите от БАН, които са започна-
ли различни курсове в катедрата, про-
дължаващи и до днес. Проф. Оджакова 
не пропусна да изкаже своето признание 
на всички бивши и настоящи колеги в ка-
тедрата, които през изминалите трудни 
години са отстоявали и отстояват име-
то „преподавател и научен работник”. 
Благодари още и на всички лаборанти 
и специалисти на катедрата, както и на 
студентите, които са минали през кате-
драта и след това са се реализирали като 
добри професионалисти в различни ин-
ституции на БАН или висши училища.

Проф. Оджакова отправи специал-
ната си благодарност към доц. Тренка 
Аргирова, която работи още от създава-
нето на катедрата, за споделения опит, 
за споделената мъдрост и за споделените 
знания.

то през изминалите 50 години и им още 
много нови успехи.

Чл.-кор. проф. дбн Здравко Лал-
чев запозна присъстващите с историята 
на катедрата. Катедрата по биохимия 
е създадена през 1965 г. с решение на 
Факултетния съвет на Биологическия 
факултет (Протокол No. 3/25.01.1965 
г.) За неин първи ръководител е избран 
проф. д-р Тодор Крумов Николов. Още 
със създаването на Катедрата започват 
да функционират две специализации – 
„Биохимия и физиология на растенията“ 
и „Биохимия и физиология на животни-
те и човека“. 

В началото на 80-те години на ХХ век 
се създава специализацията „Биохимия“. 

През 1982 г. съвместно с Катедрата по 
клинична лаборатория на Медицинска 
академия в София (сега Медицински 
университет) е създадена специализация-
та „Клинична химия”.

След въвеждането на образовател-
но-квалификационните степени „бака-
лавър” и „магистър” специализациите 
„Биохимия” и „Клинична химия” са 
преобразувани като магистърски про-
грами „Биохимия” и „Клинична химия 
и молекулярна диагностика”, които се 
превръщат в едни от най-предпочитани-
те програми в Биологическия факултет. 
Катедрата по биохимия е инициатор и 
сред създателите на междукатедрената 
магистърска програма „Генно и клетъч-
но инженерство”. 
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ФРАНКО ФРАТИНИ 
ИЗНЕСЕ ЛЕКЦИЯ 
В СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

ЯПОНСКИЯТ ПОСЛАНИК 
ТАКАШИ КОИДЗУМИ ИЗНЕСЕ 
ЛЕКЦИЯ В СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

В Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” италианският 
магистрат и дипломат Франко Фратини 
изнесе лекция пред студенти, препода-

ватели и гости на най-старото българско 
висше училище. Темата на лекцията бе 
„Юридически и политически профил 
на новите международни предизвика-
телства пред ЕС“. Франко Фратини е в 
България по покана на декана на Юри-
дическия факултет на СУ проф. Сашо 
Пенов.

Преди лекцията, която се проведе по 
време на Общото събрание за избор на 
нов ректор на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”, Франко Фра-
тини се срещна с ректора на СУ проф. 
дин Иван Илчев. На срещата проф. 
Илчев запозна италианския магистрат с 
историята на най-старото и авторитетно 
висше училище у нас. Той подчерта, че 
според Националната рейтингова систе-
ма за поредна година Университетът за-
пазва лидерската си позиция в 21 от 24 
професионални направления, в които 
обучава студенти. Проф. Илчев разказа 

В Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” посланикът на 
Япония в България Такаши Коидзуми из-
несе лекция на тема: “70 години от края 
на Втората световна война - Япония, 
България и светът”. Събитието, което е 
част от 26-те Дни на японската култура 
в България, бе организирано от Истори-
ческия факултет на Софийския универ-
ситет на СУ и Посолството на Япония в 
страната ни. 

Преди лекцията посланикът на Япо-
ния беше първият гост на новоизбра-
ния ректор на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков. На 
срещата присъстваха и деканът на Ис-
торическия факултет на СУ доц. Тодор 
Попнеделев, директорът на Центъра за 
източни езици и култури на СУ проф. 
Александър Федотов и проф. Искра 
Баева от Историческия факултет на СУ. 

Посланик Коидзуми обърна специал-
но внимание на активните отношения на 
посолството със Софийския университет 
и на особено интензивния обмен на сту-
денти и преподаватели. Той изрази бла-

още и за възможностите за обучение на 
чуждестранни студенти, които предла-
га Софийският университет, както и за 
програмите за студентска и преподава-
телска мобилност. 

Франко Фратини е председател на 
секция в Държавния съвет - Върховен 
административен съд в Италия (консул-
тантска секция относно нормативни ак-
тове), а от 2014 г. е и първи председател 
на Висшия спортен съд на Италианския 
олимпийски комитет (CONI), последно-
инстанционен правораздавателен орган 
в италианската правна уредба в областта 
на спорта.

По време на политическата си ка-
риера в предишните италиански пра-
вителства е бил два пъти министър на 
публичната администрация (1995-1996 
г и 2001-2002 г.) и два пъти министър 
на външните работи (2002-2004 г. и 
2008-2011 г.). От ноември 2004 до май 
2008 г. е заместник-председател на Ев-
ропейската комисия и еврокомисар по 
въпросите на правосъдието, свободата и 
сигурността.

От 2011 до 2013 г. е председател 
на Фондацията „Алчиде Де Гаспери“ - 
културна институция, осъществяваща 
дейност на европейско и международно 
ниво за лансиране на научната работа 
в областта демокрацията, европейската 
интеграция и международните отноше-
ния.

От февруари 2012 г. е президент на 
Италианското дружество за междуна-
родна организация (SIOI) - сдружение от 
международен характер, осъществяващо 
дейност в областта на обучението на 
дипломати, изследователска работа по 
теми, свързани с международните и ев-
ропейски отношения, международното 
сътрудничество и опазването на правата 
на човека на международно ниво. Той 
е първият политик, изпълняващ такава 
длъжност, която досега е била запазена 
само за дипломати и представители на 
академичната общност.

годарността си за това, че много млади 
хора изучават японски език и възхище-
нието си от техния потенциал и таланта 
на преподавателите им. Според посла-
ник Коидзуми е важно младите хора да 
се реализират и посолството прави уси-
лия да съдейства и в тази посока. 

Ректорът благодари за подкрепата, 
която Софийският университет полу-
чава от японска страна и подчерта, че 
най-успешните от многобройните спо-
разумения, които Софийският универ-
ситет има с международни академични 
институции, са тези, в рамките на които 
преподавателите работят интензивно и 
активно. Проф. Герджиков изрази го-
товността на най-старото висше учили-
ще да продължи да подкрепя конкретни 
партньорства. 

Деканът на Историческия факултет 
на СУ доц. Тодор Попнеделев не скри 
вълнението си от възможността присъст-
ващите на събитието да се докоснат до 
един различен свят и подчерта, че лек-
цията ще прозвучи близко и разбираемо, 
тъй като посланик Коидзуми познава не 
само българския език, но и българската 
душевност.

Преди лекцията доц. Попнеделев 
представи на кратко биографията на 
японския посланик. Такаши Коидзуми 
завършва литература в Токийския уни-
верситет и постъпва на работа в Минис-
терство на външните работи на Япония. 
През 1977 г. пристига в София като 
специализант по български език към Ин-
ститута за чуждестранни студенти. През 
следващата година става студент в СУ. 
Дипломатическата си кариера в посол-
ството на Япония в България започва 
през 1979 г. като през първия си мандат 
е секретар по културни, политически и 
икономически въпроси, а през втория 
– до 1991 г., е секретар политически и 
икономически въпроси. От септември 
2012 г. Такаши Коидзуми е в България 
за трети пореден мандат като извънре-
ден и пълномощен посланик на Япония. 
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СОФИЙСКИЯТ 
УНИВЕРСИТЕТ 
Е ДОМАКИН НА 
ИЗЛОЖБАТА 
„ГОЛЯМОТО 
ЗАВРЪЩАНЕ“

В Централното фоайе на Ректо-
рата на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ бе открита изложба 
на художници анималисти „Голямото за-
връщане“. Събитието бе организирано 
от Биологическия факултет на СУ и бе 
съпътстващо събитие на Първата нацио-
нална конференция по реинтродукция 
на консервационно значими видове в 
България, която се проведе в рамките на 
традиционните Климентови дни на СУ.

На официалното откриване на 
изложбата присъстваха ректорът на 
Софийския университет проф. дфн 
Анастас Герджиков, председателят на 
Общото събрание на СУ проф. д-р Тин-
ко Тинчев, деканът на Биологическия 
факултет проф. д-р Мариела Оджакова, 
преподаватели, студенти и гости.

Изложбата бе организирана благода-
рение на съвместната работа на няколко 
държавни институции и неправителстве-
ни организации – Биологическия факул-
тет на СУ, Федерацията на природоза-
щитни сдружения „Зелени Балкани“, 
Фонд за дивата флора и фауна, Изда-
телство „Pensoft“ и Националната худо-
жествена академия. Събитието се прове-
де под патронажа на Министерството на 
околната среда и водите.

За първи път в България се прави 
опит да бъде показана връзката меж-
ду изкуството, науката и опазването на 
дивата природа. Изложбата, като част 
от един по-мащабен проект, имаше за 
цел да покаже именно това. В нея бяха 
събрани голям брой илюстрации, пуб-
ликувани в научни издания, плакати, 

та е първото официално събитие, което 
открива като ректор. Проф. Герджиков 
отбеляза, че изложбата е предназначена 
не само за тесните специалисти, които 
ще посетят конференцията, но и за все-
ки, който се интересува: „Това е моята 
представа за това да създадем интерес за 
всички, независимо от това каква е тях-
ната професия, към нещата, които ние 
правим – научната, образователната и 
културната ни дейност”, добави ректо-
рът.

Кураторът Христина Грозданова зая-
ви, че откриването на изложбата „Голя-
мото завръщане“ е дългоочакван момент 
за нея, тъй като от няколко години рабо-
ти с авторите - художници, илюстрирали 
най-престижните зоологически и бота-
нически научни издания през последни-
те десетилетия, както и млади автори. 
Една от основните цели на изложбата е 
да популяризира проблемите, свързани 
с опазването на дивата природа. Гроз-
данова представи и новоиздадения ката-
лог, който е първото по рода си изда-
ние, което представя авторите на научни 
илюстрации в България.

Емилиян Стойнов, председател на 
Фонда за дивата флора и фауна, един 
от главните спонсори на изложбата и на 
конференцията, изрази радостта си, че 
има възможността да се покаже какво са 
свършили на терен и в отдалечени мес-
та в страната през последните десетина 
години в България – нещо, което оста-
ва скрито за обществото. По думите му 
тази дейност не е лъскава и академично 
изглеждаща, но тя е подкрепена от на-
учни знания, които се добиват именно в 
Биологическия факултет на Алма матер.

От името на Фонда за дивата флора 
и фауна и Фондация „Зелени Балкани” 

дивите животни и растителни обекти в 
България. Това е един процес, който 
върви със застрашителни темпове. И не-
зависимо че ние знаем много за различ-
ните растителни и животински видове, 
все още са ни много ограничени позна-
нията за връзките между тези видове. 
За връзката на тези видове с околната 
среда, какво прави човешката дейност“, 
каза още проф. Оджакова. Тя подчер-
та, че целта на изложбата е да събуди 
любовта и да акцентира вниманието на 
обществеността върху проблема за опаз-
ването на тези изключително ценни и 
редки видове. 

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков изрази 
удоволствието си от това, че изложба-

брошури и други информативни матери-
али, както и нови, непоказвани до сега 
произведения. Показани бяха и работи 
на съвременни български илюстратори, 
поставили основите на научната илюс-
трация у нас, както и на доказали се вече 
техни по-млади последователи.

Изложбата бе открита от проф. 
Мариела Оджакова, която заяви, че за 
нея е изключителна чест да присъства 
на събитието, което е уникално по своя 
характер и съчетава различни сфери от 
човешката дейност – наука, изкуство, 
опазване на дивата природа. Деканът на 
Биологическия факултет подчерта, че 
видовете, представени в изложбата, са 
обект на докладите на Първата нацио-
нална конференция по реинтродукция 
на консервационно значими видове в 
България и заяви, че конференцията и 
изложбата са пример за интеграцията на 
Софийския университет в общността.

„Изложбата акцентира върху един 
много важен проблем - изчезването на 
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Емилиян Стойнов благодари на Софий-
ския университет за домакинството на 
изложбата и на конференцията и изрази 
надеждата си изложбата да остане като 
постоянна експозиция в Биологическия 
факултет на СУ.

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС И 
ГРАФИКА „ЕКО АНТАРКТИДА” 
БЕ ОТКРИТА В СУ

В навечерието на патронния праз-
ник на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” в Централното фо-
айе на Университета бе открита излож-
бата „Еко Антарктида”. Експозицията е 
посветена на патронния празник на СУ 
„Св. Климент Охридски” и Българската 
полярна база „Св. Климент Охридски” и 
можеше да бъде разгледана до 30 ноем-
ври 2015 г.

Събитието бе организирано от Цен-
търа за полярни изследвания към Со-
фийския университет и се проведе в 
рамките на традиционните Климентови 
дни на Университета. Проект „Еко Ан-
тарктида” 2015-2016 съвместно с На-
ционалното училище за изящни изкуства 
„Илия Петров” стартира инициатива, 
чрез която учениците изразяват своята 
гледна точка по проблемите, касаещи 
екологията на Ледения континент. По-
добни инициативи вече са факт в Испа-
ния, Чили, Аржентина, Уругвай и др.

Изложбата бе открита от проф. д-р 
Христо Пимпирев, който не скри вълне-
нието си от произведенията на младите 
автори. Той отбеляза, че това е една 
уникална изложба, която разглежда 
особено актуалния проблем за опазва-
нето на природата чиста за идните по-
коления. Проф. Пимпирев подчерта, 
че картините и плакатите са истински 
шедьоври и заслужават да се видят от 
много по-широка аудитория. Той изрази 
надеждата си авторите на творбите да 
станат студенти в Алма матер и да имат 

възможност да посетят Антарктида, за да 
се докоснат до нейната уникална приро-
да.

Драгомир Матеев от Българския 
антарктически институт благодари на 
авторите за това, че помагат Антаркти-
да да се докосне все повече до сърцата 
на младите, които са бъдещите изследо-
ватели на континента. Той изрази бла-
годарността си за сериозното им отно-
шение към толкова важния проблем за 
опазването на околната среда. Матеев 
подчерта, че избраните творби, които са 
наградени, ще бъдат изложени в Антар-
ктическия институт на Чили през месец 
януари 2016 г., а след това ще бъдат 
изложени и в българската база в Антар-
ктида.

Художествените произведения са 
разделени в четири категории: скулп-

тура, живопис, графика и графичен 
дизайн. По време на откриването на из-
ложбата бяха отличени по три работи от 
всяка категория.

„Еко Антарктида” е културна програ-
ма, чиято цел е чрез изкуството в раз-
личните му форми да се обърне внима-
ние на необходимостта и отговорността 
да се полагат грижи за антарктическото 
наследство и околната среда на нашата 
планета. Целта на проекта е да съчетае 
естетическите възможности на съвремен-
ното изкуство с текущи въпроси, касае-
щи опазването на околната среда и вли-
янието на човешкия фактор.
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В УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БИБЛИОТЕКА БЕ ОТКРИТА 
ЮБИЛЕЙНАТА ИЗЛОЖБА 
„РАЗГАДАВАЙКИ 
ЛЕРМОНТОВ”

Събитието бе организирано от Уни-
верситетската библиотека на СУ съв-
местно с Всерусийската държавна биб-
лиотека за чуждестранна литература 
(ВГБИЛ-Москва) и се проведе в рамките 
на традиционните Климентови дни на 
Софийския университет. Изложбата бе 
посветена на 200-годишнината от рож-
дението на великия руски поет и писател 
Михаил Юрьевич Лермонтов.

Изложбата бе подготвена в рамките 
на програмата на ВГБИЛ „В началото 
бе словото…”, представяща литератур-
но-художествени проекти, изпълнени в 
сътрудничество с руски и чуждестран-
ни художници и литературоведи. В из-
ложбените витрини Университетската 
библиотека представи произведения на 
Лермонтов в превод и оригинал от своя 
фонд, обхващащи периода от 1880 г. до 
наши дни. 

На събитието присъстваха дирек-

български език, както и последните пре-
води на Лермонтов. „Има синергетика, 
обвързване между книгите, същността 
на поета и Лермонтов през погледа на 
художниците”, подчерта доц. Ангелова.

Миля Асхадулина изрази задовол-
ството си от съвместната работа на двете 
библиотеки. Тя поясни, че в изложбата 
са включени творбите на двама известни 
московски художници - Юрий Косогов-
ски и Людмила Григориева-Семятицка и 
идеята на инициативата е да се получи 
нов поглед върху творчеството на Лер-
монов. Произведенията на художниците 
са посветени на религиозните и духовни-
те търсения на Лермонтов, които те раз-
работват в отделни цикли. Миля Асхаду-
лина заяви още, че изложбата е подарък 
на Университетската библиотека.

торът на библиотеката доц. д-р Анна 
Ангелова, Миля Асхадулина от Всеру-
сийската държавна библиотека за чуж-
дестранна литература, преводачът Ки-
рил Кадийски, Роберт Шестаков - първи 
секретар в посолството на Русия у нас, 
писателят Калин Терзийски, преподава-
тели и студенти.

Директорът на Университетска биб-
лиотека доц. Анна Ангелова отбеляза, 
че изключително щастлива от факта, че 
с изложбата, посветена на Лермонтов, 
се продължава една традиция на ползот-
ворно сътрудничество между Всерусий-
ската държавна библиотека за чуждес-
транна литература и Университетската 
библиотека на СУ.

Доц. Ангелова отбеляза, че изложба-
та касае докосването до Лермонтов през 
очите на художниците и дава друг по-
глед към Лермонтов. Университетската 
библиотека предлага на посетителите да 
видят първите преводи на Лермонтов на 
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ДОКТОРАНТИТЕ 
НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИХА 
СВОИТЕ ДИПЛОМИ

На тържествена церемония в Аулата 
на Софийския университет успешно за-
щитилите докторанти от всички факулте-
ти на най-старото висше училище в Бъл-
гария получиха дипломите си от ректора 
проф. дин Иван Илчев. 

На събитието, което поставя начало-
то на традиционните Климентови дни на 
Алма матер, присъстваха заместник-рек-
тори на Софийския университет, дека-
ни, преподаватели и гости.

Церемонията бе открита от зам.-рек-
тора на СУ проф. Анастас Герджиков, 
който поздрави докторантите, техните 
близки и преподаватели. Ректорът на 
Софийския университет проф. Илчев 
припомни, че церемонията по връчване 
на дипломите на успешно защитилите 
докторанти беше проведена за първи 
път през май 2015 г. 

„Струваше ми се нелогично един 
от много важните етапи на вашето из-
растване в науката да остане само един 
сух сив, административен акт“, заяви 
ректорът. Той се върна в спомените си 
във времето, когато церемонията след 
защитаване на докторантурата му е 
представлявала връчване на листче хар-
тия в една канцелария.

„Струва ми се, че вие, на които се 
надяваме, за да върви нашето общество 
напред, имате право на по-тържествена 
церемония в една от най-хубавите зали в 
България. Пожелавам ви успех, колеги, 
в една България, в която ще се обръща 
внимание не само на това, което Смир-
ненски наричаше „хората на тежкия 
чук“, но и на хората на мисълта. Защото 
през последните столетия напредъкът на 
човечеството се дължи най-вече на хора-
та на мисълта. А вие попадате всички в 
тази категория“.

Ректорът пожела на най-младите 
доктори успех и късмет в живота и при-
помни, че получават дипломите си в 
университета, който според последната 
рейтингова класация е най-добрият в 

България на практика във всички про-
фесионални направления, в които обу-
чава. „На вас разчитаме да го направите 
университет, който да е сред най-добри-
те в Европа“ – каза още проф. Илчев.

АБСОЛВЕНТИ
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ДИПЛОМИРАХА СЕ 
БАКАЛАВРИТЕ И 
МАГИСТРИТЕ НА 
БОГОСЛОВСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

СУ доц. Милена Стефанова. Тя споде-
ли, че за четири години като зам.-ректор 
на СУ, едва сега има честта да бъде със 
завършващите Богословския факултет.

„Казвам това, защото искам да под-
чертая колко голям и велик е Софий-
ският университет. Но той не може да 
бъде такъв, без своя Богословски факул-
тет. Искам да изкажа личната си благо-
дарност на деканското ръководство на 
факултета за успешната ни работа през 
изминалите четири години и да пожелая 
на ръководството нови успехи, да раз-
ширява все повече дейността на Бого-
словския факултет. Защото в днешните 
смутни времена на всички ни е ясно, че 
имаме нужда от вяра, от сила, от увере-
ност в това, че християнските ценности 
са непобедими и те могат да ни ръково-
дят в нашия светски живот“. 

Доц. Стефанова призова випускни-
ците на Богословския факултет със ста-
ване на крака и със силни аплодисменти 
да благодарят на своите водачи, учите-
ли и преподаватели от факултета. Тя 
призова с бурни аплодисменти да бъде 
поздравен и випуск 2015 за успехите на 
всеки един по отделно. 

От свое име и от името на ректора 
на СУ проф. дфн Анастас Герджиков 
доц. Стефанова пожела на завършва-
щите да бъдат здрави, да съхраняват в 
себе си духа на Алма матер, да пропо-
вядват доброто, вярата и смирението. 
„Всички ние заедно можем и ще бъдем 
по-добри, ако всеки един от нас дълбоко 
в сърцето си носи вярата“, подчерта още 
зам.-ректорът и обяви випуск 2015 г. на 
Богословския факултет на Софийския 
университет за закрит. 

В Аулата на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ се проведе 
тържествената церемония по връчване 
на дипломите на абсолвентите от ви-
пуск 2015 г. на Богословския факултет 
на СУ. 65 бакалаври и магистри полу-
чиха дипломите си за завършено висше 
образование. Випускът има един пълен 
отличник. 

На събитието присъстваха замест-
ник-ректорът на СУ доц. Милена Стефа-
нова, деканът на Богословския факултет 
доц. д-р Александър Омарчевски, пре-
подаватели, студенти и близки на абсол-
вентите.

Доц. Омарчевски откри тържестве-
ната церемония и честити празничния 
ден на абсолвентите, техните препода-
ватели и близки. Деканът припомни, че 
на повечето от завършващите тази годи-
на, е връчил студентските книжки, кога-
то са постъпвали в Богословския факул-
тет, а сега ще връчи техните дипломи. 
„Моля се на Господ това, което пожелах 
на вас, а и на всички студенти, на които 
съм връчил студентските книжки, да се 
е случило. Или процесът поне да е за-
почнал, защото той е до живот – освен 
добри специалисти, освен компетентни, 

знаещи, можещи хора, да станете добри 
хора! Много се надявам, че това се е 
случило с вас и затова благодаря на Гос-
под“.

Доц. Омарчевски подчерта, че по-
стигнатите резултати на абсолвентите 
показват, че времето, прекарано в за-
лите на Богословския факултет не е 
загубено и заяви, че това е една добра 
атестация и за бъдещето на работата на 
младите специалисти в обществото, и за 
бъдещето на родната ни църква.

„Това, което искам да ви пожелая, е 
всеки по своя път, на своето поприще да 
не забравя Богословския факултет, да 
не забравя това, което е научил, да не 
оскъдява вярата. Виждате дните какви 
са, че все повече религиозната пробле-
матика излиза по един драстичен начин 
на общественото поле. Затова бъдете 
верни, така, както сме ви учили. Бъдете 
здрави – и физически, и духовно!“, каза 
още доц. Омарчевски. 

От името на ректорското ръководство 
на Софийския университет приветствие 
към абсолвентите, техните преподавате-
ли и близки поднесе и зам.-ректорът на 

От името на бакалаврите привет-
ствие поднесе отличникът на випуска 
при бакалаврите Жана Манолчева. Тя 
благодари на своите близки, на колегите 
си, на администрацията, на служителите 
на библиотеките на Богословския фа-
култет, на отците, служили в академич-
ния параклис. Жана се обърна с дълбока 
благодарност към своите преподаватели 
и заяви: „За нас вие винаги ще бъдете 
вдъхновяващ пример за висока интели-
гентност и истинска вяра – личности, 
съчетаващи във висша степен знанието 
за вярата и живот според християнските 
ценности! Надяваме се да оправдаем ва-
шето доверие!“ Тя призова колегите си 
винаги, където и да се намират, да бъдат 
достойни възпитаници на Алма матер, в 
мислите и делата си винаги да са част от 
семейството на Богословския факултет 
и да се стремят към усъвършенстване.

Приветствено слово поднесе и Слави 
Спасов, магистър, който получи златна 
значка за пълния си отличен успех. Той 
благодари на преподавателите си и ги 
увери, че трудът им не е отишъл напраз-
но. Той припомни, че само след някол-
ко дни ще бъде почетена паметта на св. 
Климент Охридски и прочете пред ауди-
торията част от неговото житие. „Като 
Климентови ученици и ние извървяхме 
път, който ни направи хора по-зрели и 
по-отговорни за бъдещите ни начина-
ния. Научихме не малко, но най-важно-
то, разбрахме, че ученето трябва да про-
дължи през целия живот и че не трябва 
да се скъпим да споделяме наученото с 
всички, с които животът ще ни срещне“, 
заяви още отличникът на випуска.
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БАКАЛАВРИТЕ 
ОТ СТОПАНСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ НА 
СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ВИПУСК 2015 Г. 
ПОЛУЧИХА СВОИТЕ 
ДИПЛОМИ

фесионален път и добри житейски спо-
луки.

„Убедена съм, че вие никога няма да 
забравите вашия факултет, вашите пре-
подаватели, нашата Алма матер. И че 
винаги в мислите си, но и в делата си ще 
се връщате към Стопанския факултет, 
ще го подкрепяте на тези високи пози-
ции, на които, надявам се, в бъдеще ще 
заемете“. 

По време на тържествената церемо-
ния представителят на Сдружението на 
завършилите Стопанския факултет Ва-
сил Атанасов се обърна към завършили-
те и им разказа за трудностите, които ги 
очакват, за проблемите, които ще трябва 
да преодолеят, за да се развият като ис-
тински професионалисти. „Повярвайте 
ми, да отгледаш и да възпиташ дете е 
по-трудно дори от изпит по счетовод-
ство. Затова единственото, което искам 
да ви пожелая и предам като послание, 
е да правите всичко в този живот така, 
че вашите деца след време да се гордеят 
с вас. Тогава ще сте успели. На добър 
час!”, каза в края на словото си Васил 
Атанасов.

От името на абсолвентите колегите 
си поздрави Николета Гергинова, която 
припомни, че преди четири години, ко-
гато са пристъпили за първи път прага 
на Стопанския факултет, са били непо-
знати един за друг, любопитни и жадни 
за това, което им предстои. Тя си спом-
ни и за срещите с преподавателите и 
им благодари: „Това, което получихме 
от тях, не е книга с инструкции за полз-
ване, нито е стока със срок на годност. 
Вместо това те ни доведоха до високото, 
а дотам се стига по стръмното. Дадоха 
ни орден на познанието“.

В Аулата на Софийския университет 
се състоя тържествената церемония по 
връчването на дипломите на абсолвен-
тите от Стопанския факултет на СУ. 80 
бакалаври от випуск 2015 г. завършиха 
висшето си образование. Випускът има 
един пълен отличник.

На събитието присъстваха замест-
ник-ректорът на Софийския универси-
тет проф. дпн Албена Чавдарова, дека-
нът на Стопанския факултет на СУ доц. 
д-р Теодор Седларски, преподаватели, 
абсолвенти и техните близки.

Деканът на факултета доц. Теодор 
Седларски поздрави абсолвентите и раз-
каза накратко историята на Стопанския 
факултет. Той отбеляза, че през 2015 г. 
се навършват 25 години от възстановява-
нето му и подчерта: „За тези 25 години 
ние се утвърдихме като факултет, който 
привлича най-добрите кандидат-студен-
ти, тези, които имат отлични познания 
по математика и отлична подготовка по 
езици. Една рядка комбинация, която е 
предпоставка за вашия успех на пазара 
на труда”.

Доц. Седларски припомни, че спо-
ред всички рейтингови класации през 
последните години Стопанският факул-
тет на Софийския университет заема 
първите места в областите, в които под-
готвя студенти.

„Надявам се, че за вас е бил отворен 
един прозорец към начина на препода-
ване и мислене на онези общества, които 
определяме като високо развити, което 
ви прави конкурентноспособни не само 

у нас, но и в чужбина“, каза още доц. 
Седларски. Той призова абсолвентите 
да посветят усилията си и кариерното си 
израстване на родината си и изрази на-
дежда, че вече като завършващи факул-
тета, могат да виждат над повърхността 
на пазарните механизми на съвременно-
то пазарно общество, да бъдат свободни 
и да бъдат творци, а това, което създа-
ват, да бъде от тяхната запазена марка 
и да има висока стойност. Да бъдат при-
мер за следване, а не последователи и 
консуматори.

В края на приветствието си доц. Сед-
ларски пожела на абсолвентите на до-
бър път и нищо да не може да ги спре.

От името на ректорското ръковод-
ство и от свое име заместник-ректорът 
на СУ проф. Албена Чавдарова поз-
драви абсолвентите, техните препода-
ватели, близки и родители за празника. 
Тя поздрави завършващите студенти за 
това, че преди четири години са избра-
ли Стопанския факултет на Софийския 
университет и изрази надеждата си, че 
тези, които решат да продължат да учат 
в магистърска степен, отново ще пред-
почетат Стопанския факултет и Софий-
ския университет. 

Проф. Чавдарова пожела на аб-
солвентите да бъдат здрави, успешни и 
дръзновени. „Не се страхувайте да бъде-
те смели в изказа си, защото ви предстои 
да решавате много важни задачи в сто-
панското бъдеще на нашата държава и 
се надявам да го направите перфектно“, 
каза още проф. Чавдарова и пожела на 
младите си колеги да имат успешен про-

В приветствието си Николета Герги-
нова благодари на родителите и близки-
те, на създадените приятелства и изрази 
надеждата си, че абсолвентите ще про-
дължат да се срещат и занапред. Тя по-
жела на колегите си на добър час. 

Първият абсолвент, който получи 
дипломата си, бе пълният отличник на 
випуска Десислава Димитрова. Десис-
лава е завършила едновременно трети 
и четвърти курс. От зам.-ректора на 
СУ проф. Чавдарова Десислава получи 
златна значка на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ и пожела-
ния да намери мечтаната работа. 

Десислава Димитрова заяви, че е ра-
достна, че е била част от Стопанския фа-
култет на СУ и изрази надеждата си, че 
младото поколение може да оцени това, 
което имат. Тя пожела на състудентите 
си да продължат само напред. 
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ДИПЛОМИРА СЕ 
ВИПУСК 2015 Г. 
НА ФАКУЛТЕТА ПО 
ПЕДАГОГИКА НА СУ

Деканът на факултета доц. Бончо 
Господинов поздрави абсолвентите с 
празника и отбеляза, че попрището на 
педагога и на социалния работник не е 
леко. Завършващите днес ще се сблъскат 
с много болки, човешки страдания и ще 
им трябват много сили и професионали-
зъм, за да се справят с проблемите, пред 
които ще се изправят. Деканът не про-
пусна да очертае и предизвикателствата, 
които стоят пред абсолвентите. Доц. 
Господинов изрази увереността си, че по 
време на своето обучение в Софийския 
университет абсолвентите са получили 
всичко, което би им помогнало да вър-
вят по професионалния си път уверено: 
„Надявам се, че тръгвайки си оттук, вие 
всъщност отново ще идвате. Бъдете си-
гурни, че винаги ще бъдете посрещнати с 
„Добре дошли!”, с приятелски чувства, с 
приятелска усмивка и винаги ще ви бъде 
съдействано с каквото е възможно”.

Доц. Господинов призова абсолвен-
тите да позволят на своите чувства на-
пълно да разберат и изследват реалнос-
тта, която ги обкръжава; да не правят 
прибързани и затова неправилни изво-
ди; да бъдат достатъчно смели да вземат 
решение; вземайки го, да действат уве-
рено и без съмнение; да се съсредоточат 
и вложат в това действие цялата си сила 
и енергия; да не се боят да грешат. Доц. 
Бончо Господинов поздрави всички с 
успешното завършване на висшето им 
образование, като им пожела здраве и 
на добър път.

Абсолвентката Вивиана Стефанова 
от специалност „Педагогика” също поз-
драви колегите си: „През тези четири 
години това беше мястото, където имах 
възможност да се срещна с изключител-
ни преподаватели и професионалисти. 

На тържествена церемония в Ау-
лата на Софийския университет 154 
бакалаври и магистри от Факултета по 
педагогика получиха своите дипломи за 
висше образование. Пълните отличници 
на випуска са четирима.

На събитието присъстваха зам.-рек-
торът на Софийския университет проф. 
дпн Албена Чавдарова, деканът на фа-
култета доц. Бончо Господинов, препо-
даватели от факултета, приятели и близ-
ки на абсолвентите.

Проф. дпн Албена Чавдарова при-
ветства завършилите от името на ректо-
ра на Университета проф. дфн Анастас 
Герджиков. Тя се обърна към абсолвен-
тите-бакалаври и изрази надеждата си, 
че ще продължат развитието си и в след-
ващите образователно-квалификацион-
ни степени във Факултета по педагогика 
на СУ. Проф. Чавдарова поздрави и 
колегите магистри, подчерта, че на тях 
им предстои голямо предизвикателство 
и изрази надеждата си, че не се страху-
ват да влязат в българските училища и 
останалите образователни институции, 

които наистина имат нужда от тях. По 
думите на проф. Чавдарова, този път 
няма да бъде лесен, но абсолвентите са 
подготвени много добре и ще оправдаят 
доверието на своите преподаватели на-
всякъде, където се намират.

Зам.-ректорът се обърна към ма-
гистрите от специалност „Социални 
дейности” и изтъкна, че днес предизви-
кателствата пред социалните работни-
ци са огромни – безработица, бедност, 
мигранти, хора с увреждания – именно 
сферите, в които те ще работят. Проф. 
Чавдарова изрази надеждата си, че ще 
се справят като добри професионали-
сти.

На магистрите от специалност „Не-
формално образование”, проф. Чавда-
рова пожела много успехи, защото те ще 
трябва да прокарват нов път, тъй като са 
сред първите випуски, завършващи тази 
специалност. Тя им пожела да бъдат оп-
тимисти, защото им предстоят и хубави 
неща, да бъдат здрави, успешни и смели 
в своите решения. Зам.-ректорът проф. 
Чавдарова обяви випуск 2015 на Факул-
тета по педагогика на СУ за закрит.

Хора, които са приели своята научна и 
преподавателска дейност за призвание 
и са готови да предадат своя натрупан 
професионален и житейски опит на нас, 
тепърва, навлизащи в сферата”. В изказ-
ването си тя припомни хубавите и труд-
ните моменти, през които е преминала 
със своите колеги.

Вивиана Стефанова благодари на 
преподавателите от името на всички аб-
солвенти и подчерта, че всички са гото-
ви да посрещнат шансовете на съдбата, 
които да ги доведат до крайната точка 
на тяхното пътуване, наречена успех. Тя 
призова колегите си да упорстват, да по-
стигат целите си, да не се отказват пред 
трудностите и да не забравят мечтите си.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

бюлетинът се изготвя от отдел

“ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

info@admin.uni-sofia.bg 


