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СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА 
ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ 
НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г. В 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

През месец юни приключи втората 
кандидатстудентска сесия на Софийския 
университет за учебната 2016/2017 г. 
На 20 юни 2016 г. в 8.30 часа старти-
ра електронният прием на документи 
за класиране на кандидат-студентите за 
учебната 2016/2017 г. в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 
Желаещите да участват в класирането 
кандидат-студенти можеха да се регис-
трират на адрес до 17.30 ч. на 2 юли 
2016 г. 

Кандидат-студентите имаха възмож-
ност да използват електронизираната 
система за регистрация, която предложи 
два варианта на валидиране на записа.

За още по-голямо улеснение на кан-
дидат-студентите от страната и тази 
година Софийският университет даде 
възможност за прием на документи в 
офисите по набиране на кандидат-сту-
денти в Благоевград, Бургас, Варна, Ви-
дин, Велико Търново, Враца, Габрово, 
Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстен-
дил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пер-
ник, Плевен, Пловдив, Петрич, Разград, 
Русе, Свищов, Силистра, Сандански, 
Сливен, Смолян Стара Загора, Търго-
вище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Бъдещите студенти имаха възмож-
ност да подадат документите си и в Рек-
тората, както и да платят на място такса-
та от 30 лева за участие в класирането.

НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА

Ю
Н

И
  

/ 
2

0
1

6
6

Ю
Н

И
  
/ 

2
0

1
6

5



СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
ИЗБРА ГЛАВЕН МЕНИДЖЪР

ДОЦ. Д-Р СТОЯН 
ШИШКОВ Е 
НОВИЯТ ДЕКАН НА 
БИОЛОГИЧЕСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ

Ректорът проф. дфн Анастас Гер-
джиков назначи Женина Жилева за 
главен мениджър на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“. 
Новата длъжност е създадена с реше-
ние на Академичния съвет от 27 януари 
2016 г. като част от мерките за подо-
бряване на управлението на Софийския 
университет, обещани от проф. Анастас 
Герджиков при кандидатирането му за 
ректор.

На заседание, проведено на 8 юни 
2016 г., ректорът проф. Анастас Гер-
джиков информира Академичния съ-
вет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ за резултатите от 
проведения конкурс за главен мениджър 
на най-старото висше училище.

37 кандидати подадоха документи 
в обявения от Софийския университет 
конкурс за длъжността „главен мени-
джър“. Първоначалният подбор беше 
проведен от Boyden България – българ-
ското подразделение на международна 
компания за откриване и привличане на 
професионалисти за висши мениджър-
ски позиции.

На комисия в състав проф. дфн 
Анастас Герджиков – ректор, доц. д-р 
Георги Вълчев, заместник-ректор, доц. 
д-р Елиза Стефанова, заместник-ректор, 
доц. д-р Юрий Кучев, заместник-ректор, 
проф. д-р Димитър Денков, декан на 
Философския факултет и председател 
на Съвета на деканите, Детелина Или-
ева, главен секретар и Диана Георгиева, 
началник отдел „Личен състав и трудови 
отношения“, бяха предоставени доку-
ментите на четирима кандидати, които 
отговарят на изискванията, публикувани 
при обявяване на конкурса.

След запознаване с документите на 
четиримата кандидати комисията насро-
чи провеждане на събеседване с тях на 
26 май 2016 г. Поради започване на 
работа в друга институция един от кан-
дидатите не се яви на събеседването. Съ-
беседване беше проведено с останалите 
трима кандидати.

Доц. д-р Стоян Шишков беше избран 
за декан на Биологическия факултет на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Кандидатурите за поста де-
кан бяха три – на доц. д-р Стоян Шиш-
ков, чл.-кор. проф. дбн Румен Панков 
и проф. дбн. Майя Стойнева-Гертнер. 
Бяха проведени два тура на гласуване, 
като на балотажа доц. д-р С. Шишков 

След като прецени квалификацията, 
професионалния опит и познаването на 
нормативната уредба в областта на ви-
сшето образование и науката, финансо-
вата и стопанската дейност, обществени-
те поръчки и трудовото и осигурително 
право комисията предложи на длъжност-
та „Главен мениджър“ на Софийския 
университет да бъде назначена Женина 
Жилева.

Женина Жилева е родена на 22 
януари 1969 г. Има магистърска степен 
инженер, специалност „Автоматизация 
на производството“ от Техническия уни-
верситет в София и магистърска степен 
по икономика, специалност „Икономика 
и управление на търговията“ от Универ-
ситета за национално и световно сто-
панство. Завършила е професионална 
следдипломна квалификация по трудова 
и организационна психология в Софий-
ския университет.

От октомври 2014 г. до момента е 
била началник отдел „Финансово-ад-
министративен“ в „София Тех Парк“ 
АД. Била е главен секретар на Минис-
терството на финансите в периода яну-
ари-септември 2014 г. От юни 2012 г. 
до януари 2014 г. е била началник на 
отдел „Финансово-административен и 
човешки ресурси“ в „София Тех Парк“ 
АД. Била е последователно директор 
на отдел „Човешки ресурси“ и директор 
на отдел „Финансово-административна 
дейност“ в Комисията за финансов над-
зор в периода април 2003 г. – юни 2012 
г. От май 2001 г. до април 2003 г. е била 
специалист – персонално администрира-
не, главен специалист и началник отдел 
в дирекция „Управление на човешките 
ресурси“ в „Овергаз холдинг“ АД.

Носител е на Годишната награда за 
утвърждаване на професията мениджър 
по управление на човешките ресурси на 
Българската асоциация за управление на 
човешките ресурси през 2004 г.

беше избран с 85 гласа „за“.
Доцент д-р Стоян Шишков завършва 

специалност “Молекулярна и функцио-
нална биология”“ в Софийския универ-
ситет през 1985 г. През 1986 – 1989 г. е 
аспирант в Институт по микробиология 
на Българската академия на науките и 
през 1990 г. защитава кандидатска ди-
сертация на тема: „Ефект на ациклогуа-
нозин в комбинация с други нуклеозидни 
аналози върху херпес-вирусната репро-
дукция”. От 1991 г. е последователно 
асистент и главен асистент, а през 2010 
г. е избран за доцент по вирусология към 
лаборатория „Вирусология“.

Доц. Стоян Шишков е ръководи-
тел на лаборатория „Вирусология“ от 
2006 г., а през периода 2012-2016 г. 
е заместник-декан по учебната дейност 
- ОКС “Бакалавър” на Биологическия 
факултет. От 2004 г. е член на Факул-
тетния съвет. 

Чете лекции по вирусология, тера-
пия и профилактика на вирусните ин-
фекции, клетъчни патогени и др. в ба-
калавърски и магистърски програми на 
Софийския университет.

Ръководител или участник е в 22 на-
учни проекта, от които шест междуна-
родни. Бил е ръководител на 15 диплом-
ни работи и две защитени докторски 
дисертации. 

Научните му интереси са в областта 
на молекулярната вирусологията, скри-
нинга на вещества за антивирусна актив-
ност и изолиране на вируси.

Автор е на над 50 научни публика-
ции и е участвал в над 90 международни 
и национални конференции.
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НАЙ-ДОБРИТЕ СТУДЕНТИ 
НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ 
БЯХА НАГРАДЕНИ 
НА ТЪРЖЕСТВЕНА 
ЦЕРЕМОНИЯ фийския университет.

Васил Силяновски - председател на 
Студентския съвет на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски” от-
прави приветствено слово към гостите: 
„Днес Студентски съвет не е важен, днес 
важни сте вие, които присъствате в тази 
зала. Кандидатите в конкурса „Студент 
на годината” показаха, че са специали-
сти от най-високо ниво – регионално, 
национално и международно”, подчерта 
Васил. Той благодари на журито, ректо-
ра, деканите и преподавателите, които с 
този конкурс са показали на студентите, 
че има кой да ги забележи и оцени.

Васил отбеляза, че конкурсът не е 
патент на Студентския съвет на Софий-
ския университет, но идеята му е да 
даде гласност на постиженията, идеите 
и успехите на най-добрите студенти в 
Университета. „Конкурсът е един от ме-
ханизмите, с които можем да покажем 
вашите постижения както на държавата, 
така и на бизнеса”, подчерта Васил.

Ректорът на Софийския университет 
проф. Анастас Герджиков отбеляза, че 
за него е било интересно преживяване 
да бъде част от журито на този конкурс. 
Той подчерта, че кандидатурите са били 
равностойни, а заслугите - сериозни и в 
разнообразни сфери - наука, спорт, ху-
дожествена дейност. Това е затруднило 
много журито, изтъкна ректорът, но е и 
повод за изключителна гордост. „Първи-
ят и вторият бяха много близки, поняко-
га изборът беше труден, тъй като всички 
бяха достойни”, каза ректорът.

Проф. Герджиков изтъкна заслугите 
на Студентския съвет за инициирането 
на конкурса и реализирането на кон-
курса, който е част от инициативите на 
организацията. „През последните две 
години тези инициативи са насочени не 
само към студентите и техните интереси, 
но и към равностойното представяне на 
всеки факултет, което не е лека задача”, 
добави ректорът.

Проф. Иван Димов, заместник-ми-

В Аулата на Софийския университет 
се състоя церемония, на която бяха на-
градени отличените в конкурса „Студент 
на годината“ на Софийския универси-
тет.

Конкурсът „Студент на годината“ 
се организира от Студентския съвет на 
най-старото висше училище за първи път 
в 19-годишната история на студентска-
та организация и е част от поредицата 
събития, които отбелязват годишнината.

Жури с председател ректора на Со-
фийския университет проф. Анастас 
Герджиков и членове проф. Иван Ил-
чев – ректор на Университета в периода 
2007-2015 г., Вяра Анкова – генерален 
директор на Българската национална 
телевизия, Веселин Милев – председа-
тел на постоянната комисия по здраве-
опазване и социални науки в Столичния 
общински съвет, проф. Даниел Вълчев 
– министър на образованието в периода 
2005-2009 г., Милена Дамянова – пред-
седател на Комисията по образование и 
наука в Народното събрание, Елена Ма-
ринова – президент на „Мусала Софт“, 
д-р Веселин Милев - председател на Ко-
мисията по здравеопазване и социална 
политика в Столичния общински съвет, 
Асен Марков – заместник-министър на 
младежта и спорта и Яна Вангелова – 
председател на Националното предста-
вителство на студентските съвети разгле-
да 81 постъпили кандидатури.

Кандидатите бяха разделени в след-
ните професионални направления: пе-
дагогически науки, хуманитарни науки, 
социални науки, стопански науки, прав-
ни науки, природни науки, математика и 
информатика, здравеопазване, спорт и 
доброволческа дейност.

От десетте победители в отделните 

нистър на образованието и науката, от-
беляза, че за него е чест и удоволствие 
да присъства на събитието. Той прочете 
поздравителен адрес от министъра на 
образованието Меглена Кунева. „Разви-
тието на образованието и науката е ис-
тинският носител на надеждата за по-до-
брото и устойчиво бъдеще на страната 
ни. И всички добри идеи и примери в 
тази насока следва да се отбелязват, от-
личават и насърчават”, подчертава г-жа 
Кунева. Тя изразява своето убеждение, 
че преподавателите ще продължават да 
работят за развитието на младите хора, 
учейки ги да бъдат мислещи личности, 
способни да правят своя избор и да бъ-
дат полезни за обществото и надежда 
сътрудничеството между Министерство-
то на образованието и науката и Софий-
ския университет да продължи за прео-

доляване на предизвикателствата, за да 
може на студентите да бъдат осигурени 
качествено образование, възможност за 
професионална реализация, свобода на 
избор и нови постижения.

Награждаването започна с катего-
рия „Социални науки”. Номинирани 
бяха: Анита Николова, Борислав Илиев, 
Валери Каблан, Джулия Камборидис.

От името на генералния директор на 
Българската национална телевизия Вяра 
Анкова Георги Любенов награди побе-
дителката Анита Николова.

„Започваме със социалната тематика 
на фона на многообразието тази вечер 
може би защото БНТ никога не е загър-
бвала и с голямо желание и жар е отра-
зявала социалната тематика. Както зна-
ете, социалната дейност и социалната 
тема винаги е била кауза – и това знаят 
най-добре студентите, чиито имена ще 
чуете”, каза Георги Любенов. Според 
него на фона на комерсиалното и пазар-
но време да се занимаваш със социални 
науки си е повече от комплимент, а не 

категории журито избра най-добрите 
трима студенти на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“.

На събитието присъстваха проф. 
Анастас Герджиков – ректор на Софий-
ски университет и председател на жури-
то; проф. Сашо Пенов, декан на Юри-
дическия факултет; проф. Иван Димов, 
заместник-министър на образованието и 
науката; Асен Марков – заместник-ми-
нистър на младежта и спорта; Милена 
Дамянова - председател на комисия по 
образование и наука в Народното събра-
ние; д-р Веселин Милев - председател на 
Постоянна комисия по здравеопазване и 
социална политика в Столичния общин-
ски съвет; Елена Маринова – президент 
на софтуерната компания Мусала Софт; 
Яна Вангелова – председател на Нацио-
налното представителство на студент-
ските съвети; Георги Любенов – едно от 
лицата на Българската национална теле-
визия; д-р Митко Василев – управител на 
Германо-българската индустриално-тър-
говска камара, преподаватели, студенти 
и гости.

Церемонията започна с кратък филм, 
създаден от студенти от Университетска-
та телевизия „Алма матер“, представящ 
дейността на Студентския съвет на Со-
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15-те критерия за оценяване спечелили-
ят трябва да бъде вундеркинд, а надпре-
варата между четиримата номинирани е 
била голяма. „Спечелилият е безапела-
ционен, а този на второ място – брилян-

тен”, подчерта Митко Василев. Лиляна 
Георгиева е впечатлила журито с отлич-
ния си успех, владеенето на италиански, 
руски, английски и немски, създаването 
на студентски клуб „Спектър”, участието 
� в много граждански и студентски ини-
циативи.

Лиляна благодари за наградата, за-
щото тя означава, че това, което прави, 
се забелязва от обществото и е полезно 
за него: „А именно това е важно за мен 
– да бъда полезна за обществото и да се 
боря с апатията – което се опитваме да 
направим от клуб „Спектър”. Тя благо-
дари на журито и преподавателите и из-
рази радостта си да бъде част от Софий-

ския университет, защото той е мястото, 
където е намерила благоприятна среда 
за развитие и мотивация. Лиляна пожела 
на всички вдъхновение и смелост, защо-
то ако имат тези две неща, успехите сами 
ще дойдат.

Младен Печевски спечели специална 
награда от Германо-българската индус-
триално-търговска камара – стаж в ор-
ганизацията.

В категория „Хуманитарни на-
уки” най-добрите кандидатури бяха 
четири: Валентин Спасов, Константина 
Станкова, Лъчезара Николова и Мила 
Кръстева.

Наградата в тази категория връчи 
проф. Анастас Герджиков. Той благо-
дари на журито и подчерта, че в него 
участват авторитетни хора от авторитет-
ни институции. В тази категория дилема-
та е била дали да наградят този, който 
има най-големи постижения в една об-
ласт или много заслуги в различни об-
ласти.

Победител е Валентин Спасов, кой-
то има високи постижения в образова-
телната сфера, участвал е в семинари и 
конференции, има и разнообразни дру-
ги дейности – от многобройни художест-
вени публикации до спортни дейности.

Валентин каза, че за него е чест да 
получи тази награда в най-смислената 
сграда на територията на тази държа-
ва и да бъде част от тази академична 
общност. Той благодари, че постиже-
нията му са отчетени и пожела късмет и 
вдъхновения.

Най-добрите кандидати в категори-
ята „Правни науки” бяха: Анна-Ма-
рия Атанасова, Благовест Илчевски, 
Георги Стоев, Емануил Колев, Ивайло 
Икономов, Николай Стоянов и Христо 
Стоянов. Наградата връчи проф. Сашо 
Пенов – декан на Юридическия факул-
тет, който благодари за тази чест.

само кауза.
Анита Николова получи награда и 

грамота. Тя благодари за наградата и 
признанието журито да оцени положе-
ните от нея усилия. Анита отбеляза, че 
в Аулата е изживяла най-хубавите си 
мигове - дипломирането, както и получа-
ването на други награди, които са при-
знание за усилията ѝ през годините. Тя 
благодари на Студентския съвет, който 
непрекъснато се развива и прави всичко 
в името на студентите, и подчерта, че ко-
гато е станала студентка на Софийския 
университет, той не бил такъв, какъвто 
е днес.

Шест кандидатури се бореха за пър-
вото място в категория „Математика 
и информатика”: Велина Иванова, 
Владислав Харалампиев, Киприян Бер-
батов, Мария Паскова, Младен Вълков, 
Пламен Начев.

Победителят в направлението Влади-
слав Харалампиев беше награден от г-жа 
Елена Маринова – президент на „Мусала 
Софт“. Тя подчерта, че за нея е голяма 
чест да връчи наградата и да бъде част 
от журито. Елена Маринова посочи, че 
е изпитвала гордост, докато се е запоз-
навала с номинираните и изрази убежде-
нието си, че има и други студенти, с кои-
то да се гордеем. „Досега беше казано, 
че не е важно кой е първи, втори, трети, 
но в тази категория е много важно кой 
е първи, защото в нашата индустрия, по 
принцип в бизнеса, е важно да си първи, 
да печелиш клиенти, проекти, позиции. 
Победителят в тази категория е печелил, 
може да печели и разнася славата на 
българския ум още от ученическите си 
години”, отбеляза Маринова.

Владислав Харалампиев е печелил 
десетки медали от национални и между-
народни състезания, носител на множе-
ство сертификати, награди и стипендии 
за академични, научни и състезателни 
постижения, има международни научни 
публикации, множество стажове и до-
пълнителни специализации, води лекции 
във Факултета по математика и инфор-
матика и е участвал в антарктическа екс-
педиция.

Владислав благодари за наградата и 
изрази радостта си, че хората обръщат 
внимание на това, с което се занимава.

В категория „Природни науки” 
до втори кръг бяха допуснати 7 кандида-
тури: Габриела Бонева, Диана Чолако-
ва, Добромир Калчевски, Милен Минев, 
Симона Петева, Тихомир Тодоров, Ца-
нимир Ангелов. Председателят на коми-
сия по образование и наука в Народно-
то събрание Милена Дамянова отбеляза, 
че за нея е огромна чест да връчи награ-
дата и благодари за поканата да бъде 
част от журито. „Като възпитаник на Со-
фийския университет съм човек, който 

е това, което е, благодарение на свои-
те преподаватели и на Университета в 
който имате честта да учите”, подчерта 
Дамянова. Тя призна, че като филолог 
й е било трудно да избере най-добрия 
в категория „Природни науки”, но без-
спорният победител Диана Чолакова е 
дама с научна кариера, на която могат 
да завидят много млади учени.

Дияна благодари на Студентския съ-
вет и на журито за признанието, на пре-
подавателите в Факултета по химия и 
фармация, на колегите от катедра „Ин-
женерна химия”, благодарение на които 
може да прави научни изследвания на 
изключително високо ниво в България 
и света.

Комисията на образованието връчи 
допълнителна награда на Симона Пе-
тева, която има национални отличия за 
учебна и стартъп компания.

„Важно е, когато се разглежда при-
носът, да се вземат предвид и други 
фактори като активност. Бъдете активни 
млади хора, отстоявайте интересите си 
и изисквайте от нас, политиците. Вашето 
бъдеще е днес, утре вече ще е бъдещето 
на някой друг”, каза Милена Дамянова и 
подчерта, че наградата е доказателство, 
че връзка между образование, наука и 
бизнес може да съществува още в сту-
дентските години.

Симона благодари на комисията за 
изненадващата награда и на Студент-
ския съвет, който през последните две 
години много се е развил. Самата Си-
мона е част от Факултетния студентски 
съвет на Биологическия факултет и се 
надява в бъдеще да има още по-голямо 
развитие на Студентския съвет на Со-
фийския университет.

В категория „Стопански науки” 
най-изявени бяха кандидатите: Лиляна 
Георгиева, Мартин Хаджидимитров, 
Младен Печевски и Никола Дечков.

Победителят в направление „Сто-
пански науки“ Лиляна Георгиева беше 
наградена от д-р Митко Василев – упра-
вител на Германо-българската индустри-
ално-търговска камара. Той благодари 
за поканата да бъде част от журито и да 
се включи в тази благородна надпрева-
ра. Д-р Василев се пошегува, че според 
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Томислав Тошков, Димана Атанасова, 
Енил Енев и Диляна Беева.

Наградата връчи председателят на 
Студентски съвет Васил Силяновски. 
Той отбеляза, че най-острият спор сред 
журито е бил за тази категория и затова 
наградените са двама: Томислав Тошков 
и Енил Енев.

Енил е създал организация, подпома-
гаща студентите да намират стажове и 
връзка с бизнеса, както и първото списа-
ние на Юридическия факултет, на кое-
то е главен редактор. Енил приветства 
Студентския съвет за инициативата. Той 
отбеляза, че наградата е индивидуална, 
но във всички проекти участва екип от 
студенти от всички курсове и с тяхна по-
мощ са успели да подобрят някои неща 
без да чакат законодателни промени.

Председателят на Националното 
представителство на студентските съве-
ти Яна Вангелова допълни, че заедно с 
колегите от Студентския съвет на Со-
фийския университет ще подпомогнат 
реализацията на национални проекти от 
страна на всеки от номинираните в кате-
гория „Доброволческа дейност”.

Номинирани в категория „Спорт” 
бяха: Златина Димитрова; Мирена Кос-
това; Христина Дамянова; Кармен Аго-
пян; Иван Илчевл и Калоян Калинков. 
Асен Марков, зам.-министър на младе-
жта и спорта, връчи оспорваната на-
града на отличничката в Юридическия 
факултет и многократна участничка на 
европейски и световни първенства Зла-
тина Димитрова. Тя получи и специална 
награда от министъра Красен Кралев - 
10-дневен възстановителен лагер в на-
ционална база „Спорт Палас”.

Златина благодари за признанието, 
за организацията на събитието и отбеля-

за, че е щастлива да бъде част от него.
Трето място в конкурса „Студент 

на годината” обяви зам.-министър на 
образованието и науката проф. Иван 
Димов: „Като човек който се занимава 
със стохастични методи, вероятности и 
статистика, искам да ви кажа, че статис-
тиката обикновено показва, че хората, 
които се класират на второ и трето мяс-
то в подобни конкурси, обикновено оти-
ват по-напред в живота от първенците”, 
пошегува се проф. Димов.

Наградата, осигурена от национал-
ното представителство на студентските 
съвети, беше връчена на Анна-Мария 
Атанасова.

Милена Дамянова връчи награда-
та на Диана Чолакова, която журито 
отличи с второ място в конкурса. 
Наградата за второ място в конкурса 
„Студент на годината” също е осигурена 
от Националното представителство на 
студентските съвети. Милена Дамянова 
покани всички наградени на стаж в Ко-
мисията по образованието и науката.

Студентът на годината на Софий-
ски университет „Св. Климент Ох-
ридски” получи наградата от ректора 
проф. дфн Анастас Герджиков. „Разби-
ра се, че това беше най-трудният избор, 
много хора заслужаваха тази награда, но 
за разнообразните му и наистина големи 
постижения наградата печели Владислав 
Харалампиев”, обяви ректорът. 

Наградата за първо място в конкур-
са „Студент на годината” е осигурена от 
софтуерна компания „Мусала Софт“.

Владислав благодари и изрази ра-
достта си от спечелването на конкурса. 
Той изрази надеждата си Софийският 
университет да продължи своите отлич-
ни представяния, да поддържа нивото 
на състезанията и да не отстъпва от по-
зициите си.

За музикалната програма по време 
на тържествената церемония се погри-
жиха Кристиян Янкулов, студент на На-
ционалната музикална академия „Проф. 
Панчо Владигеров“, Петко Дилковски 
и Виолета Костадинова, студенти спе-
циалност от „Музика” във Факултета по 
начална и предучилищна педагогика на 
Софийския университет, както и компо-
зиторът Павлин Станчев. 

„Горд съм, че имаме студенти, които 
все повече доказват, че макар правото 
да не е приоритетно направление, то все 
повече става приложна наука. Защото за 
да боравиш с обществените отношения, 
за да защитаваш вижданията на хората, 
да отстояваш справедливост и доброта 
едновременно, се изискват много позна-
ния, много труд”, отбеляза проф. Пенов 
и подчерта, че както е установил Адам 
Смит, най-неоценим, но много важен за 
обществото, е трудът на юриста.

Победител в тази категория е Ан-
на-Мария Атанасова, която е опреде-
лена за най-добър оратор между факул-
тети от различни европейски държави 
в състезание по Право на Европейския 
съюз и е поканена за едномесечен стаж в 
генералната прокуратура на Съда на ЕС.

Анна-Мария благодари на декана 
проф. Пенов, без когото нямало да бъде 
възможно участието ѝ в състезанието, на 
съотборниците си и на Иван Стойнов и 
Агапия Кирилова, които са отговаряли 
за подготовката на отбора. „Никога не-
дейте да подценявате себе си само по-
ради факта, че учите в България. Само 
това, че сте студенти в Юридическия или 
друг факултет на Софийския универси-
тет означава много. Затова не се стра-
хувайте да участвате на международни 
състезания и да се изправяте пред меж-
дународна конкуренция, защото невед-
нъж сме доказали че ние не само сме на 
тяхното ниво, но сме и по-добри от тях”, 
подчерта Анна-Мария.

Наградени бяха още Георги Стоев и 
Ивайло Икономов, които имат активен 
студентски принос в научно-изследова-
телската дейност и любимите занимания 
на студентите юристи да организират 
състезания помежду си в различни об-
ласти на правото.

Георги благодари за организацията и 
оценката на техния труд, а Ивайло спо-
дели мотива си да кандидатства за кон-
курса – според него конкурсът е нещо, 
което е характерно за елитните учебни 
заведения, какъвто безспорно е Софий-
ския университет: „Това е приемстве-
ността. Искам когато един първокурсник 
от моя факултет ме види в коридора да 
си каже: А, това е Ивайло, един средно 
интелигентен обикновен студент. Щом 
Ивайло може, значи и аз мога”, отбеляза 
награденият.

Всички номинирани в категория 
„Правни науки” получиха осигурен стаж 
във водещи адвокатски и нотариални 
кантори в София.

В категория „Педагогически на-
уки” бяха номинирани Гергана Илиева 
и Дан Ангелов.

Наградата връчи Яна Вангелова, 

председател на Националното предста-
вителство на студентските съвети, която 
отбеляза, че като председател е подкре-
пяла всички студентски проекти, но осо-
бено място в сърцето ѝ заема конкурсът 
„Студент на годината”, защото той цели 
да открива, стимулира и показва добрия 
пример на тези, които са най-знаещи, 
можещи и активни.

Според нея педагогическата про-
фесия е от огромна важност, защото 
извайва образа на всеки един от нас, а 
номинираните заслужават похвала, че са 
избрали тази професия.

Победител в това направление е Дан 
Ангелов, който освен наградата полу-
чи и стаж в партньорската организация 
„Заедно в час”.

Дан благодари на Студентския съвет 
и на журито, които са го отличили и са 
признали това, което иска да прави като 
учител.

„Винаги съм се впечатлявал на мо-
ите учители и преподаватели, които не 
препоръчват на своите ученици да бъдат 
като тях. Искам това да се промени и 
преподавателската професия да се из-
дигне на необходимото ниво”, отбеляза 
Дан и изрази надежда бъдещият му жи-
тейски път да оправдае думите му.

В категория „Здравеопазване” 
номинираните бяха: Венета Димитрова, 
Иванета Недкова и Никола Симеонов. 
Д-р Веселин Милев – председател на 
Постоянната комисия по здравеопаз-
ване и социална политика в Столичния 
общински съвет, връчи наградата. Той 
подчерта, че участието му в това съби-
тие е удоволствие и като част от журито, 
разглеждайки кандидатурите, е добил 
убеждението, че нашата страна има мно-
го, много добро бъдеще.

Победител е Иванета Недкова, която 
има изключителен принос в определени 
научни среди, участия в граждански ини-
циативи и представя Софийския универ-
ситет в Международната асамблея на 
студентите медици в света.

Иванета благодари на Студентския 
съвет за прекрасното събитие, на жу-
рито - за признанието, на колегите - за 
подкрепата.

Допълнителна награда получи Вене-
та Димитрова за приноса ѝ към Софий-
ския университет. Тя благодари на жу-
рито за наградата и изказа адмирации на 
организаторите за прекрасната вечер. 
„Чрез инициативи като тази ни карате да 
се чувстваме горди, че сме студенти на 
Софийския университет”, каза Венета и 
пожела на всички успех и да осъществят 
мечтите си.

Най-добрите кандидатури в катего-
рия „Доброволческа дейност” бяха: 
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СТУДЕНТСКИТЕ 
СТИПЕНДИИ ЩЕ 
БЪДАТ ПОВИШЕНИ 
ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА 
УЧЕБНА ГОДИНА

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ 
ВРАТИ ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ 
ПРОГРАМИ НА ФКНФ

На среща между представители на 
Студентския съвет на Софийския уни-
верситет, на Националното предста-
вителство на студентските съвети, на 
Министерството на образованието и 
науката и на Министерството на финан-
сите бе постигнато съгласие за увеличе-
ние на парите, отделяни от държавния 
бюджет за студентски стипендии.

Парите за държавни стипендии ще 
бъдат увеличени с 20%, считано от зим-
ния семестър на 2016/2017 учебна го-
дина.

От 2016/2017 ще бъде променена 
и границата за минимална и максимал-
на държавна стипендия. Минималната 
ще бъде 70 лева, а максималната - 150 
лева.

Ще бъдат обособени два отделни 
вида стипендии в ПМС №90 - за единия 
вид ще се кандидатства на база среден 
успех от предходните два семестъра, а 
за втория вид - на база среден успех от 
предходните два семестъра и среден ме-
сечен доход на член от семейството.

Ще бъде въведено задължително ус-
ловие за висшите училища да превеждат 
стипендиите за предходния месец до 
5-то число на следващия месец.

Лимитът на еднократните помощи 
и награди, получавани със заповед на 
Ректора, ще бъде увеличен от 200 на 
300 лева.

Тези успехи са резултат на усърдната 
работа на Студентския съвет на Софий-
ския университет, който по време на 
срещите бе представляван от предсе-
дателя Васил Силяновски, и Национал-
ното представителство на студентските 
съвети. 

Във фоайето пред Аулата на Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ се проведе Ден на отворените 
врати за магистърските програми на 
Факултета по класически и нови фило-
логии. На 1 септември 2016 г. от 10.00 
часа пред Аулата на Ректората ще се 
проведе и Ден втори на отворените вра-
ти на Факултета.

Събитието даде възможност на сту-
дентите в неформална обстановка да се 
срещнат с университетски преподавате-
ли, за да зададат своите въпроси и обсъ-
дят магистратурите, които ги интересу-
ват. Срокът за записване в програмите 
е от 10 май до 12 септември 2016 г., а 
провеждането на интервютата е на 13 и 
14 септември 2016 г. 

Деканът на Факултета по класически 
и нови филологии проф. Мадлен Дано-
ва откри събитието и отбеляза, че ини-
циативата е много добре приета и изра-
зи огромната си благодарност към проф. 
Милена Попова, заместник-декан на Фа-
култета, която е главен организатор на 
кампанията. Деканът изрази надежда на 
есен да има много магистри, студенти не 
само от Факултета по класически и нови 
филологии, но и от други специалности 
на Университета и от други висши учи-
лища.

По думите й, именно в магистърски-
те програми преподавателите могат да 
предложат на студентите задълбочени 
знания в областите, в които работят, 
да предложат неща, които другаде няма 
къде да научат. Проф. Данова отбеляза, 
че се гордее с голямото разнообразие от 
магистърски програми, които Факулте-
тът предлага и изрази надеждата си те 
да отговорят на интересите на всички 
студенти, които имат афинитет към фи-
лологиите, към езиците, към културите и 
огромното многообразие от дисципли-
ни, които се изучават във Факултета.

Проф. Мадлен Данова пожела успех 
на инициативата и благодари на всички, 
положили усилия за организирането и 
провеждането на събитието.

Факултетът по класически и нови фи-
лологии предлага разнообразни магис-
търски програми, сред които фигурират 
съвместни програми с преподаватели 
от различни специалности и факултети 

на Софийския университет, а също така 
със специалисти от престижни институ-
ции и университети в чужбина. Част от 
програмите предлагат модули за специа-
листи и неспециалисти. В някои от тях 
обучението се води изцяло на английски 
или на друг чужд език.

Изучаването на езици е ключ към 
разбирането на света и другия. Препо-
давателите са медиатори и преводачи на 
езици и култури. Магистърските програ-
ми на Факултета по класически и нови 
филологии, благодарение на висококва-
лифицираните университетски препода-
ватели и добрата материално-техническа 
база, осигуряват задълбочена подготов-
ка, солидни знания и престижна дипло-
ма, които отварят нови перспективи за 
личностно развитие и успешна кариера.
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„ПСИХОЛОГИЯ НА 
ЗДРАВЕТО“ - ЕДНА 
ОТ НАЙ-НОВИТЕ 
ПРОГРАМИ НА 
ФИЛОСОФСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА 
В СОФИЯ И МУЗЕЯТ ПО 
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ НА 
УНИВЕРСИТЕТА ОТВОРИХА 
ВРАТИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ В 
ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

тарните, социалните и педагогическите 
научни области. 

Срокът на обучение е три семестъ-
ра за студенти с бакалавърска степен от 
специалност „Психология“ и пет семес-
търа за студенти с бакалавърска степен 
по хуманитарна специалност, медицина, 
фармация, стоматология, здравни грижи 
и др.

Условията за прием са бакалавърска 
степен по „Психология“ или друга хума-
нитарна специалност и средният успех 
от семестриалните и държавни изпити 
или оценка от дипломна работа да е „до-
бър“ или по-висок. Провежда се събе-
седване (интервю) с кандидатите. 

Завършилите програмата получават 
квалификацията „магистър по психоло-
гия на здравето“ и придобиват право на 
диагностична дейност и консултантска 
практика, свързана с превенцията на 
болестите, подобряване на здравето, по-
вишаване на качеството на живот, упра-
вление и оптимизиране на социалната и 
здравна политика. Дипломата дава въз-
можност за кандидатстване и продълже-
ние на обучението по психология в об-
разователна и научна степен „доктор“.

От началото на учебната 2016/2017 
година Философският факултет и спе-
циалност „Психология“ предоставят 
още една възможност за обучение в ма-
гистърска степен.

 
Програмата „Психология на здраве-

то“ дава знания и умения в полето на 
една от най-бързо развиващите се науч-
ноизследователска и приложна област. 
Акцентът в тази сфера е върху психо-
логическите, поведенческите, социал-
но-икономическите и организационните 
предпоставки на здравното поведение. 
В консултантската си практика здрав-
ните психолози използват теоретично 
и емпирично обосновани принципи за 
промяна на убежденията, поведение-
то и социалните условия, свързани със 
здравето и болестта. Психология на 
здравето поддържа междудисципли-
нарни връзки с медицинските, хумани-

За трета поредна година Универси-
тетската ботаническа градина в София 
и Музеят по палеонтология и историч-
на геология на Софийския университет 
участваха в инициативата Детски панаир 
по повод Международния ден на детето. 

Съорганизатори на събитието бяха 
Фондация „Изиарт” и Столична общи-
на. За децата и техните родители бяха 
разработени специални игри за музеи-
те – децата станаха откриватели в На-
ционалния археологически институт с 
музей, Националния природонаучен 
музей, Университетски ботанически гра-
дини – София, Института за етнография 
и фолклористика с Етнографски музей 
и Софийската градска художествена га-
лерия.

Университетската ботаническа гра-
дина предложи на малките си посетите-
ли и техните родители изследователски 
маршрут, през който те по необичаен 
начин се срещнаха с представители на 
растителното царство от различни кон-
тиненти.
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Конференцията бе открита в Твор-
ческия дом на Софийския университет 
в гр. Китен от заместник-ректора проф. 
д-р Ренета Божанкова. Участниците 
и гостите в конференцията бяха поз-
дравени от председателя на Национал-
ния център по дистанционно обучение 
проф. дхн Борис Гълъбов, който изрази 
задоволството си от значителния напре-
дък от въвеждането на електронните и 
дистанционни форми на обучение във 
висшите училища в България.

Приветствени думи изказа и дирек-
торът на Центъра за дистанционно обу-
чение проф. д-р Румяна Пейчева-Фор-
сайт, която подчерта значимостта на 
научния форум като форма за обмен на 

информация по темите и проблемите на 
електронното дистанционно обучение, 
запознаване с най-актуалните новости в 
областта и споделяне на добри практи-
ки. 

Темата на конференцията привлече 
интереса на водещи изследователи, мла-
ди учени, преподаватели и докторанти от 
най-големите университети в България: 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, Стопанската 
академия „Д. А. Ценов“, Великотър-
новския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“, Нов български университет, 
Техническия университет – Габрово, Ме-
дицинския университет „Проф. д-р П. 
Стоянов“, Медицинския университет – 
Плевен, Университета „Проф. д-р Асен 
Златаров“ и др. Участие в конференция-
та взеха и преподаватели от Русия. Бяха 
представени 53 научни доклада.

Широкият спектър от научна пробле-
матика беше представен в четири тема-
тични секции: 

Методологически и теоретични аспе-
кти на електронното обучение;

Технологични решения за подпома-
гане и реализиране на електронното 
обучение;

Дигиталното поколение и образова-
телната система;

Качество на електронното обучение.
Пленарни доклади представиха воде-

щи учени в областта – проф. дмн Георги 
Тотков, проф. д-р Румяна Пейчева-Фор-
сайт и проф. д-р Андрей Захариев: „За 
електронното обучение“, „Учебният 
опит в използване на технологиите като 
аргумент срещу технологичния детер-
минизъм в парадигмата на „дигиталните 
по рождение“ и VJL 2.0 – академични 
иновации и глобални предизвикателства 
в U-обучението по икономика и управле-
ние. Те очертаха значимите изследова-

телски проблеми, съвременните тенден-
ции при организиране и провеждане на 
електронното дистанционно обучение и 
предизвикателствата пред българските 
университети през следващите години.

В рамките на конференцията бе 
представен проектът „Адаптивна, ба-
зирана на доверието система за елек-
тронно оценяване (An Adaptive trust-
based e-assessment System for Learning, 
TeSLA“), в който Центърът за електрон-
но обучение на Софийския университет 
е партньор и координатор на един от 
най-големите работни пакети. Този про-
ект е един от най-мащабните европей-
ски проекти в областта на електронното 
дистанционно обучение на настоящия 
етап. Най-престижните университети 
за дистанционно обучение в Европа са 
сред седемнайсетте партньори в проек-
та: The Open University London и Open 
Universiteit Nederland, както и Евро-
пейската асоциация за осигуряване 
на качеството във висшето образова-
ние (European Association for Quality 
Assurance in Higher education).

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт 
запозна участниците в конференцията 
с целта на проекта TeSLA, основните 
задачи, консорциума и участието на Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“. Проектът провокира интереса 
на участниците с новите възможности, 
които предлага пред образователните 
институции чрез осигуряване на адекват-
ни технологични решения за удостоверя-
ване на самоличността на дистанцион-
ните студенти с цел предотвратяване на 
фалшива самоличност и/или плагиат-
ство. Това ще създаде предпоставки за 
повишаване на доверието към онлайн 
оценяването и към дистанционното обу-
чение като цяло.

Конференцията се проведе на 3 и 4 
юни 2016 г. в гр. Китен и бе организира-
на от Центъра за електронно обучение на 
Софийския университет в съорганизатор-
ство с Националния център по дистан-
ционно обучение (НЦДО) и Българския 
виртуален университет. 

Това е най-големият национален на-
учен форум в областта на електронното 
дистанционно обучение, който за шести 
пореден път събра изследователи, уни-
верситетски преподаватели, докторанти 
и съмишленици от цялата страна, които 
изследват различни аспекти на електрон-
ното обучение: методологически, теоре-
тични и технологични. В събитието се 
включиха над 75 участници и гости.

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
БЕ ДОМАКИН НА 
ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ 
ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ
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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 
„СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА 
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ 
ОБЛАСТТА НА ПЕДАГОГИКАТА 
И ПЕДАГОГИКАТА НА 
ОБУЧЕНИЕТО ПО ...: 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ 
НЕОБХОДИМОСТ“

В Конферентната зала в Ректо-
рата на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ се проведе Нацио-
нален форум „Средното образование 
през погледа на университетските пре-
подаватели от областта на педагогика-
та и педагогиката на обучението по ...: 
предизвикателство или необходимост“. 
Форумът бе осъществен под патронажа 
на г-жа Меглена Кунева - вицепремиер 
по координация на европейските поли-
тики и институционалните въпроси и ми-

нистър на образованието и науката.
Във форума участваха ректори, дека-

ни и ръководители на катедри, предста-
вители на Висше образование и наука 
/ВОН/-КНСБ от Софийския универ-
ситет, Великотърновския университет, 
Пловдивския университет, Шуменския 
университет, Югозападния университет, 
Русенския университет, Тракийския уни-
верситет, Университета „Проф. А. Зла-
таров”, Бургаския свободен универси-
тет, Техническия университет – София 
– МФ, ИПФ, Националната музикална 
академия, Националната спортна акаде-
мия, от висшите училища и БАН, вице-
президентът на КНСБ Пламен Нанков и 
Николай Недев – изпълнителен секретар 
на департамент в КНСБ, Комисията по 
образование и наука в Народното съ-
брание, зам.-министър Диян Стаматов и 
представители на дирекции в областта 
на училищното образование. 

Доц. д-р Лиляна Вълчева – предсе-
дател на ВОН-КНСБ, откри форума и 
подчерта, че той има своята история, а 
неговото начало е поставено от по-стар-
шите колеги в КНСБ, които са оценили 
опита на университетските преподавате-
ли като полезен и доказан във времето. 
За кратък период са проведени срещи с 
представители на Съюза на българските 
учители и Независимия учителски синди-
кат в КНСБ и 16 фокус групи с пред-
ставители на преподавателите от висши 
училища по темата „Държавните образо-
вателни стандарти в системата на преду-

чилищното и училищното образование“. 
Участието в заседанията е осъществено 
при стриктно спазване на процедурите 
на Обществения съвет към Министер-
ството на образованието и науката. 

Всичко това е подчинено на ясната 
цел за създаване на добре подготвени 
кадри, не само за пазара на труда, но 
и за обучение във висшите училища, 
за обучението през целия живот, като 
най-важната задача е привличането и 
задържането на умни, талантливи, ква-
лифицирани и образовани хора в на-
шата страна. Желание на членовете на 
Консултативния съвет по педагогика при 
ВОН-КНСБ е да работят за хоризонтал-
ната и вертикалната координация между 
държавните образователни стандарти по 
новоприетия Закон в прозрачна среда 
и в равнопоставен диалог с Министер-
ството на образованието и науката. По 
думите на доц. Вълчева, това е добро-
волен труд и отдаденост на мисията за 
осъществяване на прехода „училищно 

образование - висше образование”, за-
щото това е ключът към подобряване ка-
чеството на висшето образование. 

Доц. Вълчева изрази пълната подкре-
па на ВОН-КНСБ за ключови реформи 
в образованието и подчерта, че само 
увеличаването на публичните разхо-
ди не е достатъчно за регулирането на 
най-голямата социална система, каквато 
е образователната. Предвид демограф-
ската криза, както и 3,1 млн. заети на 
трудовия пазар, 2,2 млн. пенсионери, 
280 000 безработни, 604 000 учени-
ци и 250 000 студенти, няма как да е 
устойчива обществената структура. Спо-
ред нея голямата задача е да се научим 
да привличаме и да задържаме младите 
хора, както и да преодолеем недостига 
на качествен човешки ресурс. „В името 
на младите хора и за доброто бъдеще 
на нашата страна, имаме много сили да 
приемем това, което не можем да про-
меним! Но, имаме и решителност, и мъд-
рост да направим така, че да променим 
това, което можем най-добре!”, заяви тя. 

Доц. Вълчева подчерта водещата 
роля на проф. дфн Анастас Герджиков 
– ректор на Софийския университет, а 
преди това и зам.-министър с ресор „ви-
сше образование” в Министерството на 
образованието и науката, като сподели 
за трудностите и успехите в общите им 
дейности за последните 15 години. С 
думи на благодарност, тя предостави ду-
мата на ректора, в качеството на дома-
кин на националния форум, да поздрави 
колегите. 

Проф. Герджиков подкрепи дей-
ността на своите колеги от Софийския 
университет и посочи, че академичната 
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общност трябва да е водеща, а трудът 
на преподавателите от висшите училища 
трябва да бъде оценен положително, но 
и държавата трябва да осигури достатъч-
но финансиране, което да отразява при-
оритетите както за образованието, така 
и за реализацията на пазара на труда, но 
при ново, по-справедливо съотношение 
на коефициентите в специалностите по 
професионалните направления. Проф. 
Герджиков пожела успех в работата на 
форума, а по-късно участва активно и в 
дискусията.

Председателят на ВОН-КНСБ доц. 
д-р инж. Лиляна Вълчева също сподели, 
че България за дълъг период от време 
отделя за образование едва 3,5 % от 
брутния вътрешен продукт (консолиди-

ран бюджет), като за висше образование 
средствата са под 0,8 %. Средно за Ев-
ропа средствата, отделяни за образова-
ние, са 5,7 %, като препоръката е всич-
ки страни от Европейския съюз да станат 
6%. Затова работещите в системата на 
образованието и науката ще разчитат 
много на своя министър. 

Вицепремиерът и министър на обра-
зованието и науката г-жа Меглена Куне-
ва посочи, че България може да бъде 
представена успешно чрез красивите си 
умове и заяви своята ангажираност по 
отношение даването на приоритет на 
учителската професия. Тя подчерта, че 
няма въпрос от съвремието ни - от този 
за брутния вътрешен продукт, до миг-
рацията и антитероризма, които да из-
ключват от отговора си образованието. 
По думите й, въпросите на образование-
то са, както биха казали децата, „игра 

в мрежа” и оцени като позитивни думи-
те, че е необходима спешна промяна. 
Такава промяна са готвените държавни 
образователни стандарти по Закона за 
училищното и предучилищното образо-
вание. 

Министър Кунева обясни, че при 
държавните образователни стандарти, 
тъй като не става дума за директиви, ни-
кой не се намесва какви да бъдат стан-
дартите, но накрая всичко се измерва 
с резултатите от тестовете. „Не може 
нашите деца да могат по-малко от тези, 
в която и да било друга страна”, комен-
тира министър Кунева. Тя изтъкна, че 
първото нещо, с което се е заела, пое-
майки поста на министър на образова-
нието, е Законът за предучилищното и 
училищното образование. „Моят поли-
тически инстинкт ме накара да кажа, че 
в основата на усилията ми ще са учите-
лите”, заяви Кунева, а и държавата даде 
ясен сигнал, че педагозите са приоритет. 
„Този нов закон ще направи възможно 
учителят да иска повече – повече сво-
бода, а свободата всъщност не е лесна 
работа”, каза още министър Кунева. Тя 
бе категорична, че е необходимо пенси-
онираните учители да имат своето място 
- като напр. наставници в училище. „Аз 
знам, че това е много голям рубикон в 
живота на всеки човек. Трябва да напра-
вим така, че след пенсионирането един 
директор, един учител да може да про-
дължи да бъде референт в обществото”, 
коментира министър Кунева пенсиони-
рането на директори на училища. По ду-
мите й е необходимо да започнем да ува-
жаваме възможностите, които опитът и 
зрелостта имат, така че да разполагаме с 
генерационен микс от хора на 25, на 35 
години и по-възрастни. Тя даде пример 
с Германия, където хората, който искат 
да работят след пенсионирането си в съ-
ответното предприятие, то се задължава 
да направи промени във височината на 
поточната линия, да им осигури удобни 
обувки, както и гъвкаво работно време.

След встъпителните слова проф. 
Ирина Колева, председател на Кон-
султативния съвет по педагогика към 
ВОН-КНСБ, откри форума с първата 
тема: „Целеполагане и координация на 
държавните образователни стандарти 
по Закона за предучилищното и училищ-
ното образование“. Лектор беше проф. 
д-р Наташа Цанова, участваха гл.ас. д-р 
Анели Кременска и докторант Петър За-
рев.

Във втория панел на форума участва 
Диян Стаматов - заместник министър в 
МОН, а представените теми бяха: 

„Държаният образователен стандарт 
по предучилищно образование: акценти 
и предизвикателства“, лектор проф. д-р 
Весела Гюрова;

„Държавен образователен стандарт-
за познавателните книжки, учебниците и 
учебните помагала: предизвикателства и 
някои решения”, лектор доц. д-р Миле-
на Кирова, с участието на доц. д-р Елена 
Бояджиева; 

„Държавен образователен стандарт: 
Оценяване на резултатите от обучение-
то на учениците: предизвикателства и 
някои решения”, подготвен от проф. д-р 
Наташа Цанова;

„Държавен образователен стандарт: 
За статута и професионалното развитие 
на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти: предизви-
кателства и някои решения”, лектор док-
торант Петър Зарев, докторант Анелия 
Андреева; 

„Държавен образователен стандарт: 
Усвояване на българския книжовен език: 
предизвикателства и някои решения”, 
лектор проф. д-р Татяна Ангелова; 

„Държавен образователен стандарт: 
Гражданско, здравно, екологично и ин-
теркултурно образование: акценти и 
предизвикателства“, лектор доц. д-р На-
дежда Райчева – Карастанева, с участие-
то на гл. ас. д-р Иса Хаджиали, гл.ас. д-р 
Анели Кременска.

Авторите на презентациите са пре-
подаватели от Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”, членове на 
ВОН-КНСБ и водещи учени в тази об-
ласт по профила на своята научна и ем-
пирична експертиза.

Основни теми от дискусионните раз-
мисли на представителите от академич-
ните среди са обобщено представени в 
заключителен документ . Участни-
ците във форума се обединиха около 
изказаните тези в докладите и дискуси-
ята, които обобщено, под формата на 
препоръки, ще предоставят на всички 

социални партньори – Министерство на 
образованието и науката, учителските 
синдикати, потребителите на кадри, не-
правителствени организации и други .
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Софийският университет „Св. 
Климент Охридски“ бе домакин на 
Националния форум „Инвестиране в 
децата - перспектива за бъдещето“. Съ-
битието бе организирано от Факултета 
по начална и предучилищна педагоги-
ка съвместно с Българския национален 
комитет за предучилищно образование 
- ОМЕП.

Форумът започна с музикален поз-
драв на деца от Целодневна детска гра-
дина № 99 „Брезичка“ в София.

Проф. Елена Русинова, президент 
на Българския национален комитет на 
ОМЕП, приветства присъстващите и 
благодари на доц. Елиза Стефанова, 
зам.-ректор на Софийския университет, 
на доц. Николай Цанев, зам.-декан на 
Факултета по начална и предучилищна 
педагогика, на Регионалния инспекто-
рат по образованието и на всички коле-
ги и приятели за подкрепата, която оказ-
ват на организацията за реализиране на 
благородната им кауза.

Проф. Елена Русинова заяви, че 

темата на форума е продължение на 
стратегията за включване на детството 
в дневния ред на ООН по проблема за 
устойчивото развитие на обществото. 
В словото си тя подчерта, че апелът на 
ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, ОМЕП и 
огромен брой световни и национални, 
държавни и неправителствени струк-
тури преминава във фаза на активно 
действие и координиране на междуна-
родни практики в закрила на Детето на 
света. Целта е спиране на инвестициите 
с неясни, нехуманни цели и инвестиране 
за бъдещето на света - децата.

В словото си тя обърна внимание, 
че образованието за устойчиво развитие 
сменя представите за водещите цели и 
инвестициите се свързват все повече с 
потребностите на децата. Проф. Руси-
нова обобщи новите теми в тази сфера: 
устойчиво развитие на ценностите в 
предучилищното образование; равен-
ство в качеството на образованието за 
всяко дете; иновации и перспектива в 
образователната система; ключови ком-
петенции и механизми за отчитане на ка-
чеството; издигане на професионалната 
подготовка на учителя;  компетентност, 
култура, творчество; интеркултурен диа-
лог за правата на децата; международен 
обмен на стратегии за реконструиране 
на образованието за следващите поко-
ления.

„Днешният форум с многобройните 
презентации от успешни педагогически 
практики е доказателство, че факелът 
на образованието се възпламенява от 
стремежа на учителството да твори за 
бъдещето на децата“, каза още проф. 
Русинова.

Доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-рек-
тор на Софийския университет, бла-
годари на децата от ЦДГ „Брезичка“ 
за вълнуващия поздрав и подчерта, че 
именно заради тях настоящият форум 
има смисъл. По думите й, всички специа-
листи, които участват в конференцията, 
работят за бъдещето. Доц. Стефанова се 
обърна и към всички учители и им благо-
дари за труда, който полагат, като под-
черта, че без техните усилия трудно ще 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 
„ИНВЕСТИРАНЕ В ДЕЦАТА 
- ПЕРСПЕКТИВА ЗА 
БЪДЕЩЕТО“

постигнем онова, което желаем.
Заместник-ректорът на Универси-

тета благодари на организаторите на 
Националния форум и пожела успешни 
дискусии. Тя отбеляза значението на по-
добни инициативи, в рамките на които 
се осъществява обмен на добри прак-
тики, който стимулира и дава енергия 
за преодоляване на трудностите. Доц. 
Стефанова пожела на всички участници 
да продължават да срещат подкрепа в 
лицето на Факултета по начална и пре-
дучилищна педагогика и на организации 
като ОМЕП, които смятат, че трудът им 
е ценен.

Доц. д-р Николай Цанев, зам.-декан 
на Факултета по начална и предучилищ-
на педагогика, поздрави всички от името 
на деканското ръководство и подчерта, 
че това, което правят, заслужава възхи-
щение и признание. 

Той пожела успех на форума, а на учас-
тниците - творческата енергия никога да 
не спира, да имат много успехи и да ви-
дят резултати от работата си.

На форума беше прочетен поздрави-
телен адрес от г-жа Ваня Кастрева, на-
чалник на Регионалния инспекторат по 
образованието-София. В него се казва, 
че да се грижиш за децата е мисия, да 
ги възпитаваш, обучаваш и подготвяш 
за живота е инвестиция. В поздравител-
ния адрес г-жа Кастрева отбелязва, че 
тематиката на форума е предизвикател-
ство към всички участници и предполага 
прагматични форми и решения за рабо-
та. Тя изразява надеждата си споделени-
ят опит и дискусиите да бъдат полезни, 
да се даде възможност за създаване на 
нови и ползотворни професионални 
контакти.

Присъстващите имаха възможност 
да чуят и поздравителен адрес от д.ик.н 
Янка Такева, председател на Синдиката 
на българските учители: „Вие, колеги, 
работите за осъществяване на идеята 
чрез възпитанието и развитието на твор-
ческите способности на децата да се 
подкрепи политиката за изграждане на 
обществото, което да живее в мир и бла-
годенствие“. Г-жа Такева подчертава, 
че високо оценява стореното от учас-
тниците във форума за възпитаването 
и развитието на децата в национален и 
международен план. Тя изтъква дейност-
та на изградените в страната регионални 
комитети, които чрез различни инициа-
тиви популяризират дейностите и зна-
чението на тази международна органи-
зация в най-добрия интерес на децата. 
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Г-жа Такева изразява увереността си, 
че форумът ще допринесе за бъдещото 
развитие на предучилищната педагогика 
и възпитанието като неразделна част от 
системата на средното образование в 
България.

Доц. д-р Емил Бузов, директор на 
Педагогическия колеж в Плевен, поз-
драви всички участници във форума и 
пожела успехи в тяхната изключително 
важна дейност, която е свързана не само 
с бъдещето на децата, но и с тяхното на-
стояще. Той призова всички да си спом-
нят, че именно педагозите са хората, 
които правят утрешния ден по-добър от 
днешния и изрази надежда форумът да 
бъде отправна точка за успешната реа-
лизацията на политиките в областта на 
образованието в България. 

Българският национален комитет за 
предучилищно образование – ОМЕП 
(БНК – ОМЕП) е неправителствена 
организация, структура на Световна-
та организация ОМЕР (Organisation 
Mondiale pour l’Education Prescolaire/
World Organisation for Early Childhood 
Education), която има клонове в 73 стра-
ни в света. OMEП има консултативен 
статут в ЮНЕСКО и ООН, пълноправен 
член е на Eurochild.

Целите на Българския национален 
комитет за предучилищно образова-

ние – ОМЕП произтичат от целите на 
Световната организация, като отчитат 
спецификата на предучилищното обра-
зование и грижа за децата в България: 
повишаване качеството на грижата и 
възпитанието на децата от 0 до 8 години; 
гарантиране на благополучие за всяко 
дете в съответствие с местното законо-
дателство; установяване на международ-
но сътрудничество с други национални 
комитети и институции по подготовка на 
педагогическите кадри и образованието 
на децата; постигане на съгласуваност в 
разработването на международни про-
екти и др. 

БНК – ОМЕП има действащи комите-
ти с колективни, индивидуални и присъ-
единени членове, локализирани в седем 
териториални области на страната. БНК 
– ОМЕП е в сътрудничество с други на-
ционални неправителствени и правител-
ствени организации. Организацията ко-
ординира дейността си с Министерство 
на образованието и науката, УНИЦЕФ, 
Държавна агенция за закрила на детето, 
Съюза на учените в България, Синдика-
та на българските учители, Национална 
мрежа за децата и др.

В Конферентната зала на Софий-
ския университет се проведе научен 
семинар на студентите от специалност 
„Хебраистика“ на тема: „Религиозното 
многообразие между конфликта и толе-
рантността“.

Проявата отбеляза края на първата 
година на обучение на студентите от 
специалност „Хебраистика“ и е естест-
вен завършек на посетения от студенти-
те основен лекционен курс „Сравнител-
но религиознание. История на юдаизма, 
християнството и исляма“. Водещи лек-
тори на курса са д-р Благовест Върбаков 
и д-р Мина Тасева-Бенчева. Целта на 
форума бе студентите да демонстрират 
усвоените познания от лекционния курс 
чрез изготвянето на теми, които засягат 
актуални глобални въпроси в сферата на 
геополитическите процеси и проявите 
на религиозност въобще. 

Д-р Мина Тасева-Бенчева откри съ-
битието и благодари на ръководството 
на Историческия факултет и Програм-
ния съвет на специалността за съдей-
ствието при подготовката на семинара. 
Тя благодари и на институциите и орга-
низациите, които са отворили вратите 
си за практическия курс на студентите 
през май 2016 г. – Софийската синагога 
и нейният музей, Криптата при църквата 
„Св. София“, Културно-информацион-
ният център при Главното мюфтийство 
и Музеят за историята на град София. 
По време на този курс студентите са 
имали възможност да натрупат практи-
чески наблюдения и да говорят с пред-
ставители на самите институции, което 
им е помогнало да развият и обогатят 
своите разработки.

Д-р Мина Тасева-Бенчева представи 
накратко специалност „Хебраистика“, 
която предлага интердисциплинарна 
подготовка в бакалавърска степен и е 
посветена на еврейското общество, ис-
тория и философия от Античността до 
наши дни. В широката палитра от дисци-
плини, които студентите изучават през 
първата година, важно място заемат 

изучаването на историята, същността и 
сравнителния анализ на религиите с ак-
цент върху т.нар. авраамически религии 
– юдаизмът, християнството и ислямът, 
приемащи за свой основоположник па-
триарх Авраам.

Д-р Благовест Върбаков разказа за 
предизвикателствата при съставянето 
на програмата на курса и отбеляза, че 
събитието не е задължителна част от 
подготовката на студентите, а е отра-
жение на техните собствени интереси 
и анализи, които сами са преценили как 
да поднесат. Той подчерта, че докладите 
разкриват възможностите на студентите, 
техния стремеж към усъвършенстване, 
концептуална мисъл, умения да се аргу-
ментират и да развиват своите съждения 
убедително. Доц. Върбанов подчерта 
високото ниво на разработките и отбе-
ляза, че предстои отпечатване на мате-
риалите в сборник.

Доц. Албена Танева от Центъра за 
еврейски изследвания поздрави орга-
низаторите и студентите за усилията и 
отбеляза, че подготовката на изследова-
телска изява по даден проблем е това, 
което е интересно и сложно. Доц. Та-
нева обърна внимание на наличието на 
различни религиозни храмове в центъра 
на столицата и подчерта, че това изразя-
ва начина, по който различието е умеело 
да съжителства. „Голямо умение е разли-
чието да не ни пречи, а да предизвиква 
интерес и да ни прави любопитни към 
другите“, каза доц. Танева и добави, че, 
ако не е умеем да поставяме точния ети-
кет на всяко явление, ще рискуваме ис-
торията да не бъде учителка на живота.

„Ако не изучаваме и не проумява-
ме онова, което сме наследили, ще го 
преживяваме по някакви нови, тъжни и 
страшни начини отново и отново“, под-
черта доц. Танева и отбеляза, че темата 
за религиозното многообразие между 
конфликта и толерантността е винаги 
актуална. Всяко време идва със своите 
въпроси и всичко, което сме наследили 
може да предизвика любопитството ни 
и да го изучим.

СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН 
СЕМИНАР „РЕЛИГИОЗНОТО 
МНОГООБРАЗИЕ 
МЕЖДУ КОНФЛИКТА И 
ТОЛЕРАНТНОСТТА“
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В Конферентната зала на Уни-
верситета се проведе Националната 
конференция по Мярка VI, т. 64 от 
Националната програма „Развитие на 
педагогическите специалисти“ на тема: 
„Подготовка на педагогически кадри във 
висшите училища и сравнителен анализ 
на системата за поддържаща квалифи-
кация и кариерно развитие в Републи-
ка България, Европейския съюз и други 
страни – резултати от национално из-
следване“.

На събитието присъстваха замест-
ник министър-председателят по коор-
динация на европейските политики и 
институционалните въпроси и министър 
на образованието и науката Меглена 
Кунева, ректорът на Софийския универ-
ситет проф. дфн Анастас Герджиков, 
деканът на Факултета по педагогика 
на Университета проф. д-р Бончо Гос-
подинов, преподаватели от Факултета, 
представители на Министерството на 
образованието и науката, представители 
на регионалните инспекторати, учители, 
директори на училища. 

По време на официалното откри-
ване на събитието проф. Господинов 
поздрави присъстващите и заяви, че се 
поставя началото на дискусия, която ще 
продължи и по време на цялата конфе-
ренция, в рамките на която ще бъдат 
представени резултатите от национално 
представително изследване. Изследва-
нето е проведено съгласно националния 
план за реализиране на Стратегията раз-
витие на педагогическите специалисти и 

е по поръчка на Министерството на об-
разованието и науката.

Изследването е проведено от екип 
преподаватели от Факултета по педа-
гогика към Софийския университет в 
състав проф. Румяна Пейчева-Форсайт, 
доц. Илияна Петкова, доц. Йонка Пър-
ванова, доц. Бистра Низова и проф. 
Бончо Господинов. 

Министър Кунева поздрави участни-
ците в конференцията и заяви, че няма 
време за губене, защото въпросите, с 
които българските учители се занимават, 
въпросите, по които се работи в Минис-
терството на образованието и науката, 
са тези, които могат да направят нацията 
ни такава, каквато мечтаем да бъде.

Меглена Кунева отбеляза, че миси-
ята „учител“ е нещо, около което ця-
лото общество трябва да се обедини, а 
учителите да почувстват тази подкрепа. 
По думите й, дискусиите на настоящата 
конференция са важна крачка в тази по-
сока.

Министърът на образованието отбе-
ляза, че проведеното изследване е много 
ценно за реформата на училищното об-
разование, защото е много задълбочено 
и дава посоката, която да бъде следвана, 
за да няма липса на учители след години.

„Този труд, дело на екип от Факул-
тета по педагогика, представя реалната 
ситуация с подготовката, квалификация-
та и постоянното учене на учителите на 
фона на сериозния ни демографски про-
блем – застаряваща гилдия, застаряваща 

В СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ СЕ 
ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И 
НАУКАТА И ФАКУЛТЕТА 
ПО ПЕДАГОГИКА нация и липса на желаещи да станат 

учители“. Кунева изтъкна, че изследва-
нето задава дългосрочната перспектива 
за създаване на система за подготовка 
на педагогически кадри в България и 
следвайки съвременните тенденции в ев-
ропейски мащаб. Изключително полезен 
е анализът на потребностите на младите 
педагогически кадри, за да ги привлечем 
към професията на учителя, каза още 
Меглена Кунева. 

Тя представи статистика за възрасто-
вата диференциация сред учителските 
кадри в системата на българското об-

разование. За периода 2007-2013 г. се 
регистрира намаляване на относителния 
дял на младите кадри на възраст до 34 
години и увеличаване дела на тези на 
възраст 55+ години. Относителният дял 
на младите кадри от 15 % за 2007 г. на-
малява на 9.9 % за 2013 г., а делът на 
кадрите на възраст 55+ години се увели-
чава значително, като нараства от 16.8 
% за 2007 г. на 29.3 % за 2013 г. 

Министър Кунева изтъкна, че образо-
вателната ни система има нужда от мла-
ди и добре подготвени кадри. В пред-
ложения от МОН проект на Наредба за 
държавните изисквания за придобиване 
на професионална квалификация учи-
тел се предвижда въвеждането на по-го-
лям брой часове по психологическите 
дисциплини, за методическите, за ИКТ и 
приложението му в образованието, има 
увеличение на часовете по практическа 
и теоретична подготовка, а приобщава-
щото образование за първи път се въ-
вежда като задължителна дисциплина. 

Близо 48 % от учителите смятат че в 
подготовката не е намерен добър баланс 
между теория и практика. Министър 
Кунева подчерта, че това е проблем и 
в световен план. „Родени учители има, 
с талант, но това, което прави добрия 
учител, всъщност е практическата под-
готовка. Как да направим добър учител 
минава през практическа подготовка и 
то учене човек от човек – учител от учи-
тел“, подчерта Меглена Кунева и доба-
ви. Студентът трябва да влиза по-често 
в училище, да види как се преподава, да 
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види проблемите, материалната база, 
какво предлага училището. 

„Ще инвестираме усилия и средства 
за повишаване на професионалната 
квалификация, за въвеждането на задъл-
жителен брой часове за квалификация, 
допълнителни възнаграждения за по-ви-
сока лична квалификация с по-висок 
максимален размер“, добави още минис-
тър Кунева. Тя подчерта, че новопостъ-
пилият учител има нужда от наставник и 
че ще се търси възможности да бъдат сти-
мулирани наставниците. За кариерното 
израстване ще се вземат под внимание 
придобитите квалификационни кредити 
и атестирането на всички педагогически 
специалисти. Предвижда се и подкрепа 
на социалния статус на учителите – пое-
мане на транспортните и битови разхо-
ди за населени места, където не достигат 
специалисти.

Министър Кунева съобщи, че по про-
грама „Еразъм плюс“ е одобрен проек-
тът „Нов път за нови таланти в препода-
ването“, който включва разработването 
на едногодишна магистърска програма 
по новите изисквания за придобиване 
квалификация „учител“.

Предвижда се повече учители да бъ-
дат включени за обучение в чужбина. В 
момента се провежда конкурс за 39 учи-
тели, които ще специализират в ЦЕРН. 
През октомври 2016 г. предстои още 
едно обучение на 39 учители по профе-
сионална подготовка и информационни 
технологии в Женева. За първи път об-
разованието е със собствена оперативна 
програма – „Наука и образование за ин-
телигентен растеж“.

Вече са одобрени две операции за 
повишаване квалификацията на педа-
гогическите специалисти. Първата е с 
бюджет 20 млн. лева и в нея е заложе-
но обучение на 17 000 души, от които 
2000 на възраст до 34 г. Втората е за 
повишаване капацитета за работа в му-
лтикултурна среда и е с бюджет 5 млн. 
лв. Сред приоритетите е подготовката 
на учители за работа със застрашени от 
отпадане и изолация деца от различни 
етноси и такива, които намират много 
слаба подкрепа от страна на семейство-
то. 

В подкрепа на реформата в учи-
лището и във висшето образование из-
следването отбелязва общото мнение на 
учители, директори, експерти от РИО 
и университетски преподаватели и об-
ществеността, че е необходима промя-
на в подготовката на учителите. Очак-
ванията са промяната да е в посока на 

индивидуалния подход към учениците, 
търси се промяна на методите на препо-
даване, повече практически занимания, 
използването на съвременни техноло-
гии, включването на учениците в раз-
лични проекти, повече практика и добър 
психологически подход. 

„Няма кой да направи тази реформа 
истинска, дълбока, освен учителите и за-
това цялото общество трябва да подкре-
пяме всяка крачка на българския учител. 
Казват, че ако искаш да стигнеш бързо 
някъде – тръгваш сам, ако искаш да стиг-
неш далеч – тръгваш с приятели. А ние 
искаме да стигнем далеч“, каза в заклю-
чение министър Кунева.

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков заяви, 
че представеното на конференцията из-
следване е ключово и изрази надеждата 
си то да стане повод за широко обсъж-
дане. 

„Има много аспекти на това, което 
трябва да се направи за развитието на 
педагогическите кадри – като се започне 
от кариерното развитие, мине се през 
социалното положение и се стигне до 
инструменти като диференцираното за-
плащане. Но ми се струва, че най-важна-
та и много занемарена през последните 
20 години е темата за квалификацията“, 
каза ректорът. 

Той подчерта, че има нужда от раз-
нообразна квалификация, много видо-
ве, които дълго време поради липса на 
средства не са били достъпни за педаго-
гическите специалисти у нас. „Ние сме 
много свързани с тази тема, защото ние 
сме тези, които най-напред създават бъ-
дещите педагогическите кадри и след 
това най-много можем да допринесем 
за тяхната квалификация в следващите 
години“, каза в заключение проф. Гер-
джиков и пожела успех на конференци-
ята. 

Деканът на Факултета по педагогика 
проф. д-р Бончо Господинов представи 
накратко организацията и методиката 
на изследването, както и трудностите, с 
които са се сблъсквали по време на ра-
ботата. 

Той отбеляза, че това изследване се 
осъществява в рамките на предвидено-
то в националния план за изпълнение 
на дейностите по националната стра-
тегия за обучение на педагогическите 
специалисти и е национално изследване 
на системата за подготовката на педаго-
гическите кадри във висшите училища. 
Изследването представлява сравнителен 
анализ на системите за продължаваща 
квалификация и кариерно развитие в 
Република България, държавите-членки 
на Европейския съюз и други страни.

Основната цел на изследването е да 
се анализира актуалното състояние и 
подготовката на продължаващата ква-
лификация на педагогическите кадри 
в Република България през погледа на 
ключови субекти – учители, директори, 
инспектори в регионални инспекторати, 
студенти, университетски преподавате-
ли, представители на обществеността.

Деканът благодари на колегите си, 
че въпреки ангажиментите си, са успели 
да се справят с изследването.

До края на деня в различни панели 
бе направен анализ на системата за под-
готовка на педагогическите кадри във 
висшите училища в Република България. 
Бяха изнесени доклади и се проведоха 
дискусии за системата на продължаваща 
квалификация и кариерното развитие 
у нас и в други страни, за състоянието 
на съществуващата система за диферен-
цирано заплащане на педагогическите 
кадри в страната, за потребностите на 
младите педагогически кадри, за да бъ-
дат привлечени към професията „учи-
тел“, за ефективността, използването и 
широкото въвеждане на добри практики 
за насърчаване на младите специалисти 
да се ориентират към учителската про-
фесия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА 
ПАРЛАМЕНТА НА 
КОСОВО СЕ СРЕЩНА 
СЪС СТУДЕНТИ 
ОТ СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

ФОРУМ НА КАРИЕРНОТО 
РАЗВИТИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА 
ПО МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

Председателят на Народното събра-
ние на Косово Кадри Весели се срещна 
със студенти, които изучават албански 
език и албанска литература в рамките на 
специалност „Балканистика“ във Факул-
тета по славянски филологии. 

Кадри Весели, който е на посещение 
в страната ни за участие в Пленарната 
сесия на Парламентарната асамблея на 
Процеса за сътрудничество в Югоиз-
точна Европа, разговаря и с ректора на 
Софийския университет проф. Анастас 
Герджиков. 

Председателят на парламента на Ко-
сово подчерта, че за него е чест да посе-
ти най-стария университет в България и 
изрази радостта си от възможността да 
се срещне с млади хора, които изучават 
родния му език и култура. 

Проф. Герджиков представи накрат-
ко Университета и изтъкна сериозните 
традиции и качеството на преподаване 
във Факултета по славянски филологии 
и във Факултета по класически и нови 
филологии. Той отбеляза и активното 
сътрудничество на Софийския универ-
ситет с Университета в Прищина, осо-
бено в областта на студентската мобил-
ност.

Във Факултета по математика и ин-
форматика на Софийския университет 
се проведе Форум на кариерното разви-
тие. Двудневното събитие бе под мотото 
„Знам и искам да го докажа“. Организа-
тор беше Кариерният център към ФМИ, 
а генерални спонсори - САП Лабс Бъл-
гария и Ви Ем Уейр.

Събитието бе насочено към всички 
студенти, които търсят професионална 
реализация. В рамките на два поредни 
дни те имаха възможност да намерят 
стаж или работа, да се запознаят с во-
дещи работодатели, които търсят млади 
специалисти, да разберат какви са из-
искванията на най-добрите работодате-
ли, да проведат срещи и интервюта с тях 
в неформална обстановка.

Кариерният форум бе открит от за-
местник-декана на Факултета по матема-
тика и информатика доц. д-р Александър 
Димов. Той припомни, че кариерното 
изложение се организира за седми път, 
а тази година в него участват 55 фир-
ми. Доц. Димов благодари на основните 

спонсори на събитието – САП Лабс Бъл-
гария и Ви Ем Уейр. Той обяви форума 
за открит и пожела успех на представи-
телите на фирмите и на студентите. 

Доц. д-р Георги Вълчев, замест-
ник-ректор на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ заяви, че изло-
жението, ориентирано към кариерното 
развитие на студентите от Факултета по 
математика и информатика показва, че 
Софийският университет търси и е акти-
вен в отношенията си с бизнеса. „Това 
е една тенденция, която през последни-
те години отчетливо се забелязва. Само 
преди десетина дни открихме подобно 
изложение, ориентирано към филологи-
ите“, каза още доц. Вълчев и добави, че 
това означава, че Софийският универ-
ситет готви добри кадри - кадри, които 
се търсят, които се реализират и които 
имат бъдеще както в страната ни, така и 
в чужбина.

Заместник-ректорът заяви, че Уни-
верситетът ще продължи работата си в 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НАУКА И БИЗНЕС
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тази посока, следвайки добрите приме-
ри, един от които е Форумът на кари-
ерното развитие във ФМИ. „След като 
има такава традиция и желаещите да се 
включат във форума се увеличават, това 
показва, че сме на прав път“, каза доц. 
Вълчев и пожела на всички успех от свое 
име и от името на ректорското ръковод-
ство и на ректора проф. Герджиков.

Деканът на Факултета по математика 
и информатика доц. Евгения Великова 
поздрави колегите и партньорите си за 
това, че отново са заедно на този фо-
рум, на който се срещат младите с по-оп-
итните си колеги, повечето от които са 
завършили именно ФМИ.

„Радвам се, че виждам толкова много 
партньори, които желаят да се срещнат 
с младите хора от Факултета по матема-
тика и информатика и искам да отправя 
апел към колегите-студенти: Вижте фир-
мите с какъв интерес и с какво желание 
са дошли да се срещнат с вас. Така че, 
дерзайте, старайте се и в работата, и в 
учението. Знайте, че има хора, които 
наистина ви чакат. Действайте смело 
напред!“, каза доц. Великова и пожела 
успех на срещите между студентите и 
представителите на бизнеса.

Явор Бойчев, старши мениджър във 
Ви Ем Уейр България, който е възпита-
ник на ФМИ, заяви, че Ви Ем Уейр Бъл-
гария и Софийският университет имат 
дългогодишно партньорство и предста-
ви най-интересните програми, които 
компанията предлага. „Стремете се да 
вземете максимално от времето, което 
прекарвате в Университета, защото има 
огромно развитие на IT-индустрията в 
България и имате огромни възможности. 
Възползвайте се максимално и от два-
та дни, в които се провежда форума“, 
апелира към студентите Явор Бойчев и 

припомни, че спо-
ред данните на 
Българската асо-
циация на софту-
ерните компании 
за 2015 година 
има над 100 нови 
фирми, които 
се занимават със 
софтуерни разра-
ботки в България, 
над 1200 нови 
служители има в 
софтуерните ком-
пании, а общият 
брой е 17 хиляди 
души. Тенденция-
та е през следва-
щите няколко го-
дини тази бройка 
да се удвои.

Радослав Ни-
колов, изпълнителен директор на САП 
Лабс България, също подчерта, че е въз-
питаник на ФМИ и приветства студенти-
те за избора им да завършат висшето си 
образование в Софийския университет. 
Той заяви, че изборът на компанията, в 
която да направят първите си стъпки в 
професионалното си развитие също е 
изключително важно. Радослав Николов 
добави, че IT-индустрията се развива ди-
намично в целия свят: „Работа ще имате, 
но е важно и какво удовлетворение ще 
изпитвате от това, което правите и колко 
бързо ще се развивате, трупайки знания 
и умения. Това изключително зависи от 
изборите, които правите“. 

Той пожела на всички да съхранят 
две чисто детски качества в себе си – лю-
бопитството, желанието за учене и да не 
престават да задават въпроса „Защо?“. 

Участващи фирми: Nemetschek 
Bulgaria, Proxiad Bulgaria, SAP Labs 
Bulgaria, Astea Solutions, Visteon 
Electronics Bulgaria, ScaleFocus, 
Dopamine, Accedia, Axway, Telebid Pro, 
Adastra Bulgaria, Site Ground, VMware, 
MentorMate, Komfo, Bede Gaming, 
Bulpros Consulting, Bulgarian Online 
Research, GfK, Musala Soft, Experian, 
Matrix IT Global Services Bulgaria, 
Adecco Bulgaria, Novarto, MM Solutions, 
Techhuddle, Paraflow Communications 
Ltd, eCommera, SBTech, Dutch IT 
Cluster, Aviaso Bulgaria, MobiSystems, 
Inc., Catenate Bulgaria, Hack Bulgaria, 
Ком Си 54 - Васил Зашев, Технологика 
ЕАД, Opencode Systems, Софтуер АГ 
Дивелъпмънт център България ЕООД, 
Hemisphere Commerce, Уолтопия ООД, 
Хостуей България ЕАД, PDS Bulgaria, 
BISAM, Невексис ООД, PFSweb, Авус 

Капитал ООД, Информационно обслуж-
ване АД, Методия АД, Hewlett Packard 
Enterprise, Progress/ Telerik AD, Лигъл-
Трек АД, Онтотекст АД, Юбер Бълга-
рия Софтуер енд Девелопмент ЕООД, 
Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД, Дрий-
микс ООД. 
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ВЪВ ФАКУЛТЕТА 
ПО МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
БЕ ОТКРИТА ОБНОВЕНА 
УЧЕБНА ЗАЛА

наистина модерна, съвремен-
на аудитория, решена в аван-
гарден стил. „Ние от много 
години работим съвместно с 
VMware с надеждата да по-
добряваме средата за наши-
те студенти, да имат добър 
старт по-нататък“, каза доц. 
Великова и цитира Алиса на 
Луис Карол, която, разгова-
ряйки с котарака, се чуди по 
кой път да поеме. „Надявам 
се да стигнете до там, докъде-
то сте решили, да имате сили 
да вървите достатъчно дълго, 
и да запазите много добро 
чувство за средата и вдъхно-
вението, което сме се опита-
ли да ви предадем“, добави 
още деканът и благодари на 
спонсорите за успешното съ-
трудничество.

Във Факултета по математика и ин-
форматика на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, с подкрепата 
на VMware България беше открита из-
цяло реновирана компютърна зала, в 
която студенти от различни специално-
сти ще могат да развиват своите знания 
и умения. С тази инициатива VMware 
България и Факултетът по математика и 
информатика на Софийския университет 
затвърждават своето дългогодишно парт-
ньорство за по-качествено и практически 
ориентирано образование за студентите.

Залата е оборудвана с презентацион-
на техника и удобства като „вълшебна 
боя“, която замества традиционните дъс-
ки за писане. Инвестицията на VMware 
е част от стратегията на компанията за 
развитие на ИТ образованието в страна-
та, която включва редица образователни 
програми като академията по програ-
миране Talent Boost, сертификационни 
курсове по виртуализация в рамките на 
VMware IT Academy, лекции и семинари 
на технически теми, финансова подкрепа 
за осъществяването на различни събития 
като ежегодния хакатон на ФМИ, кари-
ерния форум и други. Дългогодишното 
партньорство между ФМИ и VMware е 
добър пример за създаване на устойчива 
и ползотворна среда за развитие на сту-
дентите.

На събитието присъстваха замест-
ник-ректорите на Софийския универ-
ситет доц. Юрий Кучев и доц. Елиза 
Стефанова, деканът на Факултета по 
математика и информатика доц. Евгения 
Великова, Диана Стефанова, изпълните-
лен директор на VMware, преподаватели 
и студенти. 

Деканът на Факултета по математика 
и информатика доц. Евгения Великова 
откри тържеството и заяви, че е изключи-
телно радостна, че Факултетът има една 

Диана Стефанова, изпъл-
нителен директор на VMware, 
изрази радостта си да присъст-
ва на събитието. Тя отбеляза, 
че е сигурна в бъдещия успех 
на студентите на Факултета по 
математика и информатика, 
защото във VMware България 
работят около 600 техни ко-
леги и това, което те показват, 
е голям професионализъм и 
знания.

„Ние сме тук заедно с Фа-
култета по математика и ин-
форматика, за да спомогнем 
за вашето процъфтяване и 
един дълъг път, който ви пред-
стои“, добави г-жа Стефанова 
и подчерта, че за VMware ус-
пешният утрешен ден зависи 
от упоритостта ни днес. Тя из-
рази радостта си, че в лицето 
на ФМИ имат съмишленик, с 
когото вече 9 години заедно 

работят за подобряване на образовател-
ната среда и изграждане на таланти.

Заместник-ректорът на Софийския 
университет доц. д-р Юрий Кучев заяви, 
че е впечатлен от залата. „Явно парт-
ньорството между VMware и Факултета 
по математика и информатика е изклю-
чително успешно. Считам, че давате 
един прекрасен пример за това как една 
IT-компания може да си партнира с тео-
рията“, каза доц. Кучев и отбеляза задо-
волството си, че възпитаници на Факул-
тета успешно се реализират в компания 
като VMware. 

Доц. Кучев пожела на студентите 
да бъдат все така успешни и отбеляза, 
че пътят е дълъг, но обичайно той не се 
извървява сам. Той честити новата зала 
и пожела факултетът и Университетът 
да имат още много такива придобивки. 
Доц. Кучев призова студентите да не 
робуват на стереотипи и на канони, а да 

мислят разкрепостено. 
По време на събитието бяха връче-

ни и грамоти и награди на студентите и 
докторантите, отличили се на различни 
математически състезания:

Националната студентска олимпиада 
по компютърна математика „Академик 
Стефан Додунеков“, CompMath 2015 
г., проведена в гр. Бургас. 

Междууниверситетско състезание по 
математика, проведено през 2015 г. 

Математическо състезание Mirror 
of the LXXVI William Lowell Putnam 
Mathematical Sompetition с 246 участни-
ци от 32 университета, проведено през 
2015 г.

Математическа олимпиада X South 
Eastern European Mathematical Olympiad 
for University Students с 90 участници от 
22 университета, проведена през 2016 
г.

Математическо състезание XXVI 
Vojtech Jarnik International Mathematical 
Competition с 154 участници от 35 уни-
верситета, проведено през 2016 г.

Национална студентска олимпиада 
по математика в Русенския университет, 
май 2016 г.

Състезание Hack FMI 6 – Hack For 
Gadgets, декември 2015 г.

Състезание Hack FMI 7 – Hack For 
Start, май 2016 г.

Конкурса за наградата „Академик 
Борислав Боянов“ за 2016 г. за пости-
жения в областта на математиката

Индивидуално състезание по програ-
миране „За купата на декана“, декември 
2015 г.

Втори кръг на Националното със-
тезание по елементарна математика 
„Проф. Борислав Боянов“ за 2016 г.

Републиканска студентска олимпи-
ада по програмиране, май 2016 г., гр. 
Варна

Националната студентска олимпиада 
по математика за 2015 г.
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ЙОХЕЙ САСАКАВА БЕ 
УДОСТОЕН С ПОЧЕТНОТО 
ЗВАНИЕ „ДОКТОР ХОНОРИС 
КАУЗА“ НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
И „ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД СКЛЮЧИХА ДОГОВОР ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

На тържествена церемония в Аулата 
на Университета ректорът на Софий-
ския университет проф. дфн Анастас 
Герджиков удостои председателя на 
Фондация „Ниппон“ Йохей Сасакава 
с почетното звание „доктор хонорис 
кауза“ на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с 
почетното звание на най-старото и авто-
ритетно висше училище в България бе на 
Факултета по класически и нови фило-
логии на Университета. 

На тържеството присъстваха посла-
никът на Япония Такаши Коидзуми, гос-
ти от Япония, студенти и преподаватели 
от Софийския университет. 

Церемонията бе открита от проф. 
дфн Александър Федотов, директор на 
Центъра за източни езици и култури към 
Софийския университет, който пред-
стави Йохей Сасакава. Проф. Федотов 
отбеляза, че г-н Сасакава е личност с 
огромни заслуги за хуманитарната кауза 
по целия свят, както и за финансовото 
подпомагане на културата, в това число 
и на обучението в Софийския универси-
тет. 

„Ръководената от Йохей Сасакава 

Договорът за сътрудничество бе 
подписан от ректора на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р 
Теодор Седларски, декан на Стопанския 
факултет, и Мая Миланова, изпълните-
лен директор на „Експириън“ за Бълга-
рия. 

Договорът предвижда двете страни 
да участват съвместно в научното и мето-
дическо ръководство при обучението на 
студенти в магистърската програма на 
Стопанския факултет „Приложна ико-
нометрия и икономическо моделиране“. 
Споразумението се сключва за срок от 
10 години, считано от началото на ака-
демичната 2016/2017 г.

Фондация „Ниппон“, известна също и 
като „Сасакава“, предоставя средства 
за стипендии на докторанти в 69 уни-
верситета в повече от 45 държави. С 
тези средства се обучават и докторанти 
на Софийския университет от 1993 г. 
От тогава досега програмата „Сасака-
ва“ работи много успешно. Нейни сти-
пендианти са повече от сто български 
студенти. Тези средства те използват 
за обучение и за извършване на проуч-
вания в чужбина. През 2016 г. петима 
докторанти от Софийския университет 
получиха такива стипендии“, каза още 
проф. Федотов. Той добави, че освен 
изразяването на признателност за фи-
нансовата подкрепа на докторантите на 
Алма матер, почетната степен отчита и 
огромния принос на г-н Йохей Сасакава 
за редица благородни каузи, сред които 
особено изпъква борбата за пълна побе-
да над проказата като заболяване и над 
съпътстващата я обществена дискрими-
нация, от която страдат не само болни-
те, но и много от оздравелите хора по 
света. Заслугите на г-н Сасакава в това 

Сътрудничеството между Софийския 
университет и Experian има практическа 
насоченост. Предвижда се фирмата да 
предоставя теми и идеи за практическо 
ориентирани курсови проекти и магис-
търски тези за студентите обучавани в 
магистърската програма. Според клау-
зите на договора Experian се задължава 
да предоставя възможност за добиване 
на допълнителни практически умения на 
студентите, обучавани в магистърската 
програма чрез организиране на стажант-
ски програми и лeтни практики в съот-
ветствие със своите бизнес нужди.

ОТЛИЧИЯ
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рата от векове.
В академичното си слово на тема: 

„Победа на два фронта: ликвидирането 
на проказата като болест и като стигма“ 
г-н Сасакава отбеляза, че благодарение 
на напредъка на ефективното лечение, 
проказата вече е лечима. Фондация 
„Ниппон“ е направила много за това ле-
чението на болестта да стане безплатно 
и достъпно по целия свят. Той разказа 
как след като са направили лекарството 
достъпно, са очаквали незабавни резул-
тати. Въпреки това са се сблъскали с 
някои неочаквани предизвикателства. 
Много от пациентите не са знаели как да 
приемат таблетките, тъй като са позна-
вали само традиционната медицина. В 
някои африкански племена, където спо-
ред обичая храната е разпределяна рав-
номерно между членовете на общността, 
същото се случвало и с лекарството, кое-
то съответно го правело неефективно. 
В други случаи болните не отивали да 
получат лекарството, въпреки че било 
напълно безплатно, защото все още не 
проявявали никакви симптоми, нами-
райки се в ранните стадии на болестта, 
или пък защото се страхували да не бъ-
дат отхвърлени от общността като про-
кажени.

Така много скоро става ясно, че иде-
ята само да се популяризира безплатно-
то лекарството не е достатъчно ефек-
тивна. Необходимо е да бъдат опознати 
местните обичаи, традиции и култури. 
За постигане на повече резултати Фон-
дация „Ниппон“ започва да работи ак-
тивно съвместно със здравните минис-
терства, медицинските специалисти и 
представителите на неправителствения 
сектор по места. Благодарение на съв-
местните усилия много пациенти са из-
лекувани, а броят на заболелите започва 
рязко да намалява в много от засегнати-
те държави. 

Въпреки тези забележителни успехи 
над болестта, Йохен Сасакава отбеляза, 
че животът на много от пациентите не 
се променя особено след излекуването. 
Дори и след като са излекувани, те про-
дължават да живеят в санаториумите. 

Виждайки това, за г-н Сасакава ста-
ва ясно, че е твърде оптимистично да се 
мисли, че стигмата и дискриминацията, 
свързани с проказата, ще изчезнат тол-
кова лесно. Етикетът „болен от проказа“ 
съпътства дори излекувалите се паци-
енти през остатъка от живота им. Така 
Йохей Сасакава насочва вниманието 
си към разрешаването на този проблем. 
Той представи борбата с проказата като 
велосипед, предното колело на който 
представлява медицинските успехи в 
излекуването на болестта, а задното – 

отношение се потвърждават и от факта, 
че е избран за посланик на добра воля 
на Световната здравна организация, 
подчерта проф. Федотов.

Йохей Сасакава е завършил полити-
чески и икономически науки в Универ-
ситета „Мейджи“ в Токио. В основана-
та през 1952 г. Фондация „Ниппон“ от 
1981 г. е член на Борда на директорите, 
от 1989 г. е президент, а през 2005 г. 
става председател. Специален пратеник 
е на правителството на Япония за на-
ционално помирение в Мианмар. 

Йохей Сасакава е носител на множе-
ство награди, сред които Международна 
награда за мореплаване, Награда „Вър-
ховенството на закона“ на Международ-
ната адвокатска асоциация, Междуна-
родна награда „Ганди“. Почетен доктор 

е на редица университети, сред които 
Йорк, Малайски, Букурещки, почетен 
академик на Руската академия за естест-
вени науки.

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков връчи 
високото отличие на г-н Йохен Саса-
кава. Г-н Сасакава изрази своята бла-
годарност за оказаната чест и не скри 
вълнението си от възможността, която 
има да говори в Софийския универси-
тет за усилията, които е положил през 
годините за премахването на проказата. 
Аудиторията имаше възможност да види 
кратък филм, отразяващ благородната 
мисия на Йохей Сасакава. Във филма 
беше представена реалността за онези, 
които са страдали и все още страдат от 
проказа - веднъж посочена като нелечи-
мо заболяване, проклятие или наказание 
от Бог, то е плашело и отвращавало хо-

По думите му, именно това трябва да 
се предаде на бъдещите поколения – оп-
итът, който имаме с болестта и нейните 
социални проекции. Борбата с дискри-
минацията на болните е нещо, което чо-
вечеството никога не бива да забравя. 
„Трябва да сме сигурни, че гласовете на 
болните ще бъдат чути от идните поко-
ления. Приемам това като важна мисия 
и ще продължа да работя за запазване 
историята на проказата“, каза Йохей 
Сасакава.социалния успех в елиминирането на 

стигмата и дискриминацията, свързани с 
болестта. По думите му, така както ве-
лосипедът няма да се помръдне, ако не 
се движат едновременно и двете колела, 
така и хората трябва да обединят уси-
лията си за разрешаване на проблема в 
медицинския и социалния му контекст.

По отношение на втория проблем с 
проказата Йохей Сасакава се обръща 
за съдействие към Обединените нации, 
които едва през 2010 г., седем години 
след първото му посещение, приемат 
резолюция за премахване на дискрими-
нацията по отношение на хората, стра-
дащи от проказа, както и членовете на 
техните семейства. Много от излекува-
лите отказвали да признаят за проблема 
си, страхувайки се от дискриминация, 
но Сасакава стига до извода, че едва ко-
гато проблемът бъде представен от са-
мите тях, това ще накара другите да се 
замислят върху него.

Според Сасакава това, което тряб-
ва да се направи, е да се мисли ясно 
за проказата, защото, обсъждайки този 
проблем, всъщност мислим за цялото чо-
вечество. Защото навсякъде по света за 
историята на болестта често се говори 
като за „негативна история“, която на 
места е дори забравена или изтрита. „В 
същото време историята на проказата 
е история за това как хората, които са 
заболели от нея, са се изправили и пре-
одолели дискриминацията, дори и при 
най-безнадеждните обстоятелства. Те 
са загубили своята идентичност, своите 
домове, своите семейства, приятели и 
социален живот – и въпреки това пътят, 
по който са поели като човешки съще-
ства, може да ни научи много за силата 
и толерантността, на която хората могат 
да бъдат способни. Това е безценна ис-
тория“, подчерта Йохей Сасакава.
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ПРОФ. МАРИАНО МЕМОЛИ 
БЕ УДОСТОЕН С ПОЧЕТНИЯ 
ЗНАК НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ СЪС СИНЯ 
ЛЕНТА

ВИСОКО ОТЛИЧИЕ 
ЗА ЧЛ.-КОР. ПРОФ. 
КРАСИМИР ДАНОВ ОТ 
ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ 
И ФАРМАЦИЯ

вания в организацията на логистичната 
и научна дейност и като почетен гост по 
случай честването на 80-годишнината от 
установяването на дипломатически от-
ношения между България и Аржентина. 

За активното съдействие при осъ-
ществяването на българските антаркти-
чески експедиции, проф. Мемоли е от-
личен с Почетен знак „Златна лаврова 
клонка“ на Министерството на външни-
те работи на Република България през 
2006 г.

на младите научни кадри и е бил ръко-
водител на 12 успешно защитили докто-
ранти и 28 студентски дипломни работи.

Чл.-кор. проф. Красимир Данов 
благодари на Катедрата по инженерна 
химия и фармацевтично инженерство, 
на деканското ръководство и на Акаде-
мичния съвет за удостояването му с това 
отличие. Той отбеляза, че е изключител-
но щастлив, че наградата му се дава за 
приноси към Университета. Тези свои 
успехи проф. Данов определи като плод 
на колегиалната, но и критична атмос-
фера във Факултета по химия и фарма-
ция. Проф. Данов благодари на своето 

Директорът на Националната антар-
ктическа служба на Република Арженти-
на проф. Мариано Мемоли бе удостоен 
с Почетен знак на Софийския универ-
ситет със синя лента. Предложението за 
удостояването с високото отличие бе на 
Националния център за Полярни изслед-
вания към Софийския университет. 

Почетният знак беше връчен от рек-
тора на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ проф. дфн Анастас 
Герджиков. На церемонията присъстваха 
проф. Христо Пимпирев, председател 
на Българския антарктически институт и 
директор на Националния център за по-
лярни изследвания към Университета, и 
членове на антарктическите експедиции.

Проф. Мемоли благодари за честта да 
бъде удостоен с това отличие. Той заяви, 
че Антарктика няма граници и събира хо-
рата, а университетите са мястото, където 
се формират бъдещите лидери на плане-
тата.

Мариано Мемоли в качеството си на 
директор на Националната антарктиче-
ска служба на Аржентина от дълги го-
дини е неразривно свързан с дейността 
на Република България в Антарктика, 
провеждана чрез Националния център 
за полярни изследвания към Софийския 
университет от самото й начало. Българ-
ските експедиции в Антарктика ежегодно 
ползват всестранната безвъзмездна ло-
гистична и методична помощ, оказвана от 
д-р Мемоли.

Паралелно с организационна дейност 
в изследването на Антарктика, проф. 
Мемоли участва и в многобройни изсле-
дователски проекти в областта на меди-
цината, отразени в съответни публикации 
в реномирани научни издания. Богатите 
опит и знания, натрупани от проф. Мемо-
ли са споделяни в разнообразни форми 
на преподавателска дейност в различни 
институции. 

Проф. Мариано Мемоли е посещавал 
няколко пъти България в рамките на меж-
дународни форуми, свързани с изследва-
нето на Антарктика, като консултант на 
Националния център за полярни изслед-

На тържествена церемония в Засе-
дателната зала на Факултета по химия 
и фармация заместник-ректорът на Уни-
верситета доц. Юрий Кучев връчи на 
чл.-кор. проф. Красимир Данов Почет-
ния знак на Софийския университет със 
синя лента. Високото отличие е присъде-
но от Академичния съвет на Софийския 
университет на проф. Данов за неговата 
работа за издигането на авторитета на 
Университета и за развитието на редица 
математически дисциплини във Факулте-
та по химия и фармация.

Деканът на Факултета по химия и 
фармация акад. Петър Кралчевски под-
несе поздравителен адрес на проф. Да-
нов и подчерта, че неговият научен стил 
се характеризира с математическа ясно-
та, прецизност и стремеж за моделиране 
на сложните физико-химични процеси и 
явления във възможно най-обща форма. 
По думите му, добрата всестранна тео-
ретична подготовка на проф. Данов му 
позволява да формулира модели, които 
са адекватни на експерименталните ре-
зултати. Акад. Кралчевски изтъкна, че не-
говите 185 научни студии имат характер 
на завършени цялостни научни изследва-
ния и са цитирани повече от 3 500 пъти 
в международната научна литература и 
той е един от най-цитираните в чужбина 
български учени.

През 2002 г. получава наградата 
„Безел” на Хумболтовата фондация за 
цялостно научно творчество, а през 2012 
г. става член-кореспондент на Българ-
ската академия на науките. Акад. Крал-
чевски припомни, че проф. Данов е чел 
лекции в Софийския университет по 20 
математически и теоретични дисципли-
ни, като успява да разработи и силно да 
модернизира редица математически и 
компютърни курсове. Деканът добави, че 
проф. Данов е добър научен ръководи-
тел, който се интересува от израстването 
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Освен като изтъкнат учен чл.-кор. 
проф. Данов се проявява и с отличната 
си педагогическа дейност – чел е лекции 
по 20 математически дисциплини, под-
готвя и модернизира редица математи-
чески курсове на Факултета по матема-
тика и информатика: Висша математика 
I и II за специалност „Компютърна хи-
мия”; Математически основи на инфор-
мационните технологии за магистърска 
програма „Информационни технологии 
в химията”; Изчислителни задачи в хи-
мията и Компютърно моделиране и кон-
трол за специалност „Химия и информа-
тика”; Математически методи в химията 
и Преносни явления за специалност „Те-
оретична химия и физикохимия”; Про-
грамиране, обработка на данни и нови 
информационни технологии за специал-
ност „Химия”. 

Чл.-кор. проф. Данов е участвал и 
участва общо в 23 международни дого-
вора и два с Фонд „Научни изследва-
ния“ към Министерството на образова-
нието и науката. Бил е ръководител и 
съръководител на един договор с Фонд 
„Научни изследвания“ и 11 международ-
ни договора.

семейство, което винаги го е подкрепя-
ло, както и на всички съавтори, не само 
от Факултета, но и от чужбина. Проф. 
Данов изтъкна правилния подход, който 
има в Катедрата – на съчетаване на дого-
ворни тематики с научно-изследователска 
дейност. Той подчерта, че за него винаги 
от първостепенно значение е била учеб-
ната дейност и работата със студентите. 
Проф. Данов пожела на всички техният 
вътрешен мир да следва темповете на 
техническото развитие или поне да тича 
след тях. 

Професор Красимир Данов е съавтор 
на 185 научни публикации, включително 
9 глави в книги, излезли от печат. Инде-
ксът му на Хирш е 35. Проф. Данов е 
съавтор на 153 научни съобщения, пред-
ставени на научни конференции и симпо-
зиуми. Бил е член на СНС по приложна 
математика и механика, главен реактор на 
списание Journal of Chemical Engineering 
Research Studies и член на редакционната 
колегия на списанията Fluid Dynamics and 
Materials Processing. През януари 1986 г. 
става кандидат на математическите науки 
(доктор), а през юни 2001 г. – доктор на 
математическите науки.

ПОЧЕТЕН ЗНАК 
НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СЪС 
СИНЯ ЛЕНТА ЗА ПРОФ. Д-Р 
АНАСТАСИЯ БЪНКОВА

докторантски програми. Проф. Бънкова 
е любим преподавател на стотици уни-
верситетски студенти. Била е научен ръ-
ководител на десетки български и чуж-
дестранни докторанти. Тя е и признат 
експерт в сферата на управлението.

Колегите й я определят като креатив-
на, с новаторска нагласа, информирана 
и принципна. Един от първите универси-
тетски преподаватели, които въвеждат в 
обучението игрови подходи, симулации, 
обучение чрез казуси и проекти и др.

Проф. Бънкова е автор на серия ди-
дактически формати. Нейните учебници 
и изследвания се ползват с уважение в 
професионалната общност в България и 
зад граница.

Проф. Бънкова неотклонно работи 
за изграждане и поддържане на добро-
то име и авторитета на Университета, 
Стопанския факултет и професионал-
ната общност. Членува в Българската 
асоциация по управление на човешките 
ресурси.

Изследователските й интереси са в 
областта на стопанското управление, 
организационната теория, учещата се 
организация, методите на преподаване 
на управленските дисциплини. 

Ръководител е на научно-изследова-
телски проекти, финансирани от Фонд 
„Научни изследвания“ на Софийския 
университет. Участник е в научно-изсле-
дователски проекти с университетите 
на Саарланд и на Кьолн, Германия, в 
областта на организационните мрежи, 
управлението на организациите, финан-
сирани по линията на плановете за без-
валутен обмен между университетите. 

Има публикации в областта на упра-
влението на организациите, методите на 
обучение по управленските дисциплини, 
учещата организация, организационните 
мрежи и други. Общо 91 публикации, от 
които 35 доклада на конференции, 12 
участия в книги, 15 учебника, 9 научни 
студии, около 15 статии в научни списа-
ния и други.

На заседание на Академичния съвет 
на Софийския университет проф. д-р 
Анастасия Бънкова бе удостоена с По-
четния знак на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ със синя лента. 
Високото отличие бе връчено от ректора 
проф. дфн Анастас Герджиков за цялост-
ния й принос за развитието на Стопан-
ския факултет и Софийския университет 
и във връзка с нейна годишнина.

Проф. Бънкова изрази най-дълбоката 
си благодарност към колегите си от Сто-
панския факултет и пожела здраве и ус-
пехи на всички.

Проф. д-р Анастасия Бънкова има 
ключова роля за създаване и разви-
тие на катедра „Социално управление“ 
(по-късно „Стопанско управление“), за 
възстановяване, изграждане и развитие 
на Стопанския факултет. Изпълнявала е 
функциите на ръководител на катедрата 
и заместник-декан на Факултета. Била е 
преподавател на голяма част от днешните 
преподаватели в катедрата и Факултета.

С многогодишната си работа в Уни-
верситета проф. Бънкова допринася за 
изграждането и развитието на учебни 
програми с високо качество и конкурен-
тоспособност – бакалавърската „Стопан-
ско управление“, магистърски програми, 
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ВЛАДИСЛАВ ХАРАЛАМПИЕВ 
ОТ ФАКУЛТЕТА ПО 
МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА Е СТУДЕНТ 
НА ГОДИНАТА НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Първа награда:
Владислав Харалампиев 

Победител в категория „Матема-
тика и информатика“ 

Владислав е студент в първи курс в 
магистратура „Изкуствен интелект“ във 
Факултета по математика и информа-
тика на Софийския университет. Успе-
хът му от учебната 2014/2015 година е 
6.00. Завършил е бакалавърска степен 
по компютърни науки във Факултета по 
математика и информатика на Универ-
ситета с пълно отличие. Възпитаник е на 
Софийската математическа гимназия, 
която също завършва с пълно отличие. 

Основните интереси на Владислав 
са в областта на състезателното про-
грамиране, машинното самообучение и 
обработката на естествен език и изобра-
жения. Тази година се е класирал за фи-
налите на международните състезания 
Challenge 24 и VK Cup.

Владислав е носител на Грамота на 
Ректора на Софийския университет за 

научни постижения през 2013 и 2015 г. 
През 2014 г. е избран за Студент на го-
дината от Министерството на образова-
нието и науката. През 2014 г. получава 
първа награда за научни постижения в 
областта на информатиката и компю-
търните науки по случай 125-годиш-
нина от основаването на Факултета по 
математика и поощрителна награда от 
Фондация „ФМИ-общество“ в памет на 
проф. Иван Сосков за изследователски 
постижения в областта на компютърните 
науки. Стипендиант на Фондация „Еври-
ка“ през 2011, 2012 и 2015 г. за златен 
медал на международна олимпиада по 
математика. През 2013 г. и 2014 г. е но-
сител на поименна стипендия по компю-
търни науки на името на Джон Атанасов 
на Фондация „Еврика“. 

Научните интереси на Владислав са 
в областта на състезателното програми-
ране. Във връзка с това се занимава с 
числени алгоритми, графови алгоритми, 
ефективни структури от данни, теория 
на игрите, оптимизация на функции и 
много други. 

Участник е в множество проекти, 
сред които „GPS Measurements in the 
Conditions of Solar Maximum“ в рамките 
на 21-та българска антарктическа екс-
педиция през 2012-2013 г., проект по 
създаване на симулатор за мрежи на Пе-
три за Българската академия на науки-
те; проект за създаване на 3D модели с 
образователни цели за подпомагане на 
обучението по компютърна графика във 
Факултета по математика и информати-
ка; в проект по анализ и мониторинг на 
суперкомпютъра в Изпълнителна аген-
ция „Електронни съобщителни мрежи и 
информационни системи“, както и в на-
учни конференции. 

Владислав има четири публикации. 
Владислав е бил стажант в Dropbox и 

Google. Проектите му са били свързани 
с инсталатора на Dropbox и системата 
за автоматично засичане на нарушения, 
свързани със съдържанието на партньор-
ски за Google сайтове. 

През лятото на тази година отново 
ще кара стаж в Google и ще работи по 
проект за оценяване на ефективността 
на рекламата в YouTube. 

Втора награда:
Диана Чолакова 

Победител в категория „Природ-
ни науки“

Диана е студентка в четвърти курс в 
бакалавърска специалност „Инженерна 
химия и съвременни материали“ във Фа-
култета по химия и фармация на Софий-
ския университет. 

В началото на трети курс започва кръ-
жочна работа в катедрата по инженерна 
химия и фармацевтично инженерство 
във Факултета и оттогава участва ак-
тивно в научно-изследователски проект, 
който се провежда съвместно с група 
по активни материали в Университета в 
Кеймбридж. Целта на изследването е да 
бъдат описани особените преходи, кои-
то се наблюдават в емулсионни системи 
(капки от органична течност във водна 
среда) при замръзване на капките. При 
експериментите успяват да открият и да 
изучат ново и непознато досега явление 
– капки от въглеводороди спонтанно 
променят формата си при охлаждане, 
докато все още са течни. Първите резул-
тати от изследването са публикувани в 
статия в списание „Нейчър“ през декем-
ври 2015 г. До този момент са забеля-
зани пет цитата на статията. Още една 
статия е приета за публикация в списа-
ние “Advances in Colloid and Interface 
Science“, друга е изпратена за публику-
ване в списание „Langmuir”. За публику-
ване се подготвят още две статии. 

Част от резултатите от проведените 
експерименти описват друго неочаквано 
явление – процес на спонтанно самоему-
лгиране, при което без някаква специал-
на апаратура се получават микронни и 
субмикронни по размер капки. Наблю-
даването явление Диана описва в статия 
за списание „BBC знание“.

През тази година е участвала в тре-
нировъчна школа и конференция в 

На тържествена церемония в Аулата 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ бяха наградени отличените в 
конкурса „Студент на годината“ на Со-
фийския университет. 

Конкурсът „Студент на годината“ 
се организира от Студентския съвет на 
най-старото висше училище за първи път 
в 19-годишната история на студентската 
организация. 

Жури с председател ректора на Со-
фийския университет проф. Анастас 
Герджиков и членове проф. Иван Ил-
чев – ректор на Университета в периода 
2007-2015 г., Вяра Анкова – генерален 
директор на Българската национална те-
левизия, Веселин Милев – председател на 
постоянната комисия по здравеопазване 
и социални науки в Столичния общински 
съвет, проф. Даниел Вълчев – министър 
на образованието в периода 2005-2009 
г., Милена Дамянова – председател на 
Комисията по образование и наука в 
Народното събрание, Елена Маринова 
– президент на „Мусала Софт“, д-р Ве-
селин Милев - председател на Комисията 
по здравеопазване и социална политика 
в Столичния общински съвет, Асен Мар-
ков – заместник-министър на младежта и 
спорта и Яна Вангелова – председател на 
Националното представителство на сту-
дентските съвети разгледа 81 постъпили 
кандидатури. 

Кандидатите са разделени в следните 
професионални направления: педагоги-
чески науки, хуманитарни науки, социал-
ни науки, стопански науки, правни науки, 
природни науки, математика и информа-
тика, здравеопазване, спорт и добровол-
ческа дейност. 

От десетте победители в отделните ка-
тегории журито избра най-добрите трима 
студенти на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“.
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ски кантори.
Завършила е Френската езикова гим-

назия в София. 

Победители в отделните катего-
рии: 

„Здравеопазване“:
Иванета Недкова

Иванета е студент в трети курс на 
специалност „Медицина“ в Софийския 
университет. 

От 2014 г. е член на Асоциацията 
на студентите по медицина в България 
(АСБМ) – Софийски университет. Ос-
новните цели на Асоциацията са обе-
диняване на студентите по медицина, 
подобряване на професионалната ква-
лификация, обмен на информация и др. 
Важно направление е организирането 
на международен студентски обмен. От 
2015 г. Иванета е локален отговорник 
по обмен в Софийския университет и от-
говаря за подобряване на мобилността 
на студентите от Медицинския факултет. 
В рамките на студентската мобилност 
през 2015 г. заминава на обмен в Русия, 
където работи по научен проект по иму-
нология и генетика. 

Иванета има участия в конферен-
ции, сред които Национален симпозиум 
„Акад. Чудомир Начев“ и Варненски 
дерматологични дни.

През 2015 и 2016 г. участва в евро-
пейската регионална среща на IFMSA 
(International Federation of Medical 
Student’s Associations) EuRegMe в Гърция 
и в EMSS PRET в Дубай, където е била 
обучител. Избрана е за обучител в сеси-
ите по професионален обмен по време 
на 65-та мартенска асамблея на IFMSA.

През първия семестър на тази учебна 
година Иванета е работила като болно-
гледач в клиниката по детска кардио-
логия в Националната кардиологична 
болница.

„Стопански науки“:
Лиляна Георгиева 

Лиляна е студент трети курс в специ-
алност „Икономика“ в Стопанския фа-
култет на Софийския университет. Ус-
пехът й за учебната 2014/2015 учебна 
година е 6.00. 

Лиляна е завършила Американския 
колеж в София, работила е като експерт 
бизнес развитие към „Информационно 
обслужване“ АД, където се е занимавала 
с обработката на данни, административ-
ни дейности и изготвяне на бизнес пла-
нове и прогнози.

По време на следването си Лиляна 
участва в различни организации – Сту-
дентския съвет на Софийския универ-
ситет, Бизнес клуба към Университета 
и основаният от самата нея клуб „Спек-
тър“. 

Лиляна печели бронзов медал на На-
ционалната студентска олимпиада по ма-
тематика в Русе през 2016 г. В периода 
2013-2014 г. е член на Изпълнителния 
съвет и на Общото събрание на Студент-
ския съвет на Софийския университет. 
От 2014 до 2015 г. е била изпълнителен 
секретар на Студентския съвет, а през 
2014 г. става и член на Бизнес клуба към 
Стопанския факултет на Университета. 

Участвала е в Националната студент-
ска олимпиада по математика в Созопол 
през 2014 г. и в Третата българска кон-
ференция по изборни системи в София 
през 2014 г. 

През 2014 г. Лиляна получава спе-
циална награда за високи постижения в 
бакалавърската програма по икономика 
на Стопанския факултет, а през 2012 г. 
взима специална награда за ефективна 
маркетинг стратегия в бизнес симулаци-
ята „Кодима“.

Председател е на клуба по творческо 
писане (PAW) в АКС в периода 2011-
2013 г. От 2010 г. членува в клуб „Мо-
дел ООН“ към АКС.

Участвала е в обучения на Национал-
ния център „Европейски младежки про-
грами и инициативи“ – „Албена – Why 

not? (2012) и “Демократично граждан-
ство“ (2013).

Има публикации на статии с различ-
на тематика в официалния сайт на клуб 
„Спектър“, публикации на две художест-
вени произведения в първата книга за 
творческо писане на английски език на 
PAW Club в АКС (2013). През 2014 г. 
излиза публикацията й „Изборна уто-
пия“ в сборника с материали от Третата 
национална конференция по изборни 
системи в София. През 2015 г. участва 
с текст на тема „Проблемът на демокра-
тичните традиции в България“ в сборни-
ка с материали от Четвъртата национал-
на конференция по изборни системи в 
София. 

„Хуманитарни науки“:
Валентин Спасов

Валентин е студент в трети курс в 
специалност „Философия“ във Фило-
софския факултет на Софийския уни-
верситет. Успехът му за изминалата 
2014/2015 учебна година е 6,00.

Интересува се от различни видове 
изкуства, изследва българския театър, 
живопис и литература. През 2016 г. 
Валентин печели Голямата награда за 
дебютиращ млад автор на литературния 
конкурс „Боян Пенев“.

Валентин е публикувал свои текстове 
в списание „Страница“, електронно спи-
сание Banitza.net, университетското из-
дание „Сборник философски доклади“, 
„Литературен вестник“, вестник „Култу-
ра“, онлайн медия „Въпреки“. 

В периода 2012-2016 г. участва в 
редица конкурси, конференции и семи-
нари: Национална олимпиада по фило-
софия (2012), Конкурс за философско 
есе към Философския факултет на Уни-
верситета (2014), Поетичен конкурс към 
фестивал Alter/Native (2014), Национа-
лен литературен конкурс „Боян Пенев“ 
(2015), Конференция към Софийския 

Айндховен. След спечелен проект за 
краткотрайна научна мисия в рамките 
на европейската научна мрежа COST 
MP1106 през април посещава Универ-
ситета в Кеймбридж, където провежда 
експерименти в различни лаборатории, 
които й дават възможност да усвои нови 
експериментални техники и да получи 
важни резултати, които ще позволят раз-
бирането на детайли от механизма на 
явленията, които наблюдават и които 
предстои да бъдат описани в последва-
ща статия. В Университета в Кеймбридж 
участва в конференция, в която предста-
вя резултатите си под формата на постер. 
Журито на конференцията присъжда на 
Диана наградата за най-добър научен по-
стер. 

Диана завършва средното си образо-
вание в Националната природо-матема-
тическа гимназия с профил математика и 
информатика. Познанията й по матема-
тика са оценени от преподавателите й в 
Софийския университет, които я канят да 
води семинарни занятия по висша мате-
матика, когато е във втори курс. До този 
момент е водила занятия по три различни 
курса на пет групи студенти от първи и 
втори курс.

 
Трета награда:
Анна-Мария Атанасова

Победител в категория „Правни 
науки“

Анна-Мария е студент в трети курс на 
специалност „Право“ в Юридическия фа-
култет на Софийския университет. 

През април 2016 г. печели титлата 
„Най-добър оратор“ и печели голямата 
награда – стаж в Съда на ЕС в Люксем-
бург, в международното състезание по 
право на Европейския съюз Europa Moot 
Court Competition. Отборът на Юриди-
ческия факултет завоюва трето място в 
състезанието, в което участват предста-
вители на осем европейски университета. 

Анна-Мария е била стажант и адво-
катски сътрудник в престижни адвокат-

Ю
Н

И
  
/ 

2
0

1
6

Ю
Н

И
  
/ 

2
0

1
6

4
9

5
0



Томислав Тошков е студент във втори 
курс в специалност „Право“ в Юридиче-
ския факултет на Софийския универси-
тет. Успехът му за учебната 2014/2015 
учебна година е 5,82. 

Създател на благотворителната плат-
форма “Revolution of love” през 2013 г. 
- социална младежка платформа, която 
подпомага ученици с талант и креатив-
ност и осигурява свободен достъп до 
образователната и културната сфера 
на всяко дете. В основата й стои орга-
низирането на редица благотворителни 
концерти, изложби, литературни чете-
ния и други културни събития, чрез кои-
то едновременно да се популяризира 
творчеството на млади автори, както и 
да се съберат средства за деца в нужда, 
на които да се помогне да развият свои-
те заложби и да ги покажат на голямата 
сцена. Проектът е подкрепен от прези-
дента и вицепрезидента на Република 
България, както и от посланиците на 
Русия и Франция, от редица български 
актьори, певци, музиканти и обществе-
ници.

Участва в правозащитния проект 
„Маргиналия“, а заедно със свои съуче-
ници и приятели през 2015 г. създава 
Института за социални изследвания и 
развитие на културни структури. Целта 
им е да популяризират българското кул-
турно и историческо наследство сред 
българските ученици и сред чуждестран-
ната общественост. 

Емил Енев е студент в пети курс в 
специалност „Право“ в Юридическия 
факултет на Софийския университет. 
Успехът му за учебната 2014/2015 е 
5,38. 

От няколко години активно работи 
с неправителствения сектор за добро-
волческа дейност в сферата на образо-
ванието. Съосновател и председател на 
сдружение с нестопанска цел „СЮЮ 
Нексус“. В екип със свои състуденти от 
Юридическия факултет на Софийския 
университет започват издаването на 
списание „Нексус“, което ще се разпрос-
транява безплатно сред студентите на 
Университета и в университетските биб-
лиотеки. Списанието е насочено изклю-
чително към студентите и си поставя за 
цел да се превърне в основен информа-
ционен бюлетин и творческо поле за тях. 

Емил участва в редица конферен-
ции и проекти. През 2016 г. участва в 
“European Youth Event 2016” в Европей-
ския парламент в Страсбург, Франция. 
Други международни конференции, в 
които участва са „Golden eye: Who rules 
tomorrow’s Europe?“, „USA-Europe, the 
TTIP-Big deal or no deal”, “Migration: 
Across the Universe – the migration issues”.

През октомври 2016 г. Емил участ-
ва в проекта “D.U.E. Democracy in EU” 

на Европейската комисия, подкрепен от 
Erasmus+ в Палермо, Италия. Проектът 
е свързан с човешките права и мигра-
ционните проблеми в контекста на съ-
временна Европа. Емил Енев участва и 
в едномесечен обучителен езиков обмен 
в Ливорно, Италия по програма “Scambi 
culturali”.

„Социални науки“:
Анита Николова

Анита Николова е студентка втори 
курс в магистърска програма „Жур-
налистика и медии“ във Факултета по 
журналистика и масова комуникация на 
Софийския университет. Успехът й за 
учебната 2014/2015 година е 5,63.

Завършила е специалност „Българ-
ска филология“ и магистърска програма 
„Преводач-редактор“ в Софийския уни-
верситет. 

Занимава се с литературна критика 
и има публикувани рецензии в елек-
тронното списание „Литературен клуб“. 
Занимава се с превод на художествена 
литература и има собствен блог, в кой-
то популяризира по-неизвестни книги 
на български и чужди автори. Писала е 
за вестник „Дневник“. Има публикации 
във вестниците „Гимназист“, „Труд“, „Аз 
Буки“, „Банкер“, „Литературен вестник“ 
и списанията „Родна реч“ и „Български 
език и литература“. 

Анита е носител на редица награди 
в национални литературни конкурси, а 
в периода 2015-2016 г. е наградена с 
първа награда в конкурса на ЮНЕСКО 
за опазване на културното наследство, 
втора награда за есе в конкурса „Ний 
всички сме деца на майката земя“, отли-
чие в конкурса „За земята“ и награда от 
„Човешката библиотека“. През 2012 г. 
печели националния приз „Студент на 
годината“ в категория „Хуманитарни 
науки“. 

През 2008 г. е стипендиант на Фон-

дация „Комунитас“ по проекта „1000 
стипендии“. 

„Спорт“:
Златина Димитрова

Златина е студент в трети курс в спе-
циалност „Право“ на Юридическия фа-
култет на Софийския университет. Успе-
хът й за учебната 2014/2015 година е 
5.78. 

Златина е състезателка по синхронно 
плуване към спортен клуб „Левски-Спар-
та 2000“ от 13 години. Участвала е в 
множество републикански първенства 
и международни турнири, от които има 
голям брой отличия и републикански 
титли. 

През 2011 г. на Европейското пър-
венство за девойки в Белград заедно 
с партньорката й достигат до участие 
на финал в дисциплината „дует“. През 
2016 г. участва на международен тур-
нир в Бон, Германия, където печели 
бронзов медал в дисциплината „соло“. 
На Отборния шампионат на България 
през тази година заема първо място в 
дисциплина „соло“.

Златина участва и в плувния отбор 
на Софийския университет, а през 2015 
г. е номинирана за Спортист на годината 
на Университета в категория „Плуване“. 

През годините има спечелени 51 
отличия, от които 32 от турнири и ре-
публикански първенства по синхронно 
плуване (13 златни, 10 сребърни и 9 
бронзови) и 19 медала от студентски 
първенства по плуване (5 златни, 10 сре-
бърни и 4 бронзови). 

университет на тема „Играта“ (2015), 32-
ра конференция „Средновековна фило-
софия и култура“ (2015), Конференция 
на тема „Персона“ (2016), Конференция 
на тема „Слабост и съпротива“ (2016), 
Конкурс за оперативна критика на „Ли-
тературен вестник“ и фонд „13 века Бъл-
гария“ (2016), Национален литературен 
конкурс „Боян Пенев“ (2016), Национа-
лен литературен конкурс за млад автор 
на „Литературен вестник“ (2016).

Валентин е номиниран за голямата на-
града на „Литературен вестник“ за млад 
автор за 2016 г. и за оперативна крити-
ка на „Литературен вестник“ и фонд „13 
века България“ за 2016 г.

През 2015 г. получава поощрителна 
награда на Литературния конкурс „Боян 
Пенев“, а през 2014 г. заема пето място 
в конкурса за философско есе на Фи-
лософския факултет и четвърто място в 
поетичния конкурс към фестивала Alter/
Native в Пловдив.

„Доброволческа дейност“:
Томислав Тошков и Емил Енев 
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През 2014 г. заема шесто място на 
Националната студентска олимпиада по 
математика. През 2011 г. заема второ 
място на Пролетното състезание по фи-
зика, а през 2010 г. заема второ място 
на Националната олимпиада по физика. 

„Педагогически науки“:
Дан Ангелов

Дан Ангелов е студент в четвърти курс 
в специалност „Педагогика на обучение-
то по физика и математика“ в Софий-
ския университет. Успехът му за учебната 
2014/2015 година е 5,90. 

Едновременно с обучението си Дан 
работи и по специалността си. Възпри-
ема учителската професия като свое 
призвание и желае да се реализира в нея. 
Участва активно в извънучебни дейности 
като школата по математика, която води 
доскоро и социалната дейност, в която 
участва, свързана с оказване на помощ на 
социално слаби хора. 

ОТБОРЪТ НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ЗАВОЮВА 
АВТОРИТЕТНОТО ВТОРО 
МЯСТО В КОРПОРАТИВНАТА 
ЩАФЕТА POSTBANK BUSINESS 
RUN

Още с първото си участие във фор-
мата нашите момчета заявиха сериозно 
своето присъствие, като успяха да про-
бягат 4х4 км. или отборно 16 км. за 
общо време от 58 минути, изоставайки 
само с 21 секунди от първенците в със-
тезанието.

Капитанът Тошко Тодоров даде 
всичко от себе си, като активно се зае 
с подготовката на отбора - успя да съ-
буди състезателния дух и да стимулира 
самоувереността и концентрацията на 
съотборниците си.

Състезателите ни бяха подкрепени 
от Студентския съвет на Софийския уни-
верситет, което им вдъхна още повече 
желание за достойно представяне в над-
преварата.

Спечелената метална щафета със 
сребърно покритие ще бъде връчена 
на ректора проф. Анастас Герджиков 
като символ за достойното представяне 
на отбора, който за пореден път доказа 
целеустремеността и борбения характер 
на възпитаниците на Софийския универ-
ситет „Свети Климент Охридски“.

Форматът е един от най-престижните 
по своето естество у нас. Организаторите 
Спортен Клуб „Бегач“ и Пощенска банка 
дадоха възможност за четвърти пореден 
път на желаещите да премерят сили, като 
същевременно вземат участие в най-голе-
мия тиймбилдинг в България.

 
Каузата има благотворителен харак-

тер и 30% от таксите за участие ще бъдат 
дарени на правозащитната фондация „За 
нашите деца“.

Отборът на Софийския универси-
тет „Свети Климент Охридски“ в състав 
Георги Власакиев –студент в 4-ти курс 
от Физическия факултет, специалност 
„Комуникации и физична електроника“, 
Мартин Недялков –студент в 4-ти курс от 
Факултета по химия и фармация, направ-
ление „Неорганична химия“, и предста-
вителите на Факултета по математика и 
информатика Ангел Ангелов –студент в 
4-ти курс, специалност „Приложна мате-
матика“, Тошко Тодоров-студент в 4-ти 
курс, специалност „Математика и инфор-
матика“ и Живко Петров – докторант, 
успя да извоюва среброто сред близо 
150 компании, разделени в 259 отбора и 
общо 1036 участници.
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КАТЕДРА „АТОМНА 
ФИЗИКА“ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 
70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

ни области в Университета са с такава 
сериозна традиция и това ви задължава. 
Защото преди вас в катедрата и специ-
алността са работели хора, които са по-
стигнали много и затова и ние трябва да 
се опитваме да не изоставаме, а напро-
тив, да развиваме и науката, и катедра-
та“, подчерта ректорът.

Проф. Герджиков заяви още, че мал-
ко хора си дават сметка, че този дял на 
физиката, с който се занимават атомни-
те физици, всъщност е от най-древните 
науки на човечеството и то винаги е има-
ло интерес към тях. Той припомни, че 
един от големите физици на модерната 
физика – Хайзенберг, който е завършил 
класическа гимназия, веднъж казва, че 
ако не е бил запознат с текстовете на ан-
тичните атомици, е нямало да постигне 
толкова в съвременната физика. 

Ректорът отбеляза, че няма сериозно 
списание, в което темата за физиката и 
особено двата дяла на физиката, които 
се занимават с най-малкото равнище и с 
най-глобалния поглед към вселената, да 
не е интересна. „Тази тема е интересна 
и за широкия кръг непрофесионалисти, 

защото всеки пази в себе си интерес 
към това какво представлява вселената, 
а това е свързано с вашата професия. 
Вие сте тези, които могат да ни дадат 
отговори. И затова се надявам, че вие 
ще прославите името на Софийския уни-
верситет така, че да можем да покажем 
и ние нещо важно в тази област, в която 
всички искат да обогати техния опит и 
поглед към вселената“, каза ректорът и 
пожела на колегите си следващите годи-
ни да са по-леки, по-успешни, да носят 
удовлетворението, което заслужават.

Деканът на Физическият факултет 
проф. дфн Александър Драйшу поздра-
ви присъстващите за юбилея от името на 
деканския екип и целия факултет.

Проф. Драйшу отбеляза, че в реди-
ца направления дейността на учените от 
Катедра „Атомна физика“, включител-
но и в международен план е уникална. 
Всички те като достойни членове на ака-
демичната общност на Софийския уни-
верситет инвестират знанията и усилия-
та си в най-смисленото - изграждането и 
обучението на младото поколение, инте-
лектуалния капацитет и интелектуалния 
потенциал на нацията. 

Проф. Драйшу отбеляза, че от съв-
местната работа всъщност зависи място-
то на страната ни сред развитите в науч-
но и технологично отношение държави: 
„На този празник, отбелязвайки вашите 
достойни постижения, нека се замислим 
и за нашите бъдещи отговорности. По-
желаваме ви да продължите неотклонно 
по пътя си като педагози, като авангард-
ни изследователи и да постигнете резул-
тати, с които всички ние да се гордеем. 
Честит празник, уважаеми колеги!“.

Председателят на Агенцията за яд-
рено регулиране ст. н. ст. II степен Лъ-
чезар Костов oтбеляза, че е много раз-
вълнуван, защото празникът на Катедра 
„Атомна физика“ и на Агенцията е общ. 
Той разказа, че е свидетел на развитие-
то на катедрата и не скри вълнението 
си като неин възпитаник. По думите му, 
катедра „Атомна физика“ е с много се-

риозен принос в съвременното развитие 
на България. Той даде пример с Атом-
ната електроцентрала в Козлодуй, коя-
то е изключителна модерна технология, 
даваща икономически, социален и нау-
чен принос за развитието на страната и 
подчерта, че създаването на Централата 
би било невъзможно без активното съ-
трудничество на специалистите от Кате-
драта. 

Лъчезар Костов изрази увереността 
си, че катедрата ще се окаже на висота-
та на изискванията на времето и истори-
ческите ангажименти, пожела здраве и 
успех на преподавателите и студентите.

Деканът на Факултета по химия и 
фармация акад. проф. дн Петър Крал-
чевски също поздрави колегите си от 
Физическия факултет и от Катедрата 
по „Атомна физика“ и заяви, че винаги 
диалогът между химици и физици е бил 
лесен. 

„Може би Катедрата по атомна фи-
зика е най-близката от всички катедри 
на Физическия факултет до химията и 
затова не е случайно, че един от най-ви-
дните представители на тази катедра е 
възпитаник на Химическия факултет 
– проф. Цветан Бончев. Може би не е 
случайно и моя милост, като един въз-
питаник на профил атомна физика към 
специалност „Физика“, съм декан на 
Факултета по химия и фармация“, каза 
акад. Кралчевски. 

Той отбеляза, че има текущо сътруд-
ничество между групи на двата факул-
тета в научната област. По думите му, 
би било добре това сътрудничество да 
доведе до едно по-добро финансиране 
на обучението и по физика, и по химия. 

Акад. Кралчевски отправи пожела-
ния към своите колеги за нови пости-
жения и нови приноси към световната 
наука. 

Зам.-директорът на Лабораторията 
по физика на високи енергии на Обе-
динения институт за ядрени изследва-
ния в Дубна проф. Румен Ценов, който 
е и настоящ активен член на катедрата, 
поднесе поздравителен адрес от името 
директора на Обединения институт за 
ядрени изследвания Дубна акад. Виктор 
Матвеев. В него се посочва, че голяма 
част от българските физици, работещи 
в Института, са възпитаници на Физи-
ческия факултет на Софийския универ-
ситет и на катедра „Атомна физика“. 
акад. Матвеев, който е почетен доктор 
на Софийския университет, отбелязва 
успешната съвместна работа по различ-
ни проекти и пожелава на членовете на 
катедрата следващи успехи както в на-
учната област, така и в подготовката на 
млади специалисти.

В 205-та аудитория „Проф. Цветан 
Бончев“ във Физическия факултет на Со-
фийския университет се проведе научна 

сесия, посветена на 70-годишнината от 
основаването на Катедра „Атомна физи-
ка“. 

Научната сесия бе открита от ръко-
водителя на Катедра „Атомна физика“ 
проф. дфзн Георги Райновски, който 
заяви, че 70 години след като проф. Ка-
рамихайлова основава катедрата, тя е ви-
дима в Европа и в света. 

От името на екипа на катедрата проф. 
Райновски благодари на всички, присъст-
ващи на събитието, особено на колегите, 
които работят в чужбина, но участват в 
научния форум. 

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков заяви, че 
му е изключително приятно да участва в 
честване на такава сериозна годишнина и 
честити юбилея на колегите си от катедра 
„Атомна физика“. 

„Това е една традиция, която е много 
сериозна. Малко катедри и малко науч-

ЧЕСТВАНИЯ
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бивши членове и студенти на катедрата, 
които имат успешна научна кариера в 
страната и чужбина.

Катедра „Атомна физика“ към Физи-
ческия факултет на Софийския универ-
ситет се създава преди 70 години, като 
първи ръководител на катедрата е проф. 
д-р Екатерина Карамихайлова. Проф. 
Карамихайлова започва научната си ка-
риера през 1920 г. в Радиевия институт, 
Виена, като основните и научни занима-
ния са свързани с изследване на явление-
то радиоактивност. Тя пренася тези си 
занимания в България и с право се счита 
за първия български ядрен физик и пър-
вата жена, хабилитиран преподавател в 
Софийския университет. 

През годините Катедра „Атомна фи-
зика“ се формира като основен образо-
вателен и научен център за страната в 
областта на ядрената физика и свърза-
ните с нея приложения. Националното 
значение на катедрата най-ясно е де-
монстрирано през 1986 г., когато под 
ръководството на проф. Цветан Бончев 
учените в катедрата по недвусмислен 
начин регистрират замърсяванията от 
Чернобилската катастрофа и се опитват 
да алармират обществеността за възмож-
ните последствия. 

Към настоящия момент катедра 

„Атомна физика“ е основният нацио-
нален образователен център и между-
народно признат научен център по из-
следвания, свързани с фундаменталната 
структура на материята и съпътстващите 
ги допълнителни дейности и приложе-
ния. Научните изследвания в катедрата 
са фокусирани в областите на физика 
на елементарните частици (откриване/
изследване на Higgs бозона, физика над 
стандартния модел, неутринна физика, 
тъмна материя и енергия), фундамен-
талната ядрена физика (експерименти с 
ускорени радиоактивни снопове, много-
детекторна гама спектроскопия), ядрени 
методи и инструменти (Мьосбауерова 
спектроскопия, ядрена електроника), до-
зиметрия (измерване на радон в жилищ-
ни сгради, техногенна радиоактовност), 
изчислителна физика (GRID технологии, 
многопроцесорни машини и суперком-
пютри), биофизика (моделиране на био-
логични молекули, био мембрани) и ме-
дицинска физика (нуклеарна медицина, 
методи за образна диагностика). 

Научните групи в катедрата са меж-
дународно разпознаваеми и провеждат 
активни изследвания в големи европей-
ски и международни лаборатории, таки-
ва като ЦЕРН (Швейцария), GSI (Герма-
ния), ОИЯИ (Русия), ANL (САЩ) и други. 
Основните научни постижения на групи-
те от катедрата ще бъдат представени и 
дискутирани на научната сесия. Гости 
от чужбина ще представят световните 
тенденции в гореспоменатите научни 
области. 

Директорът на института за ядре-
ни изследвания към БАН доц. Димитър 
Тонев поздрави всички от името на Ин-
ститута. Той отбеляза, че още през 60-те 
години двете институции са изначално 
свързани, тъй като тогавашният Физи-
чески институт на БАН започва работа 
именно с кадри на Катедрата. Доц. Тонев 
отбеляза, че също е бивш възпитаник на 
катедрата и изрази надежда двете инсти-
туции да продължат да работят съвместно 
и в бъдеще. Доц. Тонев пожела на всич-
ки много успехи в обучаването на новите 
поколения студенти по физика, успехи в 
научните изследвания, здраве и сила, за 
да вървят заедно напред.

Председателят на Общото събрание 
на Физическия факултет доц. Николай 
Рачев припомни историята на катедрата 
и постиженията на първата в България 
жена, хабилитиран преподавател проф. 
Карамихайлова. 

По повод празника Катедра „Атомна 
физика“ получи поздравителни адреси от 
министъра на здравеопазването д-р Пе-
тър Москов, от министъра на енергети-
ката г-жа Теменужка Петкова, от зам.-ми-
нистъра на образованието проф. Иван 

Димов и от председателя на Българското 
ядрено дружество д-р Младен Митев. 

По време на честването проф. Рай-
новски отбеляза, че един от проблемите, 
които най-често се срещат, е намирането 
на средства за оборудването на лабора-
ториите на катедрата.

Д-р Иван Кожухаров, възпитаник на 
Физическия факултет, връчи своя по-
дарък за катедрата – и по-специално за 
лабораториите - германиев детектор за 
учебни и изследователски цели. 

Научният форум продължи с конфе-
ренция, на която в серия от научни до-
клади бе представена научната дейност 
на изследователските групи в катедрата. 
Участие в научната сесия взеха също и 
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30 ГОДИНИ ЦЕНТЪР 
ЗА СЛАВЯНО-
ВИЗАНТИЙСКИ 
ПРОУЧВАНИЯ „ПРОФ. 
ИВАН ДУЙЧЕВ“

на най-старото висше училище в Бълга-
рия не само един юбилей, но и светли-
ят спомен за един учен-ерудит, отдаден 
на българската история и култура, един 
незабравим учител, който ни показа как 
изследователската работа и познанието 
се превръщат във висша форма на ду-

ховна разкрепостеност, лична свобода и 
морална извисеност“.

Доц. Велинова призова аудиторията 
да отдаде с минута почит мълчание на 
колегите, работили изключително много 
за развитието на центъра, но които вече 
не са сред нас.

В своето приветствие директорът 
на Центъра за славяно-византийски 
проучвания отбеляза, че 30 години ак-
тивна дейност на една научна органи-
зация означават поне две неща: първо, 
че при основаването си тя е отговорила 
на определени важни потребности на 
общността, и второ, че тази институ-
ция е постигнала определено ниво на 
усъвършенстване, което й позволява да 
бъде жизнена, креативна и адаптивна в 
променящите се реалности. Тя посочи, 
че днешната конференция е на първо 
място израз на уважение пред патрона 
на Центъра – Иван Дуйчев, но и израз 
на натрупания през последните години 
научен и професионален опит на сътру-
дниците на Центъра. 

„Културните мостове, които днес 
представяме като тема на нашата кон-
ференция, са малко по-различни. Ние 
се опитваме да преминем по мостовете 
между поколенията, да се замислим за 
онази невидима, но много здрава връзка 
с предшествениците ни, с нашите учите-
ли, която не ни позволява да се превър-
нем в дървета без корен, която ни спася-
ва от екзистенциалната самота и ни дава 
сигурността от принадлежността към 
общност – основана на споделени идеи, 
житейски принципи и морални ценнос-
ти“, каза доц. Велинова и добави, че в 

тази общност няма кризи на бездухо-
вност и липса на ценностни ориентири, 
защото тя самата ги създава, бди над тях 
и ги разпространява, според силите си. 
„Общността прехвърля, или по-точно, 
всички ние, събрани тук, прехвърляме 
„културния мост през времето“. 

Директорът на Центъра за славя-
но-византийски проучвания припомни 
за успешните проекти на екипа на Цен-
търа, свързани с реставрацията на ръко-
писното наследство, с проучването на 
паметници на църковната архитектура, 
събирането и опазването на застрашени 
обекти. Тя добави още, че сътрудниците 
на Центъра успешно са се вписали и в 
преподавателската дейност на Алма ма-
тер, разширена е и работата със студен-
тите.

„И все пак основна грижа на работе-
щите в Центъра остава опазването и ум-
ножаването на съхраняваното в Библио-
тека „Елена и Иван Дуйчеви“ богатство 
– нашите ръкописни сбирки, съдържащи 
гръцки, славянски ориенталски ръкопи-
си от широк хронологичен диапазон. Те 
са и съсредоточието на нашите научни 
интереси, те привличат редица изследо-
ватели от страната и чужбина“, каза още 
доц. Велинова и допълни, че дългосроч-
на задача на Центъра е дигитализацията 
на съхраненото книжовно богатство. 

Тя изрази задоволството си, че сла-
вянската колекция е вече част от общата 
университетска дигитална библиотека – 
т.нар. Зографска стая.

В края на приветствието си доц. Ве-
линова благодари на ректора на Софий-
ския университет проф. дфн Анастас 

В Аулата на Софийския университет 
Св. Климент Охридски“ започна между-
народна научна конференция „Културни 
мостове. Минало и съвремие“, посвете-
на на 30-годишнината от създаването на 
Центъра за славяно-византийски проучва-
ния „Проф. Иван Дуйчев“ (ЦСВП), който 
е самостоятелно научно звено в структу-
рата на Алма Матер. Конференцията се 
организира съвместно с Академия „Ам-
брозиана“ и Класа по славистика. 

На откриването на тържеството при-
състваха ректорът на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ проф. 
дфн Анастас Герджиков, посланикът на 
Япония в страната ни Такаши Коидзуми, 
председателят на БАН акад. Стефан Во-
деничаров, представители на университе-
ти и Българската академия на науките, на 
неправителствения сектор, изтъкнати ме-
диевисти от различни страни на Европа, 
Северна Америка и Азия. 

В юбилейния научен форум взеха 
участие общо 66 учени (50 българи и 16 
чужденци). Сред тях бяха всепризнати 
авторитети като акад. Цветан Грозданов 
(председател на МАНУ), акад. Васил Гю-
зелев, чл.-кор. проф. Аксиния Джурова 
(дългогодишен директор на Центъра за 
славяно-византийски проучвания), проф. 
Петер Шрайнер (бивш председател на 
Международната асоциация за визан-
тийски изследвания), монс. Франческо 
Браски (директор на Класа по славистика 
към Библиотека „Амброзиана“ - Милано), 
проф. Михаил Бибиков (Институт по все-
обща история, РАН), проф. Владимир Ву-
кашинович (председател на Синодалното 
издателство на Сръбската православна 
църква), д-р Юми Ниномия от Универси-
тета Сока, Токио и др.

Събитието бе открито от директо-
ра на Центъра за славяно-византийски 
проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ доц. 
Вася Велинова, която поздрави присъст-
ващите и отбеляза, че Центърът носи 
името на световноизвестния български 
историк-медиевист акад. Иван Дуйчев: 
„Днес ни събра в най-тържествената зала 
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учна страна, страна, която има научни 
постижения и която може да покаже на 
света нещо, което други не могат. 

Монс. д-р Франческо Браски, ди-
ректор на Класа по славистика към 
Академия „Амброзиана“, представи съв-
местната работа на Центъра и Класа по 
славистика. 

Д-р Юми Ниномия, възпитаник на 
Софийския университет и преподавател 
по български език в Университета Сока, 
Япония, разказа за съвместната дейност 
на Центъра „Проф. Иван Дуйчев“ и Ин-
ститута по ориенталска философия. 

Протосингелът на Негово светей-
шество патриарха на българската църк-
ва Неофит поднесе приветствие по по-
вод празника на Център „Проф. Иван 
Дуйчев“. Той отбеляза, че 30 години не 
са много в хилядолетията на човешката 
история, а са миг във вечността, но 30 
години са много във времето на наука-
та. „Години, които, вярваме, са били 
изпълнени с много труд и усилия, за да 
се проучат, съхранят множеството исто-
рически свидетелства, разкриващи ис-
тинската картина на Средновековието. 
Да се запазят и да стигнат до нас ценни, 
литургични и светоотечевски текстове, 
които са част от съвременната памет на 
църквата. За всичко това благодарим“.

От името на Негово светейшество 
Неофит митрополит Софийски и Па-
триарх български той предаде неговия 
благослов, с който честити празника и 
изпраща пожелания за крепко здраве, 
творчески устрем и силна вяра – вяра, с 
която ще угодим на Бога и вяра, с която 
ще опознаем света.

Заседанията на конференцията ще 
продължат и на 3 юни, в няколко сек-
ции, отразяващи разнообразните тема-
тични полета в този медиевистичен фо-
рум: история, археология, литература, 
филология, изкуствознание, архивно и 
културно наследство. 

Акценти в научната програма са до-
клади, отразяващи пътя и ролята на Цен-
търа за славяно-византийски проучвания 
в българската и световната медиевисти-
ка, както и многобройните му научни и 
културни контакти, голямото ръкописно 
наследство (славянски, гръцки и осма-
но-турски ръкописи, обхващащи пе-
риода IX-XIX в.). Предмет на докладите 
ще бъде и архивното наследство на про-
фесорите Иван Дуйчев, Асен Василиев 
и Атанас Шаренков, което също се съх-
ранява в ЦСВП, актуални проекти, как-
то и многобройни частни или по-общи 
въпроси от славистичен, българистичен 
и византоложки характер.

На заключителното заседание ще 
бъде представено изданието на Свитъ-

ка-амулет от колекцията на проф. Иван 
Дуйчев и факсимилните и нови издания 
на ЦСВП. 

По повод юбилея на ЦСВП Универ-
ситетската библиотека бе открита из-
ложбата „Спасени книги“. Тя включва-
ше ръкописи от сбирката на библиотека 
„Елена и Иван Дуйчеви“, постъпили след 
основаването й най-често в резултат на 
дарения и откупки, осъществени чрез 
целеви дарения на Фондация „Елена 
и Иван Дуйчеви“. Представени са въз-
можностите на консервационно-рестав-
рационната лаборатория на Центъра за 
славяно-византийски проучвания.

Благодарение на гостоприемството 
на Величкия епископ Сионий, игумен 
на Троянската света обител, последният 
ден на конференцията бе замислен като 
изнесено заседание в манастира, което 
е добра илюстрация на традиционните 
и ползотворни връзки на Центъра за 
славяно-византийски проучвания с Бъл-
гарската православна църква. По вре-
ме на това посещение официално бяха 
предадени 19 броя ръкописни книги, 
собственост на Троянския манастир, 
които сътрудници на Центъра за славя-
но-византийски проучвания обработиха 
научно, изготвиха техен опис, извърши-
ха дигитализацията им, както и консер-
вационна дезинфекция; изготвено беше 
и предложение за реставрация.

Герджиков за подкрепата, оказвана в 
трудни моменти, на деканите на Истори-
ческия факултет, Богословския факултет 
и Факултета по славянски филологии, 
с които имат успешно сътрудничество. 
Доц. Велинова специално благодари и на 
Фондация „Елена и Иван Дуйчеви“ и лич-
но на нейния председател чл.-кор. Акси-
ния Джурова, на многобройните дарите-
ли, на своите колеги, но и на тези, които 
са се опитали да попречат на работата в 
Центъра, защото това е направило екипа 
по-сплотен и силен. 

Тя пожела ползотворна работа на 
всички участници в конференцията и 
призова предстоящите дни да се превър-
нат в духовен празник. 

Ректорът на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн 
Анастас Герджиков изрази задоволството 
си от това, че толкова уважавани от него 
хора са дошли да отбележат празника на 
Центъра за славяно-византийски проуч-
вания „Проф. Иван Дуйчев“. Той заяви, 
че през последните три десетилетия рабо-
тата на Центъра е дала високи резултати 
и в научната, и в образователната сфера. 

„Научната дейност на Центъра се прос-
тира от буквалното физическо матери-
ално съхраняване, изследване на нашето 
наследство, до интерпретацията, до раз-
бирането и тълкуването“, каза ректорът и 
добави, че научната работа се простира 
и в няколко науки, някои от тях наречени 
помощни, но всъщност много трудни и за 
изучаване, и за прилагане, които изис-
кват много подготовка и в които трудно 
се подготвят специалисти. 

Проф. Герджиков поздрави колеги-
те си за юбилея и им благодари за все-
отдайната работа. Той им пожела през 
следващите десетилетия да постигнат 
още повече успехи и да утвърдят името 
на Центъра, на Софийския университет 
и най-вече на България като сериозна на-
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ИНСТИТУТ „КОНФУЦИЙ“ 
КЪМ СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ОТБЕЛЯЗА 
СВОЯ 10-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

„Ако трябва да говорим за знакови 
фигури, които означават много не само 
за един народ, не само за една нация, а 
за целия свят, за цялата световна култу-
ра и история, Конфуций е точно такава 
фигура, защото вероятно неговото име 
е най-известното китайско име по света“ 
каза още проф. Федотов.

Според него не само името на 
Конфуций се помни до ден днешен, а 
най-вече неговите реформи, които той 
така и не успява да осъществи, но е про-
ектирал, замислил и векове след това 
те са били успешно осъществени, за да 
могат редица държави в Източна Азия 
да тръгнат по пътя на Конфуций, за да 
демонстрират днес удивителни успехи 
както в областта на икономиката, така и 
в областта на образованието и социал-
ната теория.

Директорът на Институт „Конфу-
ций“ Аксиния Колева отбеляза, че като 
образователен и културен център към 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ Институт „Конфуций“-Со-
фия е първият на Балканите и един от 
първите в Източна Европа. Той е създа-
ден на 9 юни 2006 г. с подкрепата на 
Съвета за международно разпростране-
ние на китайски език Ханбан като парт-
ньорска организация между Софийския 

университет и Пекинския университет за 
чужди езици. От създаването си до днес 
той работи упорито за усъвършенстване 
преподаването на китайски език в Бълга-
рия и за разпространение на китайската 
култура сред българската общественост. 
Успехите му не биха били възможни без 
съдействието и всестранната помощ, 
оказвана от страна на Софийския уни-
верситет и неговия ректор проф. Ана-
стас Герджиков. Тя благодари на проф. 
Иван Илчев за помощта, която им е оказ-
вал в нелеките дни преди официалното 
откриване на обновената база на Инсти-
тута. Г-жа Колева изрази своята благо-
дарност и към предишните директори на 
Институт „Конфуций“-София – проф. 
Александър Алексиев, д-р Антония Цан-
кова, Тиен Дзиендзюн и г-жа Гу Уейпин 
за здравите основи, които са положили. 

Със съдействието на Институт „Кон-
фуций“ китайски език се преподава 
освен в Софийския университет, но и 
в Пловдивския университет, Русенския 
университет и Югозападния универси-
тет. Като част от международна мрежа 

от културни институти Институт „Кон-
фуций“ предоставя широка и гъвкава 
платформа за реализиране на образо-
вателни, научни и културни проекти, 
чиято основна цел е задълбочаване на 
всестранния диалог между Китай и Бъл-
гария. Той съдейства и при кандидат-
стване за обучение в Китай. Институтът 
има богата библиотечна база. 

Институт „Конфуций“ активно съ-
трудничи и с училищата в София и стра-
ната, където се преподава китайски език. 
През 2012 г. е създадена асоциацията 
на тези училища, които нарастват и в 
момента има около 20 училища с пре-
подаване на китайски език. Институтът 
съдейства за осигуряването на учебни 
материали за тях, разработване на учеб-
ни програми по китайски език, осигуря-
ва преподаватели от Китай по линия на 
Ханбан и помага с всичко, с което има 
възможност.

Институт „Конфуций“ провежда и 
двата кръга на конкурса „Китайски ези-

ков мост“ за студенти и уче-
ници. Победителите участ-
ват във финалния кръг на 
състезанието в Китай.

На всеки две години се 
провежда и международна-
та конференция „Пътят на 
коприната“, радваща се на 
огромна популярност сред 
изучаващите китайски език, 
култура и история.

Традиционни са отбеляз-
ването на пролетния праз-
ник, честване на празници 
на китайската култура в раз-
лични градове в страната, 
където се изучава китайски 
език, организират се конкур-
си, представяния на новоиз-
лезли преводи на български 

В Големия салон в сградата на БАН се 
проведе тържествено честване на 10-го-
дишнината от основаването на Институт 
„Конфуций“ към Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. 

Официални гости на събитието бяха 
ректорът на Софийския университет 
проф. Анастас Герджиков, Борислав 
Великов, заместник-председател на пар-
ламентарната група на Реформаторския 
блок, проф. Чън Ин, завеждаща секция 
„Образование“ в посолството на Ки-
тайската народна република у нас, г-жа 
Аксиния Колева и проф. Гъ, директори 
на Институт „Конфуций“-София, дирек-
тори на училища и университети, ректо-
ри, заместник-ректори, преподаватели, 
студенти и ученици. 

Проф. Александър Федотов привет-
ства всички с празника и изрази радостта 
си от юбилея на Института. Той отбеляза, 
че радостта му е двойна, защото именно 
той е бил човекът, който преди толкова 
години в качеството си на заместник-рек-
тор е подписал договора за създаването 
на Института в Софийския университет. 
Оттогава са изминали сложни, но много 
успешни години в работата на Институт 
„Конфуций“. Проф. Федотов отбеляза, 
че колегите му са работили като сплотен 
колектив, за да може Институтът да се 
превърне в един от 14-те Институти Мо-
дели в целия свят. 
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новата сграда с новото оборудване и 
новите амбиции и на ръководството 
на Институт „Конфуций“, и на всички 
колеги от България и Китай, води до 
многократно нарастване на постигна-
тите резултати и оттам и на интереса 
на широката общественост към ки-
тайския език. Той поздрави всички с 
добре свършената работа и благодари 
на всички, които са допринесли за раз-
витието на Института. Ректорът отпра-
ви специална благодарност към г-жа 
Сю Лин за това, че винаги е помагала, 
и на Пекинския университет за чужди 
езици за успешното сътрудничество 
през годините.

Приветствие от посолството на 
Китайската народна република у нас 

поднесе проф. Чън Ин, първи секретар 
на посолството, оглавяваща българисти-
ката в Пекинския университет за чужди 
езици. Тя поздрави Институт „Конфу-
ций“ с 10-годишния му юбилей и отбе-
ляза, че успехите му са забележителни. 
Проф. Чън Ин изрази надеждата си и 
в бъдеще да се развива във възходяща 
линия. Тя отбеляза, че повече млади 
българи проявяват интерес към изучава-
нето на китайски език, а благодарение 
на Институт „Конфуций“ в София до ки-
тайската култура се докосват все повече 
български граждани. „Институт „Кон-
фуций“ наистина вече се е превърнал в 
един мост за сътрудничество и обмен на 
идеи и проекти във всички области на 
двустранните отношения между Китай 
и България“ каза още проф. Чън Ин и 
пожела на екипа на Института сили и 
вдъхновение, прекрасни перспективи и 
много нови успехи.

Проф. Гъ прочете поздравителни 
адреси от името на г-жа Сю Лин, гене-
рален директор на Ханбан, и от ректора 
на Пекинския университет за чужди ези-
ци проф. Пън Лун. 

„Бих искала от Централата на Ин-
ститутите Конфуций в Ханбан да из-
кажа най-сърдечните си поздравления. 
Поднасям своята искрена благодарност 
към всички, допринесли със своите 
усилия, за изграждането на Институт 
„Конфуций“ в София“ – се каза в поз-
дравителния адрес от г-жа Сю Лин. Тя 
подчертава, че през изминалите десет 
години от основаването на Института 
в София с подкрепата на българското 
правителство и Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ се отбе-
лязва нарастване на боря на изучава-
щите китайски език. „Непрекъснато се 
повишава качеството на преподаване. 
Повишава се разнообразието и се обо-
гатява съдържанието на културните ме-
роприятия. Г-жа Сю Лин припомня, че 
Институт „Конфуций“ в София бе при-
знат за един от първите модели Институт 
„Конфуций“ от световен мащаб заради 

активния му принос за насърча-
ването на сътрудничеството меж-
ду Китай и България в областта 
на образованието и културата. В 
поздравителния адрес г-жа Сю 
Лин изразява увереността си, че 
с общите усилия на двете страни 
Институтът ще продължава да 
полага усилия, за да се превърне 
във важна платформа, чрез която 
българите ще опознават все по-
добре Китай и ще се отварят нови 
страници в историята на приятел-
ските отношения между Китай и 
България. 

В своя поздравителен адрес ректо-
рът на Пекинския университет за чужди 
езици отбелязва, че от създаването си 
Институт „Конфуций“ отбеляза решите-
лен подем и успя да реализира разноо-
бразие от иновации и нови идеи. „Ин-
ститут „Конфуций“ се превърна в един 
от най-влиятелните и бързо развиващи 
се институти не само в Централна и Из-
точна Европа, но и в световен мащаб. В 
поздравителния адрес се припомня за 
дейностите на Институт „Конфуций – 
София - Третата международна конфе-
ренция „Пътят на коприната“, конкурса 
за превод на китайска литература, както 
и за работата му за отличаването на но-
беловия лауреат проф. Мо Йен с почет-
ното звание „доктор хонорис кауза на 
Софийския университет.

„Институт „Конфуций“ в София е 
пример за останалите институти и дава 
своя значителен принос за развитие-
то на приятелските отношения между 
китайския и българския народ. Играе 
ролята на своеобразен мост между 
Пекинския университет за чужди езици 
и Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Двата университета успеш-

но партнират и осъществяват проекти от 
взаимна изгода и значение. За тези 10 
години ние обединихме сили и постиг-
нахме взаимно развитие“, посочва още 
ректорът на Пекинския университет за 
чужди езици. 

По време на тържеството привет-
ствия поднесоха представители на сто-
лични училища, където се преподава 
китайски език – директорът на 51 СОУ 
и съветник на министъра на образо-
ванието и науката Асен Александров, 
директорът на 18 СОУ Вили Стойчева 
и директорът на 138 СОУ Магдалена 
Кръстева. По време на събитието бяха 
прочетени и поздравителни адрес от 
ректора на Пловдивския университет 
проф. Запрян Козлуджов и от декана на 
Факултета по журналистика и комуника-
ция доц. д-р Теодора Петрова. . 

Празникът продължи с традиционен 
китайски танц, изпълнен от Изабела Иг-
натова, победител в конкурса за владе-
ене на китайски език „Китайски езиков 
мост“ за 2016 г. Гостите на събитието 
имаха възможност да чуят изпълненията 
на Стефан Владимиров и Феодор Катра-
нов на арии от известни опери, а Джао 
Син-уа представи две произведения за 
традиционния китайски инструмент цин.

език на китайска класическа проза и по-
езия, ден на отворените врати на Инсти-
тут „Конфуций“, седмица на китайското 
кино и др.

Аксиния Колева благодари на малкия, 
но сплотен колектив на Институт „Кон-
фуций“ - София за успешната работа и 
изрази надежда и в бъдеще да работят 
все така задружно и с пълни сили и ен-
тусиазъм. Тя изрази надежда Институт 
„Конфуций“ да се превърне в здрав мост 
между културите и народите на България 
и Китай.

Ректорът на Софийския универси-
тет проф. дфн Анастас Герджиков и 

член-председател на управителния съвет 
на Институт „Конфуций“-София отбе-
ляза, че Институт „Конфуций“ е гордост 
за Софийския университет. Той разка-
за, че е свидетел на неговото развитие 
и подчерта, че институтът е гордост, за-
щото е един от първите такива в света. 
Той е гордост и от гледна точка на се-
гашното му състояние и за това, че един 
от най-добрите 14 института в света. 
Проф. Герджиков изрази надежда след-
ващите години да са още по-успешни, 
защото последните месеци показват, че 
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ВИПУСК 1975 Г. НА 
ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
ОТБЕЛЯЗА 40-ГОДИШНИНАТА 
ОТ ДИПЛОМИРАНЕТО СИ

ятие.
Проф. Средкова се върна в спомени-

те си и припомни на колегите си промо-
цията на 21 май 1976 г., която е втората 
промоция в историята на Юридическия 
факултет и Софийския университет и 
първата в историята на висшето образо-
вание у нас, на която ректорът и деканът 
са били облечени с тоги. „Тогава ние бя-
хме млади красиви и щастливи, сега сме 
зрели, красиви и щастливи“, каза проф. 
Средкова и добави, че заедно с тях в за-
лата са били техните родители, на кои-
то дължат огромна благодарност, че са 
ги създали и възпитали като прекрасни 
професионалисти и хора, като випуск 
1975 г. – гордостта на Юридическия 
факултет.

Проф. Средкова подчерта, че ди-
рята, която тези младежи и девойки са 
оставили, е достойна. Сред абсолвен-
тите в последствие има двама консти-
туционни съдии, четирима професори, 
дългогодишен началник на Учебен отдел 
на Софийския университет, членове на 
Висшия съдебен съвет и десетки честни, 
достойни труженици на правото – съдии, 
прокурори, адвокати, юрисконсулти, 
нотариуси, съдия-изпълнители. „Много 
от нас са дали ново поколение юристи, 
възпитаници на нашия факултет. Мисля, 
че ние трябва да бъдем и имаме право да 
бъдем спокойни в сетния си час, когато 
дойде. Защото дирята, която сме остави-
ли, е светла“, каза проф. Средкова.

Проф. д-р Сашо Пенов, декан на 
Юридическия факултет, приветства аб-
солвентите от випуск 1975 г. и настоящи 
магистри по право. Той ги поздрави, че 
са имали честта да се обучават във Фа-
култет с вековна история и университет, 
който е център на българската интелек-
туална мисъл. Проф. Пенов отбеляза, че 
са изминали труден, но достоен път, път 
неуморен, съпроводен със съзидателен 
труд. „Вие давате много на българската 
правораздавателна практика. Обучава-
хте се във факултет, първи в рейтингова-
та система на страната, а по ваше време 
рейтинги нямаше, но бяхте най-добри-
те“. Проф. Пенов отбеляза, че Юри-
дическият факултет е един от първите 
и най-престижни факултети на Софий-

ския университет, който е бил и ще бъде 
в центъра на най-значимите събития в 
историята на Университета, определящ 
до голяма степен неговия облик. 

„Юридическият факултет на Уни-
верситета не е единственият в страната, 
който подготвя кадри, но той отстоя-
ва завоюваните позиции и авторитет, 
именно изградени от вашето поколе-
ние”, подчерта проф. Пенов и добави, 
че факултетът непрекъснато доказва, че 
е с вековна традиция и че в бъдеще ще 
бъде водещ факултет в страната и това е 
възможно именно поради факта, че не-
говите кадри са най-добрите практици.

„Днес делата ви съответстват на меч-
тите, които сте имали, кандидатствайки 
в специалност „Право“ на Юридическия 
факултет. Плодовете на науката са слад-
ки, но корените горчиви. За трудностите 
по време на следването си спомняте със 
усмивка, а в Университета спечелихте 
приятели, което доказвате с днешната 
среща“, каза деканът.

Проф. Пенов отбеляза, че Софий-
ският университет нямаше да го има, ако 

братята Евлоги и Христо Георгиеви не 
бяха направили своето дарение и отбе-
ляза, че традицията продължава и днес, 
когато със средства на възпитаници на 
Факултета е обновена 272-ра аудитория 
и предстои организирането на още една 
дарителска кампания през следващата 
година за ремонтирането на 292-ра ау-
дитория на Факултета. 

Проф. Пенов пожела на абсолвен-
тите от випуск 1975 г. здраве, дързост 
и смелост да отстояват ценностите на 
правото и подчерта, че всички са винаги 
добре дошли в своя факултет. 

Проф. д-р Ренета Божанкова, за-
местник-ректор на Софийския универ-
ситет, поздрави присъстващите с техния 
празник и със завръщането им в техния 
университет: „Той е преобразен, но е 
същият. Тук е академичният дух и мога 
да ви уверя, че нашият университет из-
пълнява мисията си да е опора и символ 
на постоянството в промените“.

Тя поздрави всички от 
името на ректора проф. дфн 
Анастас Герджиков и им по-
жела да продължат да бъдат 
гордост на своя Университет 
и на своя факултет. „През 
тези 40 години сте работили 
за държавата и за държав-
ността, за тържеството на 
правото и справедливост-
та. Животът е потвърдил 
тези дипломи. Доказана е с 
всички допустими доказател-
ствени средства в юридиче-
ската практика абсолютната 
валидност на дипломи от 
номер 78207 до 78534 от 
1976 г. на випуск 1975 г. 
на Юридическия факултет 
на Софийския университет 

В 272-ра аудитория на Юридическия 
факултет се състоя тържество по случай 
40-годишнината от промоцията на випуск 
1975 г. на факултета.

Тържеството беше открито от проф. 
Красимира Средкова, абсолвент от курса 
и настоящ преподавател в Юридическия 
факултет. Тя припомни, че преди 45 го-
дини в същата аудитория, но в нейния 
съвършено друг вид, 400 души от всички 
краища на България са започнали реали-
зирането на своята голяма мечта – да ста-
нат добри български юристи. Тя припом-
ни на присъстващите първата им среща с 
техните преподаватели и първата реч на 
проф. Борис Яновски.

Проф. Средкова призова всички да 
си спомнят за своите преподаватели, 
благодарение на които са овладявали 
правото. По думите й голяма част от пре-
подавателите им вече не са сред нас фи-
зически, като субекти на правото, но те 
ще останат в мислите им завинаги, като 
хората, които са ги повели в тяхната про-
фесия. Тя припомни, че студентите от 
випуск 1975 г. винаги са били победите-
ли в Републиканската студентска научна 
сесия, на различни спортни състезания и 
са заемали първите места във Фестивала 
на художествената самодейност на Уни-
верситетския клуб за естетическо възпри-
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ливи са, че в тази аудитория са слушали 
истински лекции от авторитетни и еру-
дирани професори. Той пожела на всич-
ки здраве, дълъг живот, нови юбилеи и 
хубав празник. 

След тържеството абсолвентите от 
випуск 1975 г. на Юридическия факул-
тет имаха възможност да посетят учебна-
та съдебна зала и Факултетната библио-
тека на Юридическия факултет, която е 
най-богатата юридическа библиотека в 
страната с над 60 000 заглавия. 

„Св. Климент Охридски“, каза проф. Бо-
жанкова. Заместник-ректорът отбеляза, 
че върху дипломите освен университет-
ския печат, вече стои и печатът на вре-
мето.

Стефан Ботев, знаменосец на курса 
и абсолвент от випуска, от името на ви-
пуск 1975 г. изказа най-сърдечна благо-
дарност за топлото посрещане от страна 
на ръководството на Софийския универ-
ситет и Юридическия факултет. Той бла-
годари, че са посрещнати в обновената 
272-ра аудитория на Ректората, която 
в продължение на четири години е била 
техен дом и са получили своите правни 
знания, въз основа на които в продълже-
ние на 40 години са упражнявали профе-
сиите, които са избрали. Стефан Ботев 
отбеляза още, че всички негови колеги са 
горди, че са завършили Юридическия фа-
култет на Софийския университет, щаст-

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ:
ДО КРАЯ НА 2018 Г. ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТ 
ПЪЛЕН КОНСЕНСУС ПО 
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ 
ДО 2030 Г.

По покана на Студентския съвет на 
Софийския университет и Студентския 
клуб на политолога държавният глава 
участва в дискусия в Софийския универ-
ситет.

До края на 2018 г., когато е първото 
българско председателство на Съвета на 
ЕС, по Националната програма за раз-
витие „България 2030“ трябва да бъде 
постигнат консенсус и стратегическият 
документ да бъде приведен в синхрон с 
европейския и с глобалния дневен ред 
за развитие. „Надявам се българските 
политици да го направят, а следващи-
ят държавен глава да види доброто, 
постигнато до момента, и да го надгра-
ди“. Това заяви държавният глава Росен 
Плевнелиев в неформална дискусия със 
студенти в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ по бъдещите при-

оритети на Националната програма за 
развитие „България 2030“.

В рамките на инициативата „Мла-
дежка визия за развитие на България“ 
през декември 2015 г. в Националния 
военен университет президентът започ-
на националния дебат по стратегическия 
документ за развитието на страната ни 
до 2030 г., който трябва да надгради 
реализираното по сегашната програма 
„България 2020“.

Росен Плевнелиев изрази увереност, 
че „България 2030“ ще бъде изработена 
след широки дебати в цялата страна и 
припомни, че на заседание на Консул-
тативния съвет за национална сигурност 
през 2014 г. по програмата „България 
2020“ беше постигнат широк политиче-
ски консенсус.

Според държавния глава, основният 
принцип при изработването на програ-
мата за развитие до 2030 г. трябва да 
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усилие да бъдем по-богати. Гражданите 
ще се чувстват по-добре в собствената 
си страна, когато политиците не прена-
стройват стандартите на всеки четири 
години“, подчерта Росен Плевнелиев. 
„Имаме нужда от фокус. Само през по-
следните 3 години в три направления – в 
ИТ-сектора, в автомобилната и в аутсор-
синг индустрията - създадохме 30 000 
нови работна места“, посочи държавни-
ят глава.

Държавният глава заяви, че „имаме 
нужда от активно гражданско общество 
и от отстояване на европейската посока 
на България, която много политически 
субекти у нас още биха поставили под 
въпрос. „България 2030“ е малка крачка 
към постигането на този идеал. У нас все 
повече се шири криворазбран нацио-
нализъм - ще се кланят на паметника на 
Левски, но няма да работят за идеали-
те, за които той се бореше - че всеки, 
стъпил на българска земя роб, свободен 
става. Ширещият се популизъм и омраза 
ни отдалечават от европейския ни идеал 
със страшна сила“, каза още президентът 
в отговор на поставени от младите хора 
въпроси.

бъде надграждането, а не да се започва 
отначало. „България 2020“ промени на-
ционалния дневен ред и от скандал на 
скандал и от криза в криза преминахме 
към последователно изпълнение на стра-
тегическите цели пред България, които 
вече се реализират от няколко поредни 
правителства. Националната програма 
за развитие „България 2030“ трябва да 
стъпи върху „България 2020“ и да бъде 
в синхрон също така с глобалните цели 
в световния дневен ред за развитие, кои-
то страната ни е приела да изпълнява“, 
посочи президентът Росен Плевнелиев. 
Държавният глава допълни, че целите в 
Парижкото споразумение за климата и 
глобалния дневен ред на ООН за раз-
витие също трябва да намерят място в 
Националната програма за развитие на 
България до 2030 година.

По думите на президента Плевнелиев, 
в момента в света се случват няколко ма-
щабни процеса - технологична, социална 
и демократична и геополитическа рево-
люция. „Как ще се впише България в тези 
процеси зависи днес от всички нас и от 
вас, които през 2030 година ще носите 
отговорност за управлението на държава-
та ни“, обърна се държавният глава към 
младите хора.

Пред студентите президентът открои 
трите двигателя на икономическото раз-
витие за всяка държава - инвестициите, 
потреблението и иновациите. „За да има 
повече инвестиции обаче, трябва по-до-
бро образование, по-добра бизнес среда 
и върховенство на закона. Затова съдеб-
ната реформа е част от колективното ни 

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
БЕ ДОМАКИН НА ДИСКУСИЯ 
С УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 
НА ТЕМА: „БЪЛГАРИЯ И 
ГЕРМАНИЯ – ПАРТНЬОРИ В 
ЕВРОПА“

В Аулата на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ се състоя 
дискусия с президентите на Федерална 
република Германия и Република Бълга-
рия Йоахим Гаук и Росен Плевнелиев и 
ученици и студенти на тема: „България 
и Германия – партньори в Европа“. Съ-
битието бе организирано по повод дър-
жавното посещение на президента на 
Федерална република Германия Йоахим 
Гаук в Република България. 

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков отбеля-
за, че за него е голяма чест да привет-
ства в Аулата на Университета толкова 
високопоставено дискусионно събитие 
с участието на президента на Федерал-
на република Германия Йоахим Гаук. 

Според него посещението на федерал-
ния президент е израз на традиционните 
приятелски отношения между България 
и Германия, които датират дълго преди 
нашия общ европейски път. 

Проф. Герджиков отбеляза, че това 
се отразява по особено ярък начин в на-
шите отношения в сферата на висшето 
образование, науката и изследванията и 
добави, че се надява Софийският уни-
верситет и със своите двустранни спора-
зумения с германски висши училища да 
е допринесъл за развитието на тези от-
ношения. Ректорът подчерта значението 
на вече станалия традиционен лекторат 
на DAAD, европейските програми „Ера-
зъм“, „Еразъм +“, „Еразмус Мундус“, 
както и многобройните изтъкнати гер-
мански и немскоговорящи представи-
тели на академичната общност, учени 
и публични личности, носители на по-
четното звание „доктор хонорис кауза“ 
на най-авторитетното българско висше 
училище. 

„Уважаеми господин Президент, 
днес Ви приветстваме не само като пре-
зидент на държава със силна икономика 
и голяма културна традиция, с която ни 
свързва дълготрайно приятелство. Днес 
Ви приветстваме и като личност, която 
е допринесла много за формирането на 
Европа“, каза проф. Герджиков и изтък-
на ролята на Йоахим Гаук в граждански-
те движения, довели до обединението на 
Германия, дейността му като проповед-
ник както на Божието слово, така и на 
правата и свободите на хората и ценно-
стите на гражданското общество. 

Според ректора германският прези-
дент е показал, че е невъзможно да се 
изгради демокрация, без да се припомня 
миналото и без да се анализира страш-
ното наследство на това минало. Проф. 
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и е бил негов говорител. В последните 
години преди 1989 г. той е ръководил 
обществени молитви за мир и участва ак-
тивно в гражданското движение, което 
е довело до демократичните промени в 
Германия. В периода от 1991 г. до 2000 
г. е назначен от федералното правител-
ство да отговаря за документите на би-
вшата Държавна сигурност в Източна 
Германия. През 2001 г. Йоахим Гаук е 
избран за председател на Съюза против 
забравата за демокрация. На 18 март 
2012 г. Йоахим Гаук е избран от Фе-
дералното събрание за 11-ти президент 
на Федерална република Германия. За 
своите заслуги многократно е отличаван 
с различни държавни отличия и награди.

Президентът Йоахим Гаук благодари 
на ректора на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков за съ-
щественото въвеждане в темата на дис-
кусията и за приятелското посрещане. 
Той отбеляза, че връзките между евро-
пейците и конкретно между българите и 
германците са много разнообразни и по-
казват колко дълбоки са корените в на-
шата обща история. По думите му Бъл-
гарското възраждане, в духа на което е 
създаден Софийският университет, носи 
отпечатъка на редица личности, които са 
следвали в Германия. Той открои дело-
то на просветителя Петър Берон, който 
е изиграл изключително важна роля за 
развитието на модерна България. Йоа-
хим Гаук подчерта, че и днес академич-
ният обмен помага за разбирателството 
между българи и германци.

Германският президент отбеляза, че 
днешният ден не е обикновен ден за во-
дене на дискусия за Европа. В този мо-

Герджиков обърна внимание, че темата 
на днешната дискусия е особено ценна, 
защото основните участници в нея са 
държавните глави на две страни-членки 
на Европейския съюз. Той изрази радост-
та си, че младите хора в Аулата, ще имат 
възможност да обсъдят тази тема с двама 
активни поддръжници на европейската 
идея. 

Според ректора на Софийския уни-
верситет, за да запазим първоначалния 
ентусиазъм от присъединяването на Бъл-
гария към Евросъюза, не бива да мислим 
само за това колко полезна за всички 
страни-членки е общата търговия или 
да се стремим само към присъединяване 
към Шенгенското пространство. Трябва 
да осъзнаем, че европейската идея не е 
резултат на общия пазар, а е възникнала 
от общата ни история и от общите ни цен-
ности. 

„Нуждаем се от нова визия за бъде-
щето, за да заразим младите хора с оп-
тимизъм за Европа. Трябва да им пока-
жем, че европейската интеграция носи не 
само благосъстояние, но и върховенство 
на закона, независима съдебна система, 
воля за борба с корупцията и гарантира-
не на свободите“, каза проф. Герджиков 
и изрази надеждата си днес да направим 
още една крачка по пътя към този идеал 
и пожела на присъстващите интересна и 
вдъхновяваща дискусия. 

Проф. Александър Кьосев, дирек-
тор на Културния център на Софийския 
университет и модератор на дискусията, 
представи биографията на президента на 
Федерална република Германия. Йоахим 
Гаук е роден през 1940 г. и получава тео-
логическо образование. В периода 1965-
1990 г. е бил пастор в Източна Герма-
ния. Участва в дисидентското движение 

мент гражданите в Англия, Шотландия, 
Уелс и Северна Ирландия гласуват за 
това дали Великобритания да остане в 
Европейския съюз. Йоахим Гаук подчер-
та, че това е тяхно суверенно решение, 
но е и решение, което засяга всички в 
Европа. Той добави, че Великобритания 
е символ на дълга демократична тради-
ция, либерални принципи, стожер е на 
трансатлантическото приятелство, ней-
ният глас от повече от 40 години има 
тежест в Европейския съюз и добави, че 
нейното излизане от Съюза би било загу-
ба за цяла Европа. 

Според Йоахим Гаук най-доброто 
нещо в дебата за т.нар. „Брекзит“ е бил 
самият дебат, тъй като е извадил наяве 
едно недоволство от Евросъюза, кое-
то преди това често е оставало скрито. 
Дебатът подтикна размисли за Европа и 
даде импулси за реформи, отбеляза Гаук 
и подчерта, че независимо от това как 
ще приключи гласуването днес, не бива 
просто да преминем към следващата точ-
ка от дневния ред, а да извлечем поуки 
от кризата и да дискутираме как искаме 
да живеем заедно в Европа, стъпили на 
здравата основа на нашите общи цен-
ности.

Гаук призова да разговаряме именно 
с онези, чиито възгледи се различават 
от нашите, които следват мнения и ар-
гументи, изглеждащи ни неубедителни. 
Според него трябва да се изслушваме 
едни други вместо да следваме модата 
да се движим само в затворени среди, 
защитаващи дадено мнение. „Такъв де-
бат е важен, защото във време на смут, 
той може да допринесе за укрепване на 
самооценката”, каза още германският 
президент и отбеляза, че войните в Си-
рия и Ирак, борбите в Украйна показват 
колко крехък е мирът. 

Президентът Гаук обърна внимание 
и на темата за бежанската криза, която 
ни разкрива, че Европа не е остров, а 
случващото се в други части на света 
засяга и нас, нашата сигурност, нашето 
благосъстояние, нашите политически и 
обществени достижения. По думите му, 
бежанската криза показва колко труд-
но е да обединим в един компромис 
националните интереси, европейската 
солидарност и глобалната отговорност. 
Той акцентира, че изолацията и изключ-
ването не са решение във време, когато 
светът все повече се сближава.

Самият Европейски съюз е изпра-
вен пред големи предизвикателства, от-
беляза Йоахим Гаук и добави, че след 
финансовата и икономическа криза 
безработицата в някои държави-членки 
все още е много висока. Много млади 

хора не виждат перспектива за себе си 
в своята родина. В това отношение ЕС 
трябва да изпълни обещанието си за бла-
госъстояние, каза президентът и добави, 
че в тази ситуация не бива да говорим 
само за проблемите на Европа, а да си 
изясним какво имаме в лицето на Европа 
и да кажем открито от какво не бихме 
искали да се лишим. „Със своята исто-
рия европейският проект винаги е будел 
възторг. След ужасното кръвопролитие 
през Втората световна война неговите 
стратези са били изпълнени с желанието 
да установят мир, демокрация и благо-
състояние в Западна Европа“, каза Йо-
ахим Гаук.

Той обърна внимание на факта, че 
след 1989 г. за хората в Централна и 
Източна Европа, живели зад „Желязна-
та завеса“, е било голяма мечта техните 
държави да се присъединят към Обеди-
нена Европа. Йоахим Гаук добави, че да 
бъдеш европеец означава освен всичко 
друго и да можеш да следваш навсякъ-
де в Съюза. Той изрази радостта си от 
факта, че в България има германски сту-
денти, а много млади българи избират да 
учат в Германия. 

Президентът Гаук отбеляза, че обръ-
щайки поглед към Източна и Централна 
Европа остава с впечатление, че много 
хора са очаквали от ЕС да разреши бър-
зо най-големите проблеми на техните 
страни. Сега те виждат, че вътре в Ев-
ропа също има въпроси, които не са по-
лучили своя отговор и че човек трябва 
да се ангажира за Европа, да се бори за 
Европа и да прави компромиси за Евро-
па. Непрекъснато трябва да отстояваме 
нашите права и привилегии, ако искаме 
да ги запазим, подчерта Йоахим Гаук. 

Според него в България все още 
може да се усети ентусиазмът при при-
съединяването на страната ни към ЕС 
през 2007 г. – повечето българи имат 
доверие в институциите на Евросъюза 
и знаят колко важна е подкрепата на 
европейските партньори, когато трябва 
да се ускорят реформите в страната. В 
същото време е добре и е важно, че в 
България продължава да се развива ак-
тивното гражданско общество, отбеляза 
Йоахим Гаук и добави, че много често 
именно гражданите са тези, които тряб-
ва да участват и да подкрепят процесите 
на реформите, понякога да ги подтикват 
и ускоряват както в националната дър-
жава, така и в Европейския съюз.

Германският президент разказа, че 
като млад е мечтаел за една свобод-
на Европа без граници. Много години 
по-късно по време на Мирната револю-
ция през 1989 г. е мечтал да бъде част 
от една Европа на свобода и справедли-
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беше категоричен, че процесът на ев-
ропейската интеграция няма да застра-
ши суверенитета на държавите членки. 
„Силата на Европейския съюз е именно 
в националните държави. Никой не е 
отнел тази сила от тях и никой няма на-
мерение да я отнема. Тежката дума в ЕС 
имат самите лидери на всяка държава“, 
посочи президентът Росен Плевнелиев, 
според когото противоречие между си-
лен Европейски съюз и силни европей-
ски държави не съществува. Брюксел 
не бива да бъде превръщан в символ на 
бюрокрацията, посочи още държавният 
глава. „За да бъдат успехите на Европа 
видими, политиците от националните 
държави трябва да бъдат честни и да 
признават кога Европейският съюз им е 
помогнал да постигат напредък и да се 
справят с кризите днес“, допълни Росен 
Плевнелиев.

В отговор на въпрос възможно ли е 
дуалното обучение да бъде въведено в 
България с германска помощ, президен-
тът Йоахим Гаук разказа за същността 
на професионалното дуално обучение, 
което не е университетско обучение, 
не е академично, каквото се получава в 
едно висше училище. Това е професио-
нално образование, което се получава 
след 3-годишно обучение, по време на 
което едновременно се посещава както 
училището, така и предприятие, произ-
водствено или занаятчийско, и се при-
добиват практически умения. По думите 
на президента в Германия професиите, 
които се изучават в професионалните 
училища, са много добре приети и много 
популярни, защото те дават един добър 
старт, добър ценз на завършилите това 
обучение в Германия. Той заяви, че това 
е една много добра възможност да се 
пребори безработицата сред младите 
хора в отделните страни. „И ние, ес-
тествено, имаме интерес нашият опит да 

вост. Йоахим Гаук изрази радостта си, че 
е преживял превръщането на мечтите си 
в реалност. 

По думите му, представите за Евро-
па на отделните държави и поколения 
се различават една от друга, но изрази 
надеждата си по време на дискусията да 
научи за какво мечтаят младите българи и 
на какво се надяват, когато мислят за Ев-
ропа, какво очакват от ЕС – лично за себе 
си и за родината си. Той призова всички 
да се опитат да погледнат от перспекти-
вата на другия и в бъдеще да продължа-
ват да защитават онова, което е ценно за 
тях – свободата, демокрацията, мира и 
правата на човека. Йоахим Гаук изрази 
убеждението си, че младото поколение в 
България може да даде важен принос за 
всичко това. 

По време на срещата студенти и уче-
ници от различни училища от страната, 
изучаващи немски език, имаха възмож-
ност да зададат своите въпроси на Йоа-
хим Гаук и Росен Плевнелиев. Младите 
хора поставиха въпрос за съотношението 
между националните държавни и евро-
пейските институции и докъде трябва да 
стигне самостоятелността на отделните 
национални държави. 

Йоахим Гаук припомни опита за съз-
даването на обща европейска конститу-
ция, текст, който не бе приет от всички 
страни-членки. Федералният президент 
изтъкна, че тогава е възникнал страхът, че 
създаването на една европейска централ-
на държава ще отнеме идентичността, 
независимостта и суверенитета на отдел-
ните национални държави. Това се отна-
ся до финансовата, до отбранителната 
политика, до политиката на сигурността, 
до вътрешната политика – до всички тези 
политики, за които отговарят национал-
ните парламенти. Според него именно 
това създава проблеми за една обща 
национална политика. Той отбеляза, че 
националните правителства възприемат 
мнението на гражданите, а посланието, 
което гражданите изпращат в момента 
до националните си правителства е „Не 
прекалявайте с европейската държава”. 
Президентът отбеляза, че е ревностен 
защитник на процесите в Обединена Ев-
ропа и не иска това, което е постигнато, 
да бъде разрушено. „Националната иден-
тичност трябва да бъде обединена с едно 
ново вдъхновение, свързано с европей-
ската идея”, отбеляза президентът. Спо-
ред Йохим Гаук Европейският съюз няма 
да се разпадне, тъй като има прекалено 
много ползи за гражданите му, за да бъде 
разрушен. 

Президентът Росен Плевнелиев апе-
лира по време на дискусията национал-
ните правителства да не прехвърлят ви-
ната за неуспехите върху Брюксел, като 
същевременно си приписват успехите 
на Европейския съюз. Държавният глава 

бъде споделян, възприеман в различни 
страни. Това също е една от дейностите 
на търговските камари в България, в Ру-
мъния, в Южна Америка например, къ-
дето нашият опит успешно се прилага“, 
каза още Йоахим Гаук. 

Запитан за отварянето на границите 
на Германия за бежанци, президентът 
Йоахим Гаук подчерта, че австрийското 
и германското правителство са се наме-
рили в „аварийно положение” и една по-
литика, която е базирана на ценности, 
не може да подпомага в тази ситуация 
и да реагира адекватно чрез твърдост и 
блокаж на този наплив, а би трябвало 
да се действа солидарно. Според гер-
манския държавен глава политиците не 
са очаквали такава силна вълна от еми-
гранти и са шокирани от обема �. „Тази 
вълна ще съществува и в бъдеще, защото 
положението в отделните страни е тра-
гично“ – каза още президентът Гаук и от-

беляза, че по-голямата част от немското 
общество била солидарна с нещастието 
на мигрантите. 

По време на дискусията с младите 
хора президентът Гаук отново заяви, че 
не трябва да се очаква разпад на Евро-
па и отбеляза, че хората, които го ис-
кат, са малцинство. Той подчерта, че 
мнозинствата, които възприемат Европа 
по положителен начин, трябва да бъдат 
по-ясни в своите изказвания и да дават 
национално самочувствие в европейски 
контекст на своите националности.

Българският държавен глава подчер-
та, че новите европейски интеграционни 
проекти ще направят държавите-членки 
на Европейския съюз по-силни, без да 
отнемат от техния суверенитет и на-
ционална идентичност. „Никой няма да 
изгуби от създаването на Европейския 
енергиен съюз. Държавите членки, осо-
бено България, ще се радват на повече 
конкурентоспособност, ще се справят с 
монополите в енергетиката и ще привле-
кат повече инвестиции. Нито една дър-
жава няма да изгуби и от създаването на 
дигиталния пазар“, посочи президентът, 
като изтъкна свободата на движението и 
мобилността в образованието като ос-
новни постижения на Европейския съюз. 
Благодарение на пълноценното парт-
ньорство в рамките на ЕС и модерниза-
цията на страната, много млади хора се 
връщат от чужбина, за да се реализират 
в България, отбеляза още президентът 
Росен Плевнелиев.

Президентът Плевнелиев изрази 
надежда все повече български универ-
ситети да имат партньорства с немски 
университети. „Днес вие сте свободни 
да изберете къде да получите своето об-
разование. Нека ценим свободата и нека 
да я използваме така, че свободата на 
българите да направи България по-сил-
на”, подчерта президентът. Според дър-
жавния глава ще бъдем силни, ако не се 
изолираме, а се интегрираме. „Това ще 
го постигнете вие, а ние ще ви подкрепя-
ме. Аз знам, че където и да се намирате 
по света вие ще бъдете едни убедени па-
триоти и едни истински големи българи. 
А България е на прав път”, заключи дър-
жавният глава. Той пожела на учениците 
и студентите да бъдат свободни, да пъту-
ват, да опознаят света и да вземат своето 
лично решение да се развиват в Бълга-
рия, а българските политици да създадат 
предпоставки за тази реализация. 
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ЖОЗЕ МАНУЕЛ БАРОЗУ: 
„МОЖЕМ ДА БЪДЕМ 
ПАТРИОТИ И ДА ОБИЧАМЕ 
СОБСТВЕНАТА СИ СТРАНА 
И СЪЩЕВРЕМЕННО ДА 
ЗАЩИТАВАМЕ ОБЩИТЕ 
ИДЕИ И ОБЩОТО 
ГРАЖДАНСТВО НА ЕВРОПА”

Проф. д-р Ингрид Шикова, препода-
вател в катедра „Европеистика” на Фи-
лософския факултет на Софийския уни-
верситет, откри събитието и благодари 
за честта да бъде модератор на една тол-
кова значима тема за нашето общество, 
при това водена от големия приятел на 
България Жозе Мануел Барозу. 

Тя обърна внимание на факти, свър-
зани с академичната кариера на пред-
седателя на Европейската комисия през 
два мандата, за да е ясно, по думите й, 
че всеки голям държавник тръгва от ака-
демията.

Жозе Мануел Барозу е завършил с 
отличие специалностите „Право” в Ли-
сабонския университет, „Европеистика” 
в Европейския институт на Женевския 
университет и магистърска степен по 
политически науки в същия университет. 
След това става асистент в Юридическия 
факултет на Лисабонския университет, 
асистент в Женевския университет, 
гост-професор в университета Джор-
джтаун. През 1995 г. става ръководител 
на департамента „Международни отно-
шения” в университета в Лисабон.

Проф. Шикова наблегна на по-мал-
ко известните факти от политическата 
кариера на Жозе Мануел Барозу. Тя 
представи заслугите му като държавен 
секретар за външните отношения и съ-
трудничеството на Португалия за под-
писването на споразуменията за Ангола 
през 1991 г., които водят до въвеждане 
на мултипартийна демокрация в страна-
та. Като министър на външните работи 
Барозу е движещата сила на процеса 
на самоопределение на Източен Тимор. 
Под негово ръководство социалдемо-

В Аулата на Ректората на Софий-
ския университет „Св. Климент Охрид-
ски“ председателят на Европейската ко-
мисия в периода 2004 – 2014 г. Жозе 
Мануел Барозу изнесе публична лекция 
на тема: „Дигитални граждани на Евро-
па и света“.

Лекцията се проведе под егидата 

кратическата партия печели изборите 
през 2002 г. и той е избран за минис-
тър-председател на Португалия.

Проф. Шикова отбеляза само една 
от наградите на Барозу – тази, която е 
най-скъпа на страната ни - орден „Ста-
ра планина” - първа степен, която е 
връчена на бившия председател на ЕК 
за помощта, която е оказал по време на 
процеса на присъединяване на България 
към Европейския съюз и за големия му 
принос за освобождаването на българ-
ските медици от Либия. 

Проф. Шикова подчерта, че по вре-
ме на работата ѝ в делегацията на Евро-
пейската комисия е била пряк свидетел 
на подкрепата, която е оказвал Барозу 
на България през цялото време.

„Известна е привързаността на г-н 
Барозу към дигиталната тема. По време 
на неговото председателство е даден го-
лям тласък на развитието на единния ци-
фров пазар”, подчерта проф. Шикова. 
Тя цитира част от изказване на Барозу, 
показателно за неговия дух и мислене: 
„Един от основателите на европейските 
общности Алчиде де Гаспери казваше: 
„Политикът мисли за следващите избо-
ри, а държавникът - за следващото по-
коление“. Мисля че в този дух, в духа на 
мисълта за следващото поколение, тряб-
ва да се придвижваме напред в тази мно-
го важна посока – става дума за всички 
дигитални неща”.

В началото на лекцията си Жозе Ма-
нуел Барозу подчерта, че се гордее с 
факта, че по време на един от негови-
те мандати България е станала член на 
Европейския съюз и с неговите колеги е 
поддържал процеса на присъединяване 
и развитие на страната.

„Зная, че има проблеми. Но ако ми-
слим в посока цялостно развитие, каква 

на ректора на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков. Парт-
ньори на събитието бяха предприемаче-
ската организация „Endeavor България“, 
„Телелинк“ – един от водещите достав-
чици на решения и услуги в информа-
ционно-технологичния сектор, и Нова 
телевизия. 

ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ
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жавата САЩ, а реалният пазар е све-
тът. В Европа има 28 дигитални пазара 
и целта на комисията е създаването на 
единен дигитален пазар, за да се премах-
нат изкуствените бариери.

Европейската комисия създава стра-
тегия за единен цифров пазар, която е 
базирана на три принципа – по-добър 
онлайн достъп до дигитални стоки и 
източници; среда, в която дигиталните 
мрежи и услуги могат да просперират; 
дигиталното начало за задвижване на 
растежа. 

„Дигиталната икономика не е сектор 
на икономиката, а тенденция и тя носи 
ползи на всички сектори”, подчерта Ба-
розу. Целта на Европейската комисия е 
единният цифров пазар да получи под-
крепата на гражданите, както и разви-
ването на икономиките, базирани на съ-
трудничеството. 

„Това променя живота на много хора 
в много области”, добави още Барозу и 
допълни, че за миналата година прихо-
дите от тези колаборативни икономики 
– споделяне на дома, автомобилите, дру-
ги платформи, базирани на логиката на 
споделянето, са 28 млрд. евро.

По неговите думи този тип икономи-
ка не е в политически контрол, а идва 
от търсенето, затова е необходимо да 
бъдат решени правните въпроси за отго-
ворността и защитата на потребителите, 
защитата на работниците и данъчния 
контрол.

„Трябва да има идентични правила 
във всяка държава в ЕС, в противен слу-
чай пазарът се дезинтегрира”, заключи 
Барозу.

Според него дигитализацията не е 
важна сама по себе си, важно е до какви 

нови развития довежда тя в индустрии-
те: „Ние като европейци можем ли да 
запазим и да развиваме индустрията с 
дигитализацията? Защото ако изгубим 
битката за дигитализацията, е заложено 
на карта оцеляването на цялата иконо-
мика на Европа”, подчерта Барозу.

За съжаление само 2 % от малките 
и средни предприятия в Европа могат 
да използват важните дигитални тех-
нологии. За да разреши този проблем, 
Европейската комисия изгражда страте-
гия в две направления – малките и сред-
ни предприятия следва да могат да се 
адаптират към авангардните дигитални 
технологии от една страна, а от друга е 
необходимо укрепване на силата на Ев-
ропа в дигиталните иновации. 

Барозу подчерта, че някои държави 
в Европа са световен лидер в областта 
на технологиите чрез въвеждането на 
модернизация в индустриалния процес. 
България според него също може да чер-
пи много ползи от структурните фондо-
ве и потенциалното финансиране, тъй 
като „Хоризонт 2020” цели да помогне 
на всички фирми, а не само на най-на-
предналите.

„Трябва да увеличим знанията и спо-
собностите си да работим с дигиталните 
технологии”, подчерта Барозу. Той от-
беляза някои от наблюденията си за Ев-
ропейския съюз като цяло и трудностите, 
които е срещнал по време на втория си 
мандат с опасността от разпадането на 
Съюза. „Европа от една страна, е уязви-
ма, а от друга изключително устойчива. 
Решенията се вземат трудно и фрагмен-
тирано, тъй като не сме една страна, а 
28 държави и не е лесно да се обединят 
тези страни и да се постигне съгласие по 
една обща линия на действие”, отбеляза 
Барозу. 

Въпреки това той подчерта, че ЕС е 
показал на тези, които са предвиждали 
края на Европа, че силите на интеграция 
в Съюза са по-силни от силите на дезин-
теграция. Според Барозу е необходимо 

да се преборим с европесимизма и да се 
ангажираме с европейския проект: „Той 
не може да се управлява само от инсти-
туции, а трябва ангажираност на всич-
ки нива – граждани, партии. Вместо да 
критикуваме - да подкрепяме Европа”, 
отбеляза още той.

Барозу цитира велик френски поли-
тик, който твърди, че патриотизмът е да 
обичаме това, което ни принадлежи, а 
национализмът е да мразим онова, което 
принадлежи на другите. Той подчерта, 
че можем да бъдем патриоти и да обича-
ме собствената си страна и същевремен-
но да защитаваме общите идеи, общото 
гражданството на Европа.

Според него важни са ценностите, 
заложени в Лисабонския договор – чо-
вешкото достойнство, свободата, демо-
крацията, върховенството на закона, 
равенството между мъжете и жените и 
зачитането на правата на малцинствата. 
„Смятам, че можем да се справим още 
по-добре заедно като съюз, отколкото 
ако следваме своите тесни националис-
тични пътища”, каза в заключение Баро-
зу. 

След лекцията на Жозе Барозу проф. 
Ингрид Шикова припомни, че според 
последния доклад на Европейската ко-
мисия за дигиталния напредък на Евро-
пейския съюз се оказва, че България има 
добри позиции по отношение на т. нар. 
скоростен и широколентов интернет. За 
съжаление, според Комисията България 
трябва да се справи със сериозното из-
оставане в придобиването на нови уме-
ния. Едва 31 % от населението, според 
доклада, има основни умения за ползва-
не на цифрови технологии. Тя отбеляза, 
че именно тук е ролята на Университета, 
който да съдейства за това по-бързия на-
предък в тези области. 

Срещата продължи с въпроси от ау-
диторията към Жозе Барозу. По време 
на дискусията бяха обсъдени темите за 
споделената икономика, за защитата 
правата на потребителите, за национал-
ната сигурност и правото на личен жи-
вот и защитата на личните данни и други.

В края на срещата Барозу заяви, че 
на континента има култура на предприе-
мачество и в Европа трябва да се работи 
повече за по-тясна връзка между учените 
и агентите на иновациите, защото това 
води до пазарни реализации. Той изрази 
подкрепата си за идеята за създаване на 
институция, която да интегрира и реали-
зира сътрудничеството между академич-
ната общност и пазара в България. Този 
регион заслужава по-голяма подкрепа, 
отбеляза Барозу и изрази убедеността 
си, че ако българските университети 
заедно с други университети от Европа 
създадат добри идеи, ще имат шанс да 
получат финансиране.

е реалността – че днес страната е много 
по-богата от преди като социално-иконо-
мическо развитие, нивата са по-високи, 
инфраструктурата е построена, социал-
ният капацитет на фондовете е по-голям, 
усвояването е по-голямо и има по-силна 
подкрепа за ЕС от страната”, подчерта 
Барозу. Той изрази надеждата си, че хо-
рата в някои европейски държави, кои-
то казват, че България не следва да бъде 
член на Европейския съюз, ще се съгла-
сят, че са сбъркали. „Защото правилното 
решение беше България да стане член на 
ЕС”, добави Барозу.

Той отбеляза, че е горд да се намира 
в най-стария и авторитетен университет в 
страната и да се чувства съпричастен към 
успеха на България. Барозу подчерта, че 
темата на лекцията му е дигиталната ико-
номика и общото европейско бъдеще. 

„Едно от най-големите преобразува-
ния в света днес идва от интернет и ци-
фровите технологии. Светът няма нищо 
общо по отношение на знанието с време-
то, когато бях студент”, подчерта Барозу. 
Той наблегна на възможностите, с които 
разполагаме днес по отношение на дос-
тъпа до информация, дори в страните с 
диктаторски режими.

„Това е огромна трансформация. 
Следва да се запитаме дали Европа може 
да се справи с тази трансформация, да 
черпи плодовете ѝ, реалността е, че Ев-
ропа има много национални бариери, 
които затрудняват понякога граждани-
те, интернет компаниите, StartUp-ите, 
телекомуникациите, правителствата и 
фирмите да черпят пълните ползи на ди-
гиталните инструменти”, отбеляза Баро-
зу и направи сравнение между Европа и 
САЩ. Той обясни, че когато има StartUp 
в Щатите, техният вътрешен пазар е дър-
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дълъг, труден процес, който изисква из-
ключителни знания и умения“, каза доц. 
Ангелова.

Директорът на Центъра за славя-
но-византийски проучвания доц. Вася 
Велинова благодари за гостоприемство-
то на Университетска библиотека. Тя 
подчерта, че изложбата се нарича „Спа-
сените книги“, защото разкрива спасява-
нето на книгите по няколко начина, не 
само тяхната реставрация, съхранение и 
популяризиране, но и една друга много 
важна страна – събирането на старите 
книги. За 30 години фондът на Центъра 
се е увеличил благодарение на дарите-
лите и на хората, които са жертвали уси-
лия и финансов ресурс, за да подарят на 
Центъра ръкописи, ръкописни фрагмен-
ти, с вярата и надеждата, че при тях те 
ще бъдат опазени, съхранени и спасени.

Изложбата е посветена на онези, 
които събират книгите, за да ги спасят 
и на онези, които ги пазят, съхраняват 
и ги спасяват за дълъг живот за бъдеще-
то“, каза доц. Велинова и отбеляза, че 
изложбата представя най-вече славян-
ски ръкописи, които са систематизирани 
в няколко групи. Най-големият дари-
тел на Центъра за славяно-византийски 
проучвания е г-н Румен Манов, който 

По повод 30-годишния юбилей на 
Центъра за славяно-византийски про-
учвания „Проф. Иван Дуйчев“ в Уни-
верситетската библиотека „Св. Климент 
Охридски“ бе открита изложбата „Спа-
сени книги. С почит към дарителите и 
реставраторите, допринесли за съхране-
нието на писменото слово”. 

Експозицията включва ръкописи от 
сбирката на библиотека „Елена и Иван 
Дуйчеви“, постъпили след основаването 
й най-често в резултат на дарения и от-
купки, осъществени чрез целеви дарения 
на Фондация „Елена и Иван Дуйчеви“. 
Изложбата даде възможност посетители-
те да се запознаят с възможностите на 
консервационно-реставрационната лабо-
ратория на Центъра за славяно-византий-
ски проучвания. Експозицията можеше 
да бъде разгледана до 22 юни 2016 г. 

Директорът на Университетска биб-
лиотека доц. д-р Анна Ангелова отбеляза, 
че е щастлива от факта да бъде домакин 
на такава изключителна изложба, посве-
тена на Центъра за славяно-византийски 
проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. Тя 
каза, че обикновено в човешкия живот 
30-годишнината е белег на зрелостта, 
един първи много важен отрязък. За съ-
жаление в България институциите много 
рядко прехвърлят границата на устойчи-
вост от 20-30 години, каза доц. Ангелова 
и пожела на Центъра да продължи да съ-
ществува и да се развива и в бъдеще.

По думите й, изложбата е изключи-
телна. Тя отбеляза, че всички знаят колко 
дълъг и страдален е пътят на българската 
ръкописна книга през вековете, а днес 
с нейните образци се гордеят световни 
библиотеки и музеи и за съжаление само 
една малка част от нея се съхранява у нас. 
„Именно заради това заслужават адмира-
ции усилията на колегите от Центъра за 
славяно-византийски проучвания, които 
в продължение на 30 години не само по-
лагат усилия да изследват, съхраняват и 
събират, но и да вдъхват нов живот на 
оцелелите ръкописи, усилия по отноше-
ние на реставрация на книгите - един 

В УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БИБЛИОТЕКА БЕ ОТКРИТА 
ИЗЛОЖБАТА „СПАСЕНИ 
КНИГИ“

през годините е обогатил фонда с мно-
го ценни образци като ръкописа на поп 
Тодор Пирдопски, Рилска псалтикия и 
фрагменти от различни ценни наши па-
метници. Изложбата представя дарения 
на колеги и приятели на Центъра за сла-
вяно-византийски проучвания с указан 
произход на всеки ръкопис, като по този 
начин екипът на Центъра изразява ува-
жението си към тези жестове на съпри-
частност към тяхната дейност и увекове-
чава хората, които са ги поднесли.

Последната придобивка са няколко 
загубени листа от Ловешкия дамаскин, 
намерени и дарени от г-н Тенчо Попов. 
„Когато наблюдавате изложбата, когато 
разглеждате ръкописите, които сега из-
глеждат много по-добре от мига, когато 
са постъпили при нас, не забравяйте и 
хората, които са направили възможно 
тяхното присъствие в нашата сбирка“, 
каза още директорът на Центъра за сла-
вяно-византийски проучвания.

Доц. Вася Велинова подчерта, че 
друг отличителен белег на изложбата е, 
че тя е направена в сътрудничество с Ис-
торическия музей от Самоков и отправи 
благодарност към неговия директор г-н 
Веселин Хаджиангелов, който предоста-
вя едни от най-интересните експонати – 
инструменти за украсяване на ръкописи, 
инструменти за рисуване на икони, част 
от инвентара на възрожденския зограф, 
който не се различава съществено от 
този на средновековния. 

Доц. Велинова отправи своята бла-
годарност към Румяна Дечева, реставра-
тор на Центъра за славяно-византийски 
проучвания, която е работила всеотдай-
но, за да подготви ръкописите и е чове-
кът, спасил голяма част от изложените 
кодекси.

Г-н Румен Манов, един от основните 
дарители на Центъра за славяно-визан-
тийски проучвания, изрази вълнението 
си да присъства на събитието и подчер-
та, че изразът „академичен дух и атмос-
фера“ е изпълнен със смисъл в Центъра 
за славяно-византийски проучвания. „За 
мен Центърът за славяно-византийски 
проучвания е златна ябълка на клоните 
на дървото-майка Алма матер. Ябълка, 
която не трябва да късаме, а да пазим. 
Да пазим и да подкрепяме, защото като 
че ли най-голямата сила, която съществу-
ва, се пази ревниво от работещите хора 
там, а това е силата на писаното слово, 
което носи на крилете си паметта и по-
знанието“, каза г-н Манов и подчерта, че 
целенасочената загуба на памет е нещо 
страшно, защото паметта са корените на 
един народ.

КУЛТУРА
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„ШАНГРИ-ЛА - 
НАМЕРЕНИЯТ 
ХОРИЗОНТ“. КАДРИ 
ОТ ЮГОЗАПАДЕН 
КИТАЙ“

търсят много хора“, отбеляза проф. Фе-
дотов. 

Според него това е един свят, който 
може да бъде описан по различни начи-
ни, но езикът, който Александра Анге-
лова предлага чрез своите фотографии, 
е удивителен. Всички прекрасни снимки, 
направени в манастирите, пространства-
та, които отделят тези свещени места 
сами по себе си са достатъчно трудни за 
постигане, подчерта проф. Федотов и 
добави, че едно такова пътуване е било 
предшествано от съответното потапяне 
в света на тайнственото, загадъчното, в 
света, наречен Шангри-ла. 

Проф. Александър Федотов поздра-
ви Александра Ангелова за интересната 
изложба и отбеляза, че тя представя пре-
красна фототехника, съчетана с много 
майсторство в откриването на хоризон-
ти.

Александра Ангелова благодари на 
всички присъстващи, чрез които прежи-
вя отново своето пътешествие. Тя отпра-
ви специални благодарности към проф. 
Федотов за представянето, на Култур-
ния център на Софийския университет 
и на галериста Лидия Влахова за съдей-
ствието.

„За мен Шангри-ла никога не е било 
цел и конкретно място, в което мога да 
отида. За мен Шангри-ла е усещане, кое-
то всеки от нас може да предизвика у 
себе си, стига да подходи чистосърдеч-
но, дори наивно към нещата около себе 
си“, отбеляза Александра Ангелова и 
призова всички поне за момент да загър-
бят своите предразсъдъци, скрупули и 
твърде аналитично мислене, за да видят 
малките идеалистични неща около себе 
си, малките мили жестове и красотата 
на природата около нас. „Шангри-ла не 
е непременно толкова далеч от нас, тя 
може да бъде и в България. Моят призив 
към вас е да се опитвате да я открива-
те около себе си“, каза още Александра 
Ангелова. 

* * *
Какво е Шангри-ла – легендарна 

древна земя, художествена измислица, 
синоним за прекрасна страна-утопия или 
напротив – макар и далечно, това е едно 
реално съществуващо пространство? 
Името Шангри-ла се появява за пръв път 
в приключенския роман „Изгубеният 
хоризонт“ (1933) на английския писател 
Джеймс Хилтън, като оттогава-досега 
не спира да провокира въображението 
на читателите по цял свят, а версиите 
за предполагаемото местоположение 
на Шангри-ла непрестанно се множат. 
Сред най-настоятелните претенденти, 
оспорващи си митологичното място, 
са: окръг Джундиен в Северозападната 
част на провинция Юннан в Китай (през 
2001 год. дори преименуван на окръг 
Шангри-ла); град Лидзян, провинциите 
Съчуан, както и целият Тибетският авто-
номен регион.

Фотографската изложба на Алексан-
дра Ангелова предлага възможен поглед 
и лично преживяване към част от тези 
земи – провинциите Съчуан и Юннан, 
през подбраните въздействащи кадри от 
пътуването на двама души, уморени от 

забързаната суета на градското ежедневие, 
които се впускат в търсене на утопичната 
земя на вътрешен мир и безметежно спокой-
ствие, но постепенно сблъсквайки своите 
романтични представи с непосредствено 
видяната, често сурова действителност. 
Природата на Югозападен Китай удивява с 
красотата и девствеността си, но как живее 
местното население при тежките условия 
там, където започва Тибетското плато? Ус-
пяват ли малцинствените групи да съхранят 
културата и идентичността си днес? Отгово-
рите може би се разкриват високо в облаци-
те над тази древна земя, където въздухът е 
разреден и кристален, яковете пасат свобод-
но по безкрайните пасища, будистките хра-
мове нашепват ехото от напяваните мантри, 
пъстрите одежди и украси на многообразни-
те националности изпълват очите, а времето 
сякаш е спряло в съзерцание.

Може би Шангри-ла е достижима. Шан-
гри-ла е в сърцето на търсещия.

Александра Ангелова завършва специ-
алност „Китаистика“ в Софийския универси-
тет през 2013 година и оттогава работи като 
координатор на културните проекти към 
китайския образователен и културен център 
„Институт Конфуций – София“ към Софий-
ския университет, който през последните го-
дини активно присъства в интелектуалния и 
художествен живот в столицата. Като част 
от своите професионални, но също и лични 
интереси, Александра многократно е посе-
щавала Китай, опознавайки в непосредствен 
досег част от красотата на природата по 
тези древни земи, богатството на китайска-
та култура и изкуство, религиозни вярвания, 
огромното разнообразие от общности със 
свой специфичен бит и социални практики. 
Увлечението на Александра към фотогра-
фията и дръзките пътешествия неведнъж я 
отвеждат из затънтените кътчета на Китай, а 
след всяко следващо завръщане в родината е 
изпълнена с желание за още по-задълбочени 
изследвания и смели дестинации.

В Галерия „Алма матер“ в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
бе открита фотографската изложба на 
Александра Ангелова „Шангри-ла - наме-
реният хоризонт“. Кадри от Югозападен 
Китай“. Фотографиите, включени в из-
ложбата, са заснети през 2014 г. по вре-
ме на едномесечно пътуване в провинци-
ите Съчуан и Юннан. Изложбата можеше 
да бъде разгледана до 30 юни 2016 г.

Директорът на Центъра за източни 
езици и култури към Софийския универ-
ситет проф. Александър Федотов откри 
изложбата и отбеляза, че самата дума 
„Шангри-ла“ представлява един блян, 
сън, мечта, копнеж, загадка. По думите 
му, може много да се говори за окръга 
Шангри-ла, намиращ се в провинцията 
Юннан, който всеки може лесно да по-
сети и да се потопи в забележителния му 
свят. „Все пак това е само география, а 
изложбата на Александра разкрива нещо 
по-различно, защото всъщност предста-
влява един опит да погледнем навътре в 
душата на Шангри-ла, в нейното „ментал-
но тяло“, да видим какво представлява 
Шангри-ла в съзнанието на хората, преди 
всичко на будистите, които вярват в Шан-
гри-ла – един свят, който продължават да 
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ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА 
НА 90-ГОДИШНИНАТА ОТ 
УСТАНОВЯВАНЕТО НА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
И АРАБСКА РЕПУБЛИКА 
ЕГИПЕТ

усилия, които полага един достоен на-
род по пътя на своето бъдещо развитие. 

Доц. Вълчев изрази надеждата си, 
че настоящата изложба ще бъде първа-
та стъпка към втора, очаквана от всич-
ки нас подобна проява, която предстои 
през месец октомври в Университетска-
та библиотека на Софийския универ-
ситет. Той подчерта, че Софийският 
университет, като най-старият храм на 
знанието, на българското слово, ще бъде 
домакин на изложба, съставена от араб-
ски калиграфски ръкописи. По думите 
на доц. Вълчев, вратите на Софийския 
университет винаги са отворени за подо-
бен тип прояви.

Посланикът на Египет у нас г-жа Ма-
нал Йехия Ел Шинауи благодари на ръ-

ласти. Специално внимание посланикът 
обърна на споразумението в областта 
на образованието, науката и културата. 
„Изкуството е общият език на разбира-
телство между различните нации и кул-
тури. Изложбата показва развитието на 
египетското изкуство, превъплътено в 
изкуството на портрета и експресиони-
зма“, отбеляза г-жа Манал Йехия Ел Ши-
науи и изрази радостта си от успешното 
сътрудничество с България като подчер-
та, че то изгражда мост на разбирател-
ство между двете страни.

Борислав Костов, генерален дирек-
тор на Генерална дирекция „Двус-
транни отношения“ в Министерството 
на външните работи на България, изрази 
радостта си да присъства на събитието 
и поздрави организаторите с изложбата. 
Той благодари на посланика на Египет 
за организирането на тази изложба, пре-
доставяща чудесна възможност на бъл-
гарската публика да се запознае с нов 
поглед към Египет и неговите хора. Еги-
пет е първата арабска държава, с която 
България установява дипломатически 
отношения, подчерта Борислав Костов 
и отбеляза, че 90-годишната история 
на дипломатическите отношения между 
двете страни е свидетел на много дъл-
боки промени както в двете държави, 
така и в целия свят. Отношенията между 
България и Египет се развиват през го-
дините в духа на приятелство, взаимно 
уважение и сътрудничество, каза още г-н 
Костов.

По думите му, богатата култура и ис-
тория на двете държави осигуряват ин-
тензивна обмяна в областта на туризма, 
културата, науката и образованието, а 
връзките между двете държави са важен 
компонент за близката връзка на Египет 
с Европейския съюз. Той изрази увере-
ността си, че добрите връзки между две-
те държави ще продължат да се развиват 
и в бъдеще, за да се развият максимално 
огромните възможностите за сътрудни-
чество във всички области на общи ин-
тереси.

В Централното фоайе в Ректората на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ бе открита изложбата Views 
form Egypt. На церемонията присъстваха 
заместник-ректорът на Университета доц. 
д-р Георги Вълчев, посланикът на Египет 
г-жа Манал Йехия Ел Шинауи, посланици 
и гости. Изложбата можеше да бъде раз-
гледана до 10 юни 2016 г. 

Експозицията бе открита от доц. Геор-
ги Вълчев, който заяви, че за него е чест 
да открие прекрасната проява, посветена 
на 90-годишнината от установяването на 
дипломатическите отношения между Ре-
публика България и Арабска Република 
Египет. Той отбеляза, че винаги е чест да 
се представя една страна със своята хиля-
долетна история, която обаче се гордее и 
със своята съвременна история, с всички 

ководството на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ за успешното 
сътрудничество и организирането на из-
ложбата, посветена на модерното еги-
петско изкуство на съвременни египетски 
художници. Тя отбеляза, че събитието е 
една от културните прояви, организира-
ни от посолството съвместно с български-
те партньори по случай отбелязването на 
90-годишнината от установяването на ди-
пломатически отношения между Арабска 
република Египет и Република България. 
Честването на юбилея започва още в на-
чалото на 2016 г. с лекция на известния 
археолог д-р Захи Хауас в София, посве-
тена на цивилизацията на Древен Египет 
и най-новите открития.

Г-жа Манал Йехия Ел Шинауи отбе-
ляза, че историческите отношения между 
България и Египет датират от 1926 г., 
а днес Египет е най-големият търговски 
партньор на България в Близкия Изток 
и Африка. Между двете държави са по-
дписани 19 споразумения в различни об-
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СТУДЕНТКА 
ОТ ГЕОЛОГО-
ГЕОГРАФСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ 
ПРЕДСТАВИ СВОЯТА 
„ГОТИЧЕСКА 
ПРИКАЗКА“

би на Gothic Fest Sofia, а през юни орга-
низира своята най-голяма самостоятелна 
изложба. От 2015 г. се занимава с гра-
фичен дизайн.

Стилът на рисуване на Ани Моло-
шова трудно може да бъде отнесен към 
една категория, доближава се най-много 
до хиперреализма и сюрреализма. Ра-
боти основно с акварел и маслени бои. 
Живописта й е силно повлияна от готик 
културата. В картините й преобладават 
загадъчните женски образи и мистични-
те природни пейзажи.

Настоящата самостоятелна изложба 
е четвърта по ред и бе представена от 
Валери Панов, който заяви, че Ани Ми-
лошова изобразява в картините си своя 
вътрешен свят, изпълнен с много красо-
та, тайнственост и романтика. Тя работи 
предимно с маслени бои или акварел. 

го правят, да продължават независимо 
от това какво учат и къде се намират. 

Ани Милошова направи подарък и 
за Софийския университет – картина с 
два динозавъра – като спомен от време-
то, когато в първи курс за първи път е 
посетила Музея по палеонтология и ис-
торична геология в Ректората. Тя връ-
чи картината на декана на Геолого-гео-
графския факултет доц. Филип Мачев. 

Деканът заяви, че тази изложба е по-
редното потвърждение за всестранните 
характери и способности на студенти-
те от Геолого-географския факултет и 
припомни за театралните постановки, с 
които студентите представят различни 
държави като туристически дестинации. 
Доц. Мачев обеща, че картината на Ани 
Милошова ще заеме своето достойно 
място в Музея по палеонтология и исто-
рична геология.

В Централното фоайе на Ректората 
на Софийския университет бе открита 
изложба-живопис на тема „Готическа 
приказка“. Авторката Ани Милошова е 
студентка в четвърти курс, специалност 
„Туризъм“ в Геолого-географския факул-
тет на Университета. Изложбата можеше 
да бъде разгледана до 3 юни 2016 г. 

На събитието присъстваха деканът на 
ГГФ доц. д-р Филип Мачев, доц. д-р Ма-
риана Асенова, ръководител на катедра 
„География на туризма“, доц. д-р Вера 
Николова, близки и колеги на младата 
художничка. 

Дебютната изложба на Ани Милошо-
ва е през март 2014 г. в очна клиника 
„Ресбиомед“, втората изложба е в Руския 
културен център с подкрепата на сем. 
Логоферови и Емануил Манолов. През 
2014 и 2015 г. участва в общите излож-

Често смесва материали и експерименти-
ра с различни техники. По думите му из-
куството на студентката е богата смесица 
от стилове – реализъм, граничещ поняко-
га с хиперреализъм, на места преливащ в 
сюрреализъм. Валери Панов отбеляза, че 
Ани има особен афинитет към детайлите 
– те са важни и придават изящност и фи-
нес на всичко, което тя създава с ръцете 
си. 

Ани Милошова благодари на всички, 
помогнали й да организира изложбата, 
както и на доц. Вера Николова и на гл. 
ас. Атанас Казаков за тяхната подкрепа. 

Доц. Вера Николова отбеляза, че Ани 
е обикновено, младо момиче, което тази 
година ще завърши „Туризъм“ и от името 
на екипа на катедрата заяви, че биха ис-
кали да дадат надежда на младите хора, 
които имат отношение към изкуството и 
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УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БОТАНИЧЕСКА 
ГРАДИНА В БАЛЧИК 
БЕ ДОМАКИН НА VI 
МЕЖДУНАРОДЕН 
ХОРОВ ФЕСТИВАЛ 
„ЧЕРНОМОРСКИ 
ЗВУЦИ“

дии направиха отново възможно реали-
зирането на Международния хоров фес-
тивал „Черноморски звуци“. 

Тази година фестивалът се проведе 
от 1-ви до 5-ти юни и участие в него взе-
ха над 20 хорови състава от България, 
Швеция, Молдова, Сърбия, Гърция и 
Турция.

За шеста поредна година Ботаниче-
ската градина в Балчик посрещна гости и 
приятели на музикалното изкуство.

От самото създаване на Междуна-
родния хоров фестивал „Черноморски 
звуци“ Университетската ботаническа 
градина-Балчик е домакин и коректен 
партньор на музикалното събитие. За 
шеста поредна година СНЦ „Музикален 
свят - Балчик“ с подкрепата на Община 
Балчик и национални и регионални ме-

В качеството си на съорганизатор 
Университетската ботаническа гради-
на-Балчик предостави традиционно гра-
дината „Розариум“ за откриването на 
фестивала. По време на фестивалните 
дни на открити сцени и в „Каменна зала“ 
на ДКИ КЦ „Двореца“ се проведоха ра-
ботни ателиета „Български фолклор“, 
акустични репетиции и част от конкурс-
ната фестивална програма.
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В СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ БЕ 
ПРЕДСТАВЕНА 
КНИГАТА НА ИВАЙЛО 
ЗНЕПОЛСКИ „КАК СЕ 
ПРОМЕНЯТ НЕЩАТА. 
ОТ ИНЦИДЕНТИ 
ДО ГОЛЯМОТО 
СЪБИТИЕ. ИСТОРИИ 
С ФИЛОСОФИ И 
ИСТОРИЦИ“

им съдба, формите на научна съпротива, 
Държавна сигурност в Университета, по-
раждането на научна общност, връзката 
на индивидуалния разказ със социалната 
история, проблема за научния авторитет 
и за властта на науката, за принудата и 
свободното действие в тоталитарната 
държава, дебата за тоталитаризма, за 
границите на реформаторското мисле-
не, особеностите на българското диси-
дентство и много други.

Изданието е част от резултатите от 
петгодишен изследователски проект на 
Софийския университет, подкрепен от 
Европейския съвет за научни изслед-
вания по Седма рамкова програма на 
Европейския съюз. Международният 
проект е с ръководител и водещ изсле-
довател проф. Ивайло Знеполски.

Партньори по проекта са: Германия 
– проф. Томас Линденбергер (Институт 
за съвременна история, Потсдам); Пол-
ша – проф. Дариуш Стола (Институт за 
политически науки към Полската акаде-
мия на науките, Варшава); Чехия - проф. 
Олдрич Тума (Институт по най-нова и 
съвременна история, Прага); Унгария - 
доц. Адам Такач (Централно-европейски 
университет, Будапеща).

Целта на проекта е да изследва дина-

научно изследване и нещо, което може 
да ни даде правилния поглед по съвсем 
злободневни въпроси. Ректорът изтъкна, 
че изследването представя интересна 
част от историята на Софийския универ-
ситет и от историята на други универси-
тети и препоръча на всички да чуят пред-
ставянето, да прочетат книгата, защото е 
любопитна и полезна. 

Проф. Георги Каприев представи 
книгата и отбеляза, че текстът на Ивай-
ло Знеполски е методологически съ-
ществен, исторически първопроходен и 
е навярно най-силно разобличаващата 
комунистическия режим книга, издадена 
досега у нас. Той акцентира, че авторът 
не релативира смисъла на събитие, а въ-
вежда една нюансираща понятийна три-
ада – инцидент-събитие-състояние-голя-
мо събитие. 

По думите му, Ивайло Знеполски се 
концентрира върху генезиса и хода на 
набор от инциденти. С избора на наблю-
даван сектор той прави второто си сил-
но попадение – насочвайки се към съби-
тия в сферата на хуманитарното знание, 
формирани през 60-те и продължавали 
до края на 80-те години, върху които 
няма никаква по-цялостна рефлексия. 
Проф. Каприев подчерта, че авторът 
осъществява такава рефлексия, анализи-
райки огромно количество документал-
ни фондове, като очертава една впечат-
ляващо плътна картина на изследването 
и неговия контекст. 

Изследването не се насочва към бру-
тално репресирани лица, неговите герои 
са сред най-изявените философи и ис-
торици на епохата – Николай Генчев, 
Исак Паси, Асен Игнатов, Добрин Спа-
сов, Желю Желев, Иван Славов, Илчо 
Димитров и хората около тях. Те не са 
политически противници на режима. По 
произход и по партийна принадлежност 
се числят към тогава привилегирова-
ния слой, но си позволяват отклонения 
от модела на официално одобреното и 
препоръчано познание. Те успяват да 
завоюват една ограничена по обхват, 
но влиятелна неофициална публичност 
и присъщите й форми на комуникация, 
подчерта проф. Каприев. Той добави, 
че това е епоха, когато самостоятелно 
мислещият човек се превръща във враг, 
срещу когото трябва да се води не дис-
кусия, а борба. Друга тежка вина на 
героите на книгата е обединяването в 
интелектуални групи, на която се гледа 
като покушение срещу демократическия 
централизъм. 

В Конферентната зала на Софий-
ския университет бе представена книгата 
на Ивайло Знеполски „Как се променят 
нещата. От инциденти до голямото съби-
тие. Истории с философи и историци“. 
Изданието е посветено на важен момент 
от интелектуалната история на страната 
и на Софийския университет в периода 
1956-1989 г.

Книгата се състои от два хронологич-
но свързани тома, изграждащи своеоб-
разна смислова опозиция. Първият е оза-
главен „Властта в университета“, вторият 
- „Университетът във властта“. На базата 
на богат документален материал, на непу-
бликувани досега документи от държавни 
и частни архиви са представени едни от 
най-важните епизоди от интелектуалната 
история на страната по времето на социа-
лизма в периода 1956-1989 г.

В центъра на историческия разказ са 
известните философи и историци Нико-
лай Генчев, Исак Паси, Асен Игнатов, 
Добрин Спасов, Желю Желев, Иван 
Славов, Илчо Димитров и др. Докумен-
талният разказ е съпроводен от теоретич-
ни сгъстявания, които засягат важните 
теми за отношението между власт и нау-
ка, съдбата на науката и на учените в то-
талитарна среда, както и чисто човешката 

миката на отношенията между комунис-
тическите режими и обществата в пет от 
страните на Източна Европа – България, 
Чехия, Унгария, ГДР и Полша – от 1956 
г. до падането на Берлинската стена през 
1989 г. Чрез детайлни архивни и доку-
ментални изследвания екипът на проек-
та се опитва да разбере по-задълбочено 
периода на “десталинизация”, периодът 
след разхлабването на класическия Ста-
линизъм и по какъв начин три десетиле-
тия по-късно неочакваните демократични 
промени стават възможни.

Екипът на проекта, съставен от петима 
водещи учени, добри специалисти по вся-
ка една от петте страни, се опитва чрез 
методите на съвременните социални и ис-
торически науки да реабилитира ролята 
на индивидуалните актьори – артистич-
ните или публичните фигури, обособи-
лите се професионални групи, икономи-
ческите субекти – в трансформацията на 
бившите комунистически общества. Ако 
до момента доминира един ограничен 
национален подход към въпроса, то хи-
потезата на проекта е, че сравнителният 
анализ ще разкрие повече общи черти от-
колкото различия между страните, които 
попадат и последствие излизат от съвет-
ската доминация.

При представянето на книгата рек-
торът на Софийския университет проф. 
дфн Анастас Герджиков отбеляза, че ряд-
ко е виждал толкова пълна зала при пре-
миера и според него една от причините е, 
че проектът поставя в по-широк контекст 
няколко близки по съдба общества и срав-
нявайки ги, намира общите черти, които 
ни обясняват миналото и ни подсказват 
как да се държим в настоящето. Проф. 
Герджиков подчерта, че в този по-широк 
контекст книгата се превръща не прос-
то в научен продукт, а в комбинация от 
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бежденията, а да ги види по текстовете 
такива, каквито са. Знеполски отбеляза, 
че си дава сметка, че тези, които четат 
книгата, се интересуват преди всичко 
от биографичния елемент, но това не е 
книга с биографична насоченост. „Все-
ки може да я чете така, както желае и я 
разбира”, подчерта авторът. Той заяви, 
че е привърженик на тезата на Умберто 
Еко, който смята, че никога един автор 
не може да моделира идеалния читател, 
който да го чете по възможно най-адек-
ватния начин. 

Проф. Знеполски припомни, че е 
имал 4-5 представяния на книгата и 
всички те са били с различни интерпре-
тации, но той уважава всяка една от тях 
и не ги оспорва. „Процесът на интер-
претация е една трихотомия. Това е не 
само отношението между автор и чита-
тел, това е и текстът”, продължи авторът 
с тезата на Умберто Еко.

Проф. Знеполски подчерта, че писал 
книгата пет години, без да публикува и 
един ред от нея. „Неприятно е, защото 
работиш, но не произвеждаш нищо за 
публиката”, каза той и добави, че мно-
го му е олекнало след публикуването на 
книгата. Авторът отбеляза още, че с из-
ворите се борави трудно и не винаги се 
попада на достоверни такива. 

Проф. Знеполски благодари на ко-
легите, които са прочели толкова много 
страници, на Университета, на ректо-
рите чл.-кор. проф. дин Иван Илчев и 
проф. дфн Анастас Герджиков, на ка-
тедра „Културология”, на архивите, на 
приятели и колеги. 

Книгата е публикувана в съвместна-
та поредица на Издателство „Сиела“ и 
Института за изследване на близкото ми-
нало „Минало несвършено“, в която са 
публикувани вече 26 тома.

Изследването се разгръща по модела 
на спиралата и очертава три кръга – 60-
те години, първата половина на 70-те, 
втората половина на 80-те години. Чисто 
количествено вниманието на автора е на-
сочено към 60-те години, защото именно 
тогава се формира матрицата и се пола-
гат правилата, каза проф. Каприев.

По думите му, затварянето в грани-
ците на страната и социалистическият 
лагер се оказва пагубно. В тези граници, 
характеризиращи се с липса на свободно 
изразяване и на възможност за коректна 
научна дискусия, няма място за истин-
ска академична рецепция. До края на 
периода се съхранява нищетата на идео-
логията, но и нищетата и безизходицата 
на социалните науки, разкъсвани между 
изискването за научна обективност и по-
литическа целесъобразност, както я раз-
бира режимът, подчерта проф. Каприев.

„Изобилната документираност на 
инцидентите в изследването на Ивайло 
Знеполски позволяват да бъде изведена 
на преден план антропологичната чудо-
вищност на „комунистическата нормал-
ност”, с нейния необходим краен ефект 
– скършването на човека – едно минало, 
което трябва да се помни и премисля, за 
да не се повтаря”, отбеляза проф. Капри-
ев.

Проф. Ивайло Знеполски изтъкна, 
че за него темата е била много важна и 
е обмислял още от 1989 г. да направи 
нещо за българските интелектуалци. Той 
подчерта, че българските разсъждения 
за интелектуалците и техните поведения 
се свързват основно с поезията. В нача-
лото авторът също е тръгнал по линията 
на литературната критика и филмовото 
изкуство, но след работата с архивите 
забелязал, че наченките на оспорване на 
основите на режима и легитимацията на 
това минава през стремежа тези книги да 
се превърнат в реалност и да се пренапи-
шат. „Тези книги казват, че историята се 
е развивала през конкретни етапи, които 
водят до върховния период”, отбеляза 
Знеполски. 

Според него, когато се подронят ос-
новите и определени хора не искат да 
функционират в режима на историческия 
материализъм, когато вече не употребя-
ват речника, когато отиват към специали-
зирани изследвания, когато настояват, че 
науката е автономна, това настояване се 
превръща в метафора на някаква индиви-
дуална и обществена автономност.

„Ако трябва да търсим и да говорим 
за основи на друго мислене и ерозиране 
на режима от гледна точка на неговите 
фундаменти, трябва да го търсим в хума-
нитарните науки – история, философия, 
социология, дотолкова, доколкото са 
могли да се развиват”, подчерта авторът. 

Той отбеляза, че познава героите на 
разказа и изпитва симпатии към тях, но се 
е опитал да отстрани емоциите и преду-

ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА 
„ИСПАНИЯ, БАЛКАНИТЕ И 
БЪЛГАРИТЕ (XVIII – XIX)

тата си върху интересните и богати със 
сведения за България испански доку-
менти. Към това мнение се присъедини 
и г-н Людмил Станчев, който сподели 
спомени за близкия приятел, известния 
испански пианист Мануел Диас Криадо 
Бенитес, на когото е посветена книгата 
заради приноса му към разпростране-
нието на испанската култура на Балка-
ните. 

С книгата „Испания, Балканите 
и българите (XVIII – XIX в.)“, универ-
ситетското издателство „Св. Климент 
Охридски“ предостави на научната об-
щественост великолепно изпълнено про-
изведение на полиграфското изкуство. 

В Заседателна зала 2 на Ректората 
беше представена книгата „Испания, 
Балканите и българите (XVIII – XIX)“ с 
автори проф. д-р Красимира Табакова и 
доц. д-р Надя Манолова-Николова от Ис-
торическия факултет на Софийския уни-
верситет. На събитието присъстваха кон-
сулът на кралство Испания в България 
Хайме Ермида, както и други членове на 
испанското посолство и образователния 
отдел към него в София. 

Впечатления за книгата и за рабо-
тата на авторките споделиха проф. д-р 
Людмила Илиева от катедра „Испанис-
тика и португалистика“ във Факултета по 
класически и нови филологии на Софий-
ския университет и доц. д-р Пенка Да-
нова от Института по Балканистика към 
БАН. Те изтъкнаха приносния характер 
на изданието, с което за първи път сис-
темно се публикуват испански документи 
за българската и балканската история от 
края на XVIII и през XIX в.

Книгата включва преведени на бъл-
гарски език испански дипломатически 
документи на легацията в Истанбул, из-
пращани до външното министерство в 
Мадрид в периода от 1780 до 1878 г. 
Съдържа още статии на авторите, които 
се основават на дипломатическите све-
дения и разглеждат различни въпроси от 
историята на българите през Възражда-
нето – за опита Софийско-Пловдивският 
апостолически наместник Петър Фибри 
да поеме поста испански вицеконсул, 
за участието на княз Стефан Богориди 
в решаването на териториалния въпрос 
между Сърбия и Османската империя, за 
ролята на Русия в българското въстание 
от 1850 г., за позицията на Испания към 
Кримската война (1853 - 1856), църков-
ния въпрос, Априлското въстание (1876 
г.) и българското Освобождение (1877 - 
1878).

Сред присъстващите на събитието 
беше директорът на Централния държа-
вен архив – София г-жа Стефка Петрова, 
която изтъкна необходимостта от сътруд-
ничество между историци и архивисти, за 
да може натрупаният архивен материал 
от колекциите на ЦДА да бъде обработен 
и публикуван. Деканът на Историческия 
факултет доц. д-р Тодор Попнеделев 
оцени като успех издаването на книгата 
и пожела авторките да продължат рабо-
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СПЕЦИАЛИСТИ ОТ 
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ 
БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ 
УЧАСТВАХА В РАБОТНА 
СРЕЩА ПО ПРОЕКТ HEI PLADI

Чрез интердисциплинарно сътрудни-
чество между висши училища, консерва-
ционни и изследователски организации 
проектът изгражда стратегическо парт-
ньорство в ЕС. Дейностите по проекта 
директно ще повлияят обучението на 
над 200 студенти. В допълнение про-
ектът цели да подобри обучението през 
целия живот. 

Допълнителна информация може да 
бъде намерена на сайта на HEI PLADI.

Партньорите по проект „Иновации 
във висшето образование в областта на 
растителното разнообразие: гъвкави 
образователни пътеки за развиващ се 
пазар на труда” HEI PLADI се събраха 
на работна среща в Средиземноморския 
агрономически институт в Ханя, Гърция.

Специалисти и преподаватели от 
Университетските ботанически градини 
и Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”, Университета в Молизе и 
Университета в Каляри, Италия, Уни-
верситета на Малта, Ботаническата гра-
дина към Полската академия на науките 
- център за опазване на биологичното 
разнообразие в Повсин, Средиземно-
морския агрономически институт Ханя, 
Гърция и Университета на Лисабон, 
Португалия, обсъдиха разработването 
на учебни програми, в които студенти от 

участващите организации ще могат да се 
включат. 

Виртуалната и физическа мобил-
ност ще предостави възможност на за-
интересованите студенти да участват в 
обучения по таксономия – с фокус ев-
ропейската и средиземноморска флора, 
включително съвременни методи за так-
сономия, in situ и ex situ консервация, 
както и грижа за растителни колекции, 
управление на ботанически градини, се-
меобмен и др.

На работната среща партньорите 
дискутираха Европейската стратегия 
за развитие на висшето образование 
и изискванията, разписани в Плана за 
модернизация 2011 на Европейската 
комисия. Бяха определени критерии за 
включване на студентите по този обра-
зователен проект на програма Еразъм+.
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ПРАЗНИЦИ НА СВЕТОВНИ 
ТУРИСТИЧЕСКИ 
ДЕСТИНАЦИИ – КИТАЙ

са иновативна форма на обучение и раз-
влечения при изучаването на световните 
туристически дестинации, която съчета-
ва приятното с полезното. Той изрази 
надежда всички да оценят усилията на 
студентите и техните преподаватели.

По време на представлението сту-
дентите представиха много от лицата на 
Китай – от дълбока древност до наши 
дни. 

Зрителите се срещнаха с Конфуций, 
който сподели пред учениците си някои 
мъдри съвети и напомни какво е „сяо“ – 
почтителност, уважение към родителите 
и по-възрастните и „жен“ – човечност, 
идеалните отношения между хората.

Студентите представиха и Негово 
императорско величество тиен-дзи – син 
на небето – Джи Гай и неговия любим 
Лунен празник. Разказвачката Минг раз-
каза пред публиката легендата за Фес-
тивала „Средата на есента“, известен 
още и като Фестивал на Луната, който 
се отбелязва всяка година на петнаде-
сетия ден от осмия месец в лунния ка-
лендар, когато луната свети най-силно. 
Артистите разкриха, че фестивалът води 
началото си от красива и тъжна легенда 
за Чанг И. 

Някога са пламтели десет слънца в 
небето, които изсушили всички култури, 
довеждайки хората до крайна бедност. 
Човек на име Хоу И успял да свали девет 

от тях, за което Небесната императрица 
Уангму го възнаградила с еликсира на 
безсмъртието. Съпругата на Хоу И, Чанг 
И, била известна със своята красота и 
доброта. Хоу И я помолил да се грижи за 

Студенти от IV курс от специалност 
„Туризъм“ на Геолого-географския фа-
култет на Софийския университет и тех-
ните преподаватели доц. Вера Николова 
и гл. ас. д-р Атанас Казаков представиха 
Народна република Китай в рамките на 
Празниците на избрани световни турис-
тически дестинации.

Целта на преподавателите и студен-
тите е с помощта на изкуството да пред-
ставят природата, културата, традиции-
те и тяхната атрактивност на различни 
страни в световния туризъм. 

Доц. Вера Николова приветства 
всички в театралната зала на Софийския 
университет на представянето на поред-
ната туристическа дестинация – Китай. 
По думите й, това е една изключителна 
туристическа сила в света – четвърта по 
брой на туристически посещения, с над 
56 млн. туристи годишно, с над 52 млрд. 
долара приходи от международен тури-
зъм и с най-големите разходи за туризъм 

еликсира, така че да го погълнат заедно. 
Но зъл човек на име Пенг Менг чул през 
прозореца уговорката на семейството и 
поискал от Чанг И да му даде еликсира. 
За да не му позволи да го вземе, Чанг И 
решила да скрие еликсира в устата си, 
но неусетно го глътнала. Мигновено тя-
лото й се понесло над земята, плъзнало 
се през прозореца и полетяло към луна-
та. Хоу И разбрал какво се случило със 
съпругата му, погледнал към луната и я 
извикал по име. Тогава луната станала 

особено ярка. На нея Хоу И видял си-
луета на съпругата си, гледаща скръбно 
към него. Той запалил тамян на масата 
в задната градина и сложил на нея лю-
бимите плодове и сладкиши на Чанг И. 
Много хора, разбрали какво се случило 
с добрата жена, също запалили тамян 
под лунната светлина и се помолили 
на Чанг И да се грижи за тях. От този 
момент нататък обичаят поклонение 
пред Луната се спазва всяка година на 
този ден – хората палят тамян,засаждат 
дръвчета, украсяват с красиви китайски 
фенери, а членовете на семейството се 
събират заедно вечер, ядат лунен кейк и 
пият жасминов чай.

Освен предания и легенди, студенти-
те представиха още природните и турис-
тическите забележителности в страната. 
Те припомниха великите открития на 
Китай – барута, коприната, хартията, 
компасът.

Пред публиката бяха демонстрирани 
и китайски бойни изкуства, като накрат-
ко им бе разказана и тяхната история и 
философия. Показан бе ритуалът „сва-
тосване“, както и откъде идват 12-те 
животни, които отбелязват всяка Нова 

в света. Китайците са едни от любимите 
туристи в света, подчерта доц. Николова 
и отбеляза, че те правят над 123 млрд. 
разходи за туризъм.

Проф. Васил Маринов от катедра 
„География на туризма“ представи офи-
циалните гости – г-жа Чън, съветник по 
образованието в Китайската народна 
република, директорите на Институт 
„Конфуций“ към Софийския универси-
тет г-жа Аксиния Колева и г-н Гъ Джъ-
цян, проф. Алексиев от катедра „Езици 
и култури на Източна Азия“ на Факулте-
та по класически и нови филологии, де-
канът на Геолого-географския факултет 
доц. Филип Мачев, гости от 138 СОУ в 
гр. София с паралелка за преподаване 
на китайски език, студенти и гости.

Проф. Маринов припомни истори-
ята на празниците на световни турис-
тически дестинации, организирани от 
специалност „Туриъм“, подчерта, че те 

ИНИЦИАТИВИ  
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Доц. Вера Николова отправи спе-
циални благодарности към директорите 
на Институт „Конфуций“-София г-жа 
Аксиния Колева и г-н Гъ Джъцян, проф. 
Алексиев от катедра „Езици и култури 
на Източна Азия, директорката на 138 
СОУ в гр. София и всички колеги и при-
ятели за помощта в организирането на 
събитието.

Г-жа Чън поздрави гостите от името 
на Китайското посолство в България. 
Според нея туризмът е един от начини-
те за опознаване на света, на отделните 
държави, на тяхната природа и култура. 
„През тези години Китай и България 
обръщаха голямо внимание върху раз-
витието на туристическите връзки между 
двете страни. Безспорно е, че страните 
ни имат какво да покажат едни на дру-
ги”, подчерта г-жа Чън и добави, че по-
солството на Китай ще продължава да 
подкрепя в бъдеще сътрудничеството на 
двете страни в тази област.

Г-жа Чън благодари на всички пре-
подаватели и студенти за прекрасното 
представление. „Днес наистина е един 

година в Китай.
Чрез преживяванията на две турист-

ки, зрителите станаха свидетели на ки-
тайски панаир, китайски куклен театър 
и се запознаха с някои от традиционните 
ястия на източната страна. Те научиха и 
интересни факти за страната – че Китай 
е втората по големина държава в света и 
е държавата с най-голямо население на 
земята с над 1,38 милиарда души; че ки-
тайската цивилизация е една от най-древ-
ните в света и възниква по поречието на 
Жълтата река преди повече от 2000 го-
дини пр.н.е.; Китай има 34 културни, 10 
природни и 4 смесени обекта в списъка 
на Материално и културно наследство 
на ЮНЕСКО; първите книжни пари са 
били създадени в Китай преди повече от 
1400 години; на територията на Китай се 
произвежда коприна от 2500 г. пр.н.е., а 
процесът на производството й бил пазен 
в най-строга тайна; китайците използват 

над 45 млрд. пръчици за хранене годиш-
но; тенисът на маса е националният спорт 
на страната; съществува закон, който гла-
си, че си длъжен да посещаваш редовно 
родителите си, ако те са над 60-годишна 
възраст и други.

По време на спектакъла ученици от 
138-мо училище изпълниха чаена цере-
мония и китайски танц.

Последният за тази година спектакъл 
на студентите от четвърти курс специ-
алност „Туризъм“ завърши с честването 
на най-големия и най-важния празник в 
Китай – Китайския пролетен фестивал, 
наричан още Лунна нова година. Той за-
почва през първия ден на първия месец и 
продължава половин месец, завършвайки 
с Фестивала на фенерите. На сцената на 
театралната зала на Университетския теа-
тър Алма алтер се разигра истинско праз-
нично шествие, начело на което беше 
традиционният червен дракон. 

китайски традиционен празник, праз-
никът се казва празник на драконовите 
лодки”, каза г-жа Чън и пожела на при-
състващите здраве и успех.

Доц. Филип Мачев, декан на Гео-
лого-географския факултет, благодари 
на всички за това, че са уважили труда 
на студентите и подчерта, че това пред-
ставление е поредното доказателство за 
всестранно развитите студенти на Фа-
култета и припомни наскоро откритата 
изложба с живопис на друга студентка в 
специалност „Туризъм“.
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АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ 
СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“ НА 
ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
ПОЛУЧИХА СВОИТЕ ДИПЛОМИ 
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

та на Университета, определящ до голя-
ма степен неговия облик“.

Проф. Пенов добави още, че във 
вековната история на факултета дъл-
боки следи са оставили десетки препо-
даватели и учени, израснали именно от 
студентската скамейка. „Това са най-до-
брите кадри, с които България е разпо-
лагала, а вие сте техни последователи“, 
каза още деканът. Той припомни, че 
Стоян Михайловски е сред първите пре-
подаватели по френски в Юридическия 
факултет, тук е преподавал и големият 
български писател Алеко Константинов, 
избран за доцент по наказателен процес. 
В Юридическия факултет са учили видни 
представили на българската литература 
и общественици като Димчо Дебелянов, 
Елин Пелин, Йордан Йовков, Христо 
Смирненски, Илия Бешков, Константин 
Кисимов, Борис Христов и др. 

Деканът на Юридическия факултет 
изрази убеждението си, че факултетът и 
занапред ще отстоява завоюваните пози-
ции и авторитет в конкуренцията с дру-
гите юридически факултети и добави, че 

В 272-ра аудитория на Ректората на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ 350 абсолвенти от специал-
ност „Право“ на випуск 2015 на Юриди-
ческия факултет получиха своите дипло-
ми. Над 50 завършиха с отличен успех, а 
един е пълен отличник.

Тържествената церемония бе откри-
та от декана на Юридическия факултет 
проф. д-р Сашо Пенов, който заяви, че 
абсолвентите – магистри по право са 
имали честта да се обучат във факултет 
със 124-годишна история и университет, 
който е център на българската интелекту-
ална мисъл: „Изминахте труден, но дос-
тоен път, път неуморен, съпроводен със 
съзидателен труд заедно с вашите препо-
даватели“.

Деканът припомни, че Юридическият 
факултет е първи в рейтинговата систе-
ма на Република България: „Той е един 
от първите и най-престижен факултет на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, който е бил и ще бъде в цен-
търа на най-значимите събития в история-

АБСОЛВЕНТИ      

това е възможно именно поради будност-
та на студентите в него и желанието им да 
усвояват задълбочено правната материя. 

„Често казват, че практическата под-
готовка е слаба. Вие обаче не се готвите 
за чиновници, които подреждат папки, 
а за творци на правото, които могат да 
тълкуват съдържанието на документите 
и правно да квалифицирате фактите“, 
каза още проф. Пенов и припомни, че 
факултетът разполага с най-богатата 
библиотека в страната за правна литера-
тура с повече от 60 000 заглавия, коя-
то студентите ефективно използват: „Не 
е случайно, че Вашите отбори достойно 
представляват факултета на състезанията 
по право в страната и чужбина“.

Деканът изрази убеждението си, че 
ролята на правото за съвременната дър-
жавност изисква и подготовката на авто-
ритетни юридически кадри, защото нито 
политическият, нито икономическият 
живот имат битие извън правните норми, 
които ги регламентират и които юристи-
те прилагат. „Човек може да преживее и 
без някой материални блага, но без вяра 
в правдата и законността е невъзможно. 
Правораздаването не е просто работа, 
професия. То е изпълнение на дълг, ви-
соко доверие и отговорност. Истинско 

правосъдие с духовно и интелектуално 
безлични хора не се прави. Затова освен 
правни познания и висок професионали-
зъм работещите в сферата на праворазда-
ването трябва да бъдат личности, прите-
жаващи висши добродетели“. 

Проф. Пенов заяви още, че още от 
студентските банки младите юристи осъз-
нават, че трябва да повярват на закона, 
да знаят, че равенството пред него осигу-
рява свободата на гражданите и че тряб-
ва да се готвят, за да служат на закона, за 
да могат всички да бъдат свободни. 

Той изрази вярата си, че всички в 
залата са подготвени юристи, личности, 
които, прилагайки закона, ще влагат своя 
ум и сърце, за да възтържествува спра-
ведливостта. По думите му, правото все 

повече се очертава като приложна наука, 
защото чрез него се моделират общест-
вените отношения и се решават съдбите 
на хората. Затова и неговите ценности са 
непреходни. 

Проф. Пенов цитира мисъл на Лео-
нардо Да Винчи, според когото ученето 
никога не изтощава ума и изрази вярата 
си, че трудът, положен от абсолвентите, 
ги е направил по-мъдри и както природа-
та никога не нарушава законите си, така и 
те с ума си и в сърцата си никога няма да 
нарушават принципите на правото. 

В словото си проф. Пенов обърна 
внимание и на темата за дарителството 
и отбеляза, че в съвременните условия за 
престижа на един факултет е изключител-
но важно отношението на неговите бивши 
студенти. Той припомни, че възпитаници 
на Юридически факултет са осигурили 
сериозна сума дарения за обновяването 
на 272-ра аудитория. „Следващата годи-
на се навършват 125 години от създава-
нето на Факултета. Обявили сме дарител-
ска кампания за обновяването на втората 
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минал. Тя разказа, че по време на це-
ремонията се чувства така, както се е 
чувствала навремето, когато е влязла 
в 272-ра аудитория за пръв път. „То-
гава, когато влязох в аудиторията, в 
нашия факултет, моето усещане мо-
жеше да се опише само с една дума и 
тя беше: „Пристигнах! Аз съм точно 
там, където искам да бъда“.

Меглена Кунева се върна в спо-
мените си от студентските години, 
припомни някои от своите забележи-
телни преподаватели и разказа случ-
ки от времето, когато е посещавала 
техните лекции. 

В края на емоционалното си сло-
во министърът на образованието и 
науката заяви, че правото не е занаят, а 
състояние на духа и сподели трите неща, 
които са й помагали и които е научила от 
правото. Първото е, че правото е изку-
ство на справедливото, но и на доброто, 
второто - че правото е строг закон, но 
закон, и третото - едно противоречиво 
изречение, с което обаче се е съгласила 
десетилетия след завършването си: „Да 
пребъде правото, да живее правото, пък 
ако ще светът да загине“. „Десетилетия 
по-късно аз смятам, че това изрече-
ние, преведено означава, че ако имаш 
кауза, можеш да жертваш себе си, за 
да живее правото. Пожелавам ви да я 
намерите, да я устоявате и никога да 
не забравяте тази зала, този ден и това 
тържество“. 

Заместник-министърът на правосъ-
дието г-жа Петя Тянкова приветства 
абсолвентите от името на министъра 
на правосъдието г-жа Екатерина Заха-
риева. В поздравителния адрес минис-
търът на правосъдието честити праз-
ника на абсолвентите и ги призовава 
да вярват в себе си. „Днес приключва 
съществена част от живота ви, но съще-
временно започва друга, много по-ин-
тересна, но изпълнена с много повече 
трудности, отговорности и предизвика-
телства. Защото всеки, който е избрал 
юридическото поприще знае – то не е 
просто работа, то не е само призвание. 
То е начин на живот и на мироглед“, се 
казва още в поздравителния адрес.

Министърът на правосъдието зая-
вява още, че от бъдещите решения на 
абсолвентите ще зависят човешки съд-
би: „Именно на нас, юристите, се пада 
нелеката задача да ковем законите и да 
следим за тяхното спазване, да преслед-
ваме и наказваме нарушителите, но и да 
пазим правата на хората“. В поздрави-
телния адрес се казва още, че пътят на 
най-младите юристи няма да е лек, но 
той ще ги направи силни и способни 
да се справят с предизвикателствата на 
деня. „Няма нищо по-важно от чистата 
съвест вечер и професионалното удо-

влетворение сутрин. Работете така, че с 
вас да се гордеят близките ви. Служете 
на закона, а не на силните на деня. Така 
вие ще бъдете силните“, се казва още в 
поздрава. 

В над 120-годишната си история 
Юридическият факултет на Софийския 
университет се доказва безспорно като 
ковачница на лидери. Защото качест-
вото на образованието винаги е било 
гаранция за успех, каза зам.-министър 

Тянкова от името на министъра на пра-
восъдието. Тя пожела на добър час на 
абсолвентите и успех в начинанията им.

Петя Тянкова връчи на декана на 
Юридическия факултет проф. Сашо 
Пенов от името на министър Захариева 
почетен плакет на Министерството на 
правосъдието.

Пълният отличник на випуска Цве-
телина Байрактарова отправи привет-
ствие към своите преподаватели, колеги 
и гости. Тя изрази радостта си, че може 
да каже на своите колеги „Честито ди-
пломиране!“. Цветелина Байрактарова 
се обърна с благодарност към препода-
вателите, които не са пощадили своето 

голяма 292-ра аудитория, която ползва 
Юридическия факултет, защото дарените 
средства се управляват най-целесъобраз-
но поради отговорността и уважението 
към дарителите“, добави още деканът.

В края на приветствието си той поже-
ла сполука и дързост на най-младите си 
колеги, да отстояват ценностите на пра-
вото и им припомни, че винаги са добре 
дошли в своя факултет. 

По време на тържеството ректорът 
на Софийския университет проф. дфн 
Анастас Герджиков връчи Почетен знак 
на Софийския университет с огърлица на 
проф. д-р Огнян Герджиков, който полу-
чи високото отличие за особени заслуги 
за развитието на българската правна на-
ука, обучението на поколения юристи и 
практико-приложната му дейност. Проф. 
Огнян Герджиков благодари за високото 
признание и изрази гордостта си да бъде 
част от Юридическия факултет. Той пос-

вети отличието на своя научен ръководи-
тел проф. д-р Виталий Таджер.

В приветствието си към випуск 2015 
на Юридическия факултет ректорът 
проф. Анастас Герджиков подчерта, че 
според рейтинговата система абсолвен-
тите завършват най-добрия Юридиче-
ски факултет в най-добрия университет 
в България. „Това е изисквало големи 
усилия през последните години и сега се 
надявам да пожънете наградата за своя 
труд. Това е голяма чест която ви дава 
възможност да се реализирате по най-до-
брия начин, но също така носи и голяма 
отговорност“, каза ректорът и изрази на-
деждата си да продължат развитието си 
като докторанти и бъдещи колеги.

Ректорът изказа предположението си, 

че сред абсолвентите вероятно има бъде-
щи министри, такива, които ще изготвят 
законите през следващите десетилетия, 
други ще се насочат към съдебната сис-
тема като съдии, прокурори, защитници и 
ще се грижат за спазването и прилагането 
на законите. 

„Това са ключовите стълбове на на-
шето общество, защото без справедли-
вост ние се демотивираме, започваме да 
търсим други начини за лично облагоде-
телстване и спираме да движим обще-
ството напред. На вас, младите, разчи-
таме да движите обществото там, където 
искаме да отидем, да постигнете целите, 
които ние не сме успели да постигнем и 
да бъдете щастливи с това което прави-
те“, каза проф. Герджиков и добави, че 
не се съмнява в добрата им реализация 
и пожела на всички да са щастливи и да 
работят това, което им е присърце. 

Ректорът поздрави и родителите на 
абсолвентите с празника и обяви випуск 
2015 г за завършил. 

Г-жа Меглена Кунева - вицепремиер 
по координация на европейските полити-
ки и институционалните въпроси и минис-
тър на образованието и науката привет-
ства абсолвентите и цитира философите, 
които казват, че човек живее едновре-
менно във всички възрасти, през които е 
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време, труд, усилие и грижи, за да запа-
лят в нея и колегите й искрата на любовта 
към правото. Тя им благодари за това, че 
са ги научили колко е важно човек да има 
собствено мнение и са им помогнали да 
открият, ако не човека, то поне юриста 
в тях.

„Признателни сме ви за усилията! 
Пожелаваме ви здраве, много сили и 
вдъхновение, с които да продължавате 
да насърчавате умовете, които тепърва 
ще се докосват до света на правото“, каза 
още Цветелина Байрактарова. 

Тя се обърна и към своите колеги и 
сподели колко неусетно са изминали го-
дините, прекарани заедно. Цветелина 
изрази убеждението си, че им предсто-
ят още по-активни, бурни и вълнуващи 
мигове. Тя пожела на колегите си от 
випуска здраве, стремеж и смелост, да 
мечтаят, да творят и да оставят след себе 
си следа като добри професионалисти, 
успешни юристи, четени автори, вдъхно-
вяващи преподаватели, но най-вече като 
достойни хора. „Хора, които уважават и 
се грижат за своите близки. Хора, които 
подават ръка на приятел в нужда. Хора, 
които намират сили и смелост да отстоя-
ват непопулярни, но пък правдиви каузи 
и хора, които имат желание и енергия да 
променят света, в който живеем“, каза 
още отличникът на випуска. 

Тя пожела на колегите си, а и на себе 
си, сили, желание и хъс да въвеждат нови 
традиции и да градят бъдеще, в което 

умението, знанието, професионализмът, 
достойнството и справедливостта са ис-
тински ценности. 

В края на приветствието си абсол-
вентката пожела на всички свои колеги 
здраве, да мечтаят и да вървят смело 
напред и ги призова да се включат към 
дарителска инициатива, организирана от 
техни колеги в полза на Дневен център за 
онкоболни деца към болница ИСУЛ. 

За първи път бе връчена награда на 
Софийската адвокатска колегия за сту-
дент с много добър успех. Това е иници-
атива, която е резултат на подписаното 
през миналата година споразумение за 
сътрудничество между Софийската адво-
катска колегия и Юридическия факултет 
на Софийския университет. Наградата бе 
връчена на Весела Стоянова.

Абсолвентите бяха поздравени и от 
Васил Ташев, изпълнителен директор на 
издателство „Сиби“. Той ги призова да 
бъдат амбициозни и упорити, да не се 
страхуват да вземат нестандартни реше-
ния и да приемат смело нови предизвика-
телства. В края на приветствието си той 
призова младите да четат книги.

Дияна Асеникова – студент от пети 
курс, получи годишната награда на изда-
телството за отличен успех и високи ус-
пехи в овладяването на правната наука. 
Книги и грамота получи и отличникът на 
випуска Цветелина Байрактарова. 

Всички абсолвенти получиха ком-
плект книги от издателство „Сиби“ и або-
намент до края на годината за правно-ин-
формационната система „Сиела“. 

Изпълнителният директор на изда-
телство „Сиела“ заяви от името на рабо-
тодателите, че винаги са предпочитали 
юристите, завършили Софийския универ-
ситет. Той припомни цитат от Адам Смит, 
според който колкото и да са високи ад-
вокатските хонорари, те никога не са 
достатъчни, за да компенсират тежкото, 
сложно и продължително образование.

ЗАВЪРШИ ВИПУСК 2015 НА 
МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА 
„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ” 
КЪМ СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ

В Заседателна зала 1 на Ректората 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ 14 магистри от специалност 
„Финансов мениджмънт” на випуск 2015 
на Стопанския факултет получиха своите 
дипломи.

Събитието беше открито от декана 
на Стопанския факултет доц. д-р Теодор 
Седларски, който поздрави абсолвентите 
и заяви, че от създаването на Стопан-
ския факултет специалност „Финансов 
мениджмънт” е повод за голяма гордост. 
Той подчерта, че е участвал в комисията 
по приемите и студентите от тази специ-
алност са от водещи университети и на 
много високо ниво. Изучавайки тази ма-
гистърска програма, студентите стават 
част от една голяма професионална общ-
ност с елитно образование на английски 
език по финанси, което помага бъдещото 
им кариерно развитие. „Вашата програ-
ма е илюстрация за това което Стопан-
ския факултет е!”, каза доц. Седларски.

Стопанският факултет е създаден да 
предлага качествено западно образова-
ние, включително чрез участието в обу-
чението на чуждестранни професори, 
които да преподават на съответния език. 
Деканът подчерта, че мисията на Стопан-
ския факултет е да запазва студентите в 

България, да затвърждава позициите на 
Софийския университет на световната 
образователна карта и да създава общ-
ност от високоплатени специалисти.

„Бъдете горди, че сте част от тази 
общност”, посъветва абсолвентите доц. 
Седларски и им припомни, че винаги 
ще бъдат подкрепяни от Университета в 
Бордо и от Софийския университет.

Деканът благодари на доц. Марцелин 
Йовоган, ръководител на магистърска-
та програма, както и за подкрепата на 
френското посолство. Той честити на 
абсолвентите завършването и им пожела 
„на добър път”.

Зам. – ректорът на Софийския уни-
верситет проф. Божанкова поздрави аб-
солвентите от името на ректора и изрази 
радостта си, че има възможността да при-
съства на това събитие, което отбелязва 
успехите на колегията на Стопанския 
факултет и на магистърската програма, 
която е гордост за факултета и универси-
тета. „Бих искала в този паметен момент 
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да изразя нашата благодарност за избора 
ви, за усилията във времето, прекарано 
тук, сред книгите и колегите”, каза проф. 
Божанкова.

Зам.-ректорът подчерта, че това е 
момент, който ще покаже на абсолвен-
тите пътят им напред, ще ги насочи към 
кого да задават въпросите си и как да 
дават правилните отговори. Според нея 
предизвикателствата пред завършилите 
специалност „Финансов мениджмънт” са 
специални, защото те могат да работят в 
целия свят. „Подготвили сме ви за този 
път и се надяваме, че с гордост ще носите 
името на завършили Софийския универ-
ситет и ще можете, когато се обърнете на-
зад, да кажете: моят избор беше най-пра-
вилният, това е моята съдба”, добави 
проф. Божанкова. Тя обяви випуск 2015 
г. на магистърска програма „Финансов 
мениджмънт” за завършил.

Проф. Жан-Жак Сегара, представи-
тел на Френския културен институт, из-
рази радостта си да присъства на дипло-
мирането, тъй като институтът поддържа 
много добри отношения със Софийския 
университет. Той подчерта, че в Стопан-
ския факултет има две френски програми 
– „Икономика и управление” с ръководи-
тел доц. Вътева и „Финансов менидж-
мънт”, в която лекциите са на англий-
ски език, но се осъществява съвместно с 
френски университет. Проф. Сегара бла-
годари на представителя на университета 
в Бордо, който присъства на церемония-
та. Проф. Сегара добави, че той самият е 
преподавател по маркетинг мениджмънт, 
а финансистите и маркетолозите са длъж-
ни да работят заедно и за него винаги е 
приятно да участва във връчване на ди-
пломи.Той благодари на семействата и 
приятелите на абсолвентите за търпе-
нието и подчерта, че те заслужават също 
толкова, колкото завършващите да бъдат 

тук тази вечер. Проф. Сегара пожела на 
абсолвентите лесно влизане в пазара на 
труда и дипломата да бъде предпоставка 
за по-нататъшното им професионално из-
граждане.

Проф. Себастиен Сарландие поздра-
ви абсолвентите и отбеляза, че е горд да 
представя университета в Бордо в сто-
панския факултет и на тази церемония. 
„Първата дума е сътрудничество, защото 
то е партньорството между нашите два 
университета и обмен на опит, който 
разчита на френско-българската истори-
ческа рамка. Горди сме да участваме в 
това сътрудничество, солидно внедрено в 
историята”, подчерта проф. Сарландие.

По думите на проф. Сарландие без 
трудности няма предизвикателство. „Да, 
упоритостта е необходима за успеха и е 
задължителна за студентите, които пред-

ставят тази магистърска програма”, под-
черта той. Проф. Сарландие поздрави 
абсолвентите за работата и успеха и ги 
окуражи да продължават в бъдещите си 
проекти със същата упоритост, която им 
е позволила да успеят да се сдобият с ди-
плома от френски и български универси-
тет.

„Последната дума е благодарност – 
първото благодаря отива за семейство-
то, което е подкрепяло студентите”, каза 
проф. Сарландие. Той благодари на бъл-
гарските и френските преподаватели за 
инвестицията в техните лекции и отбеля-
за, че двата университета могат заедно 
да бъдат горди от постигнатото и пожела 
дълъг живот на българо-френското съ-
трудничество.

Отличничката Йорданка Павлова 
отправи приветствие от името на абсол-
вентите. Тя подчерта, че за нея е ма-
гистратурата е била предизвикателство, 
натрупване на опит и задоволство от 
програмата и в нея е намерила съчетание 

от международен университет, работна 
атмосфера и качество в България. Йор-
данка Павлова добави още, че се радва за 
избора си на магистърска програма, коя-
то със сътрудничеството на университета 
в Бордо дава на магистрите възможност 
за представителство на международния 
пазар на труда. Според Йорданка обра-
зованието им е изисквало постоянство 
и мотивация, които всеки е показал, а с 
колегите са работили в дух на сътрудни-
чество, подкрепа и добра приятелска сре-
да. Тя благодари на доц. Йовоган и на 
всички преподаватели и пожела успех на 
колегите си.

Доц. Йовоган благодари на всички, 
които участват в осъществяването на про-
екта за магистърската програма, на адми-
нистрацията, на френското посолство, 
както и на студентите за търпението към 
трудностите. „Програмата изисква много 
усилия от страна на преподаватели и сту-
денти”, каза в заключение той и пристъпи 
към раздаването на дипломите – награда 
за усилията на абсолвентите.
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

бюлетинът се изготвя от отдел

“ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

info@admin.uni-sofia.bg 


