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През месец юли се 
проведоха първо, второ 
и трето класиране на 
кандидат-студентите за 
учебната 2016/2017 г. в 
Софийския университет

МОСВ и Софийският 
университет подписаха 
допълнително споразумение 
по проект за опазване на 
биоразнообразието

филология“, следвани от „Публична 
администрация“, „Компютърни науки“, 
„Софтуерно инженерство“, „Информа-
ционни системи“, „Педагогика“, „Ин-
форматика“ и „Българска филология“.

6 499 са кандидатите, подали до-
кументи за прием в най-старото висше 
училище. Най-много от тях са посочили 
като желание специалност „Психоло-
гия“. На второ и трето място са специ-
алностите „Социология“ и „Английска 

Зам.-ректорът на Софийския уни-
верситет доц. д-р Георги Вълчев и ръ-
ководителят на Програмния оператор в 
МОСВ Силвия Рангелова подписаха до-
пълнително споразумение за финанси-
ране на проекта „Картиране и оценка на 
екосистемните услуги на степно-храсто-
ви екосистеми на територията на Бълга-
рия извън НАТУРА 2000 (СХЕ-БГ)“.

Проектът е с научен ръководител 
доц. д-р Валентин Богоев и се изпъл-
нява от научния колектив на катедра 
“Екология и опазване на природната 
среда” към Биологическия факултет в 
партньорство с “Епсилон – България” 
ООД и „Картгео” ООД. Финансиране-
то е по Програма BG03 „Биологично 
разнообразие и екосистеми“ чрез Фи-
нансовия механизъм на Европейското 
икономически пространство (ЕИП). Със 
сключеното споразумение Софийският 
университет поема задачата да набере 
данни, да анализира и съответно да на-
прави оценка на екосистемните услуги в 
агроекосистемите.

Министерството на околната среда 
и водите подписа допълнителни спо-
разумения по проекти за опазване на 
биоразнообразието и с Института по 
биоразнообразие и екосистемни изслед-
вания (ИБЕИ) към БАН.

„С изпълнението на новите дейности 
по проектите ще се завърши картира-
нето на всички екосистеми в страната“, 
каза заместник-министърът на околната 
среда и водите Атанаска Николова. Ще 
се проследи навлизането на инвазивните 
видове у нас. Ще се извърши оценка на 
новите мерки на Общата селскостопан-
ска политика на ЕС и влиянието им вър-
ху екосистемите. 

„Финансира се и разработването на 
актуална карта на защитените територии 
в страната, каквато няма повече от де-
сетилетие“, допълни заместник-министър 
Николова и обясни, че с изпълнението 
на проектите ще могат да се вземат 
най-добрите управленски решения за 
опазване, поддържане и възстановяване 
на екосистемите в България.

Проектите трябва да бъдат завър-
шени до април 2017 г., когато изтича 
програмният период. С изпълнението 
им България ще стане една от първите 
страни в ЕС, която ще има карта с целия 
набор от данни и оценка на състоянието 
на различните видове екосистеми на те-
риторията на страната – горски, храсто-
ви, тревни, водни и други, както и пре-
доставяните от тях екосистемни услуги. 
„Единствената държава от Европейския 
съюз, която до момента има подобен тип 
картиране, е Великобритания“, посочи 
ръководителят на Програмния оператор 
Силвия Рангелова.

Снимки: Пресцентър на 
Министерството на околната 
среда и водите 

НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА
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Факултетът по математика 
и информатика бе 
домакин на курс по 
Анализ на оцеляването 
и на Седмицата по 
моделиране на ЕКМИ

От 18 до 20 юли 2016 г. Факулте-
тът по математика и информатика на 
Софийския университет бе домакин на 
тридневен интензивен курс по Анализ 
на оцеляването с лектори Лаура Антоли-
ни, доцент по медицинска статистика, и 
Давиде Бернаскони, постдокторант, от 
университета Милано-Бикока, Милано, 
Италия.

Обучението бе финансирано от 
Международното биометрично друже-
ство (International Biometric society). То 
стана възможно след успешното канди-
датстване от страна на Деница Григо-
рова, главен асистент към Катедрата 
„Вероятности, операционни изследва-
ния и статистика“ на ФМИ, която по-
лучи финансиране за организирането 
на курса, като член и представител на 
България в източно-средиземноморския 
регион на това дружество. Темата е една 
от най-актуалните в момента в областта 
на биостатистиката. Поради интереса 
към такива статистически изследвания 
от страна както на медици и биолози, 
така и на официални институции, чиито 
функции са свързани с вземане на реше-

По време на този престижен меж-
дународен форум студентите имаха 
възможност да работят интензивно в 
продължение на една седмица в малки 
интернационални групи под ръковод-
ството на преподаватели от водещи ев-
ропейски университети. Десетте проек-

ния, Софийският университет подкрепи 
инициативата на Факултета по матема-
тика и информатика да отговори свое-
временно на това търсене.

Участници в курса бяха 30 предста-
вители на академични и държавни ин-
ституции от България, Израел, Турция 
и Гърция.

Успоредно с курса от 17 до 24 юли 
2016 г. във Факултета по математика и 
информатика се проведе и Седмица по 
моделиране на Европейския консорци-
ум за математика в индустрията (ЕКМИ). 

Лятната школа на Европейския кон-
сорциум за математика в индустрията се 
организира веднъж годишно в Европа. 
Тази година събитието се проведе за 30-
ти пореден път и за първи път България 
бе домакин. Участие взеха над петдесет 
студенти от университетите в Оксфорд, 
Милано, Барселона, Париж, Линц, 
Дрезден, Лунд, Вроцлав и др., както и 
осем изявени студенти от България.

та, по които те работиха, бяха на теми, 
свързани с приложенията на математи-
ката в индустрията, информационните 
технологии, биотехнологиите и др.

Европейският консорциум за матема-
тика в индустрията е създаден през ака-
демичната 1986-1987 г. и тогава включ-
ва седем университета, обединени от 
идеята да разработят магистърски про-
грами, в които основна цел е създаване 
на умения за изследване и решаване на 
индустриални задачи с математически 
методи. Към края на академичната 2009-
2010 г. ЕКМИ е мрежа от 21 европей-
ски университета в Австрия, Германия, 
Дания, Италия, Испания, Норвегия, 
Полша, Сърбия, Финландия, Франция, 
Холандия, Швеция, Шотландия. Всички 
те имат образователни програми в ба-
калавърската и магистърската степен по 
индустриална математика.

През есента на 2010 г. Факултетът 
по математика и информатика премина 
успешно процедурата по кандидатстване 
за членство в ЕКМИ и от 2011 г. е член 
на ЕКМИ, а Софийският университет е 
признат като един от университетите – 
партньори.
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В Софийския 
университет се проведе 
юбилейното 120-то 
издание на European 
Study Group with Industry

Факултетът по математика и инфор-
матика на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ бe домакин на 120-
тото издание на European Study Group 
with Industry (ESGI’120). Събитието се 
проведе от 25 до 29 юли 2016 г. Фору-
мът бе организиран от Факултета по ма-
тематика и информатика на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” в 
сътрудничество с Института по инфор-
мационни и комуникационни техноло-
гии (ИИКТ) на БАН, Института по мате-
матика и информатика (ИМИ) на БАН и 
Европейския консорциум за математика 
в индустрията (ЕКМИ). 

Форумите Study Groups with Industry 
са международно признат начин за 
трансфер на знания и технологии меж-
ду математическата академична общ-
ност и индустрията. Тези едноседмични 
семинари дават възможност на специа-
листите от индустрията и бизнеса да 
работят заедно с учени от академичната 
общност, специалисти по математика и 
информатика, върху проблеми, които 
представляват конкретен практически 
интерес. Крайната цел е да бъде намере-
но ефективно решение на проблемите. 

тът активно сътрудничи в организацията 
на събитието с представители на бизнеса 
в България. Доц. Златева изтъкна, че съ-
битието се провежда за пръв път преди 
четири години благодарение на усилия-
та на проф. Стефка Димова, която съз-
дава и първите контакти с Европейския 
консорциум за математика в индустрия-
та (ЕКМИ).

Доц. Златева подчерта, че инициа-
тивата позволява да се намерят допир-
ни точки между академичните среди и 
бизнеса, в областта на математиката, 
информатиката и информационните 
технологии, а също и да се намерят ре-
шения на вече съществуващи проблеми 
в практиката. Доц. Златева пожела на 
всички интензивна, много плодотворна 
работа и успех на събитието. 

Приветствия към участниците под-
несоха още проф. Красимир Георгиев, 
заместник-директор на Института по 
информационни и комуникационни тех-
нологии към БАН, и проф. Петър Бой-
валенков, заместник-директор на Инсти-
тута по математика и информатика към 
БАН, които пожелаха успех на форума 
и призоваха участниците да намерят 
най-доброто решение на поставените 
проблеми.

Георги Евтимов от фирма Stobet, 
разказа, че е решил е да участва за втора 
година в събитието, защото то позволя-
ва да се създаде устойчива връзка между 
науката и практиката. По думите му, съз-
даването и укрепването на тази връзка е 
необходима, защото без нея няма как да 
се развива бизнесът. Георги Евтимов от-
беляза, че друга мотивация за участието 
му в събитието е, че по време на работ-
ните сесии се разглеждат реално същест-
вуващи проблеми, а решенията, които 
работните групи намират, са напълно 
приложими в практиката. Той допълни, 
че вече е успял да приложи на практика 
решение, резултат от предходното из-
дание на събитието и изрази надеждата 

В рамките на тазгодишния форум 
участие взеха около 50 изявени учени, 
студенти и докторанти от Софийския 
университет, Пловдивския университет, 
Университета за национално и светов-
но стопанство, Института по информа-
ционни и комуникационни технологии 
на БАН, Института по математика и ин-
форматика на БАН, от Украйна, Италия, 
Великобритания и Холандия. Всички те 
работиха с представителите на бизнеса 
по поставените от тях проблеми, за да 
търсят начини за решаването им или за 
подобряване на вече работещи реше-
ния. На проведените досега в България 
такива форуми свои задачи са поставя-
ли над 20 фирми, сред които Unilever, 
Sirma Group, Chaos Group и др. На 
тазгодишния форум участваха фирмите 
MM Solutions, Stobet, Adastra Bulgaria, 
BG Drilling Solutions, TechnoLogica, 
Gruner и Melissa Climate.

Събитието бе открито от доц. Надя 
Златева, заместник-декан на Факултета 
по математика и информатика, която 
приветства участниците и отбеляза, че 
през последните четири години факулте-

си подобни събития да се организират 
по-често. 

Ангел Иванов от фирма MM Solutions 
отбеляза, че още по време на предишно-
то си участие в събитието силно впечат-
ление му е направило, че във форума ак-
тивно участват студенти, които наистина 
имат желание и способност да се справят 
с доста сложни проблеми. Той подчерта, 
че друга положителна черта на иници-
ативата е, че участващите студенти ня-
мат опита на представителите на бизнес 
средите, което ги прави непредубедени 
и по-отворени към нови идеи. 

„Това събитие може да бъде източник 
на доста ценни идеи, които не се обсъж-
дат толкова в официалното простран-
ство“, отбеляза Ангел Иванов и добави, 
че събитието е идеално за поставяне на 
различни нови идеи и намиране на нови 
пътища за развитие и работа. Той посо-
чи, че сътрудничеството между бизнеса 
и академичните среди продължава и 
след приключване на събитието, което е 
изключително полезно и за двете страни.

Европейските Study Groups with 
Industry започват с първата Study Group 
в Оксфорд през 1968 г. Всяка година 
в Европа се провеждат над 10 такива 
събития в различни европейски стра-
ни. Сайтът www.maths-in-industry.org 
предлага информация за предстоящите 
форуми и публикува резултатите от из-
следваните проблеми на вече проведе-
ните форуми. Успехът на този формат 
се потвърждава и от копирането му по 
целия свят и от разпростирането му вър-
ху други области, в които математиката 
може да бъде успешно използвана. 

През първия ден на форума специа-
листите от бизнеса представят своите 
проблеми и цели. Специалистите са обо-
собяват в групи, всяка от които започва 
да работи по различен проблем.

Следващите три дни са посветени на 
брейнсторминг, моделиране и решаване 
на проблемите в тясно сътрудничество 
между специалистите от бизнеса и ака-
демичните среди в групите. Участниците 
могат да прилагат своята експертиза за 
решаване на един или няколко от про-
блемите. 

В края на последния ден се презен-
тира напредъкът по проблемите и пре-
поръчаните пътища за решаването им. В 
последствие се изготвя научен доклад, 
съдържащ резултатите, както и комента-
ри, идеи и предложения за решение на 
всеки от проблемите, който е от взаимна 
полза, както за участниците от бизнеса, 
така и за представителите на академич-
ните среди. Докладите на работните гру-
пи се събират в издание на форума, кое-
то представлява окончателния доклад за 
резултатите от форума.
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54-ти Летен семинар 
по български 
език и култура за 
чуждестранни 
българисти и слависти

Официални гости на събитието бяха 
заместник-ректорът на Софийския уни-
верситет проф. Ренета Божанкова, кме-
тът на село Лозен Васил Станчев, Атанас 
Стефанов, директор на Националния 
учебен и логистичен център на Българ-
ския червен кръст, главният секретар на 
Софийския университет Детелина Или-
ева, зам.-деканът на Факултета по сла-
вянски филологии проф. Гергана Даче-
ва, представители на дипломатическия 
корпус, гости от село Лозен и приятели 
на Семинара.

Ръководителят на Летния семинар 
по български език и култура за чуждес-
транни българисти и слависти проф. Па-
найот Карагьозов откри тържеството и 
отбеляза, че фолклорната вечер съвпада 
с деня на Светите Седмочисленици, кой-
то е голям празник както на Българската 
православна църква, така и на цялата 
българска култура и наука.

Проф. Карагьозов изрази своята бла-
годарност към домакините от село Ло-
зен за тяхното гостоприемство, на което 
участниците в Семинара се радват вече 
осем години и благодарение на които 
село Лозен се превръща в център на све-
та – на територията му в продължение 
на три седмици пребивават хора от 28 
страни от Европа, Америка и Азия.

Проф. Ренета Божанкова приветства 
всички от името на ректора на Универ-
ситета проф. дфн Анастас Герджиков. 
Тя отправи специална благодарност към 
директора на семинара проф. Панайот 
Карагьозов и към екипа от Факултета 
по славянски филологии. Проф. Бо-
жанкова изрази своята признателност 
за техните усилия, работа, отдаденост и 
загриженост, с които през годините под-
крепят Семинара и участват в подготов-
ката и провеждането му.

„Този семинар учи, този семинар за-
бавлява, създава контактите в българи-
стичната и славистичната общност. Той 
е мястото на нашата среща и мястото, 
където вие ще се връщате във времето, 
защото тук сте срещнали знанието за 

В Националния учебен център на 
Българския червен кръст в с. Лозен бе 
официално закрит ежегодният Летен 
семинар по български език и култура за 
чуждестранни българисти и слависти, 
организиран от Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ с подкрепата и 
съдействието на Министерството на об-

разованието и науката.
През тази година в Летния семинар 

взеха участие около 90 студенти, препо-
даватели и преводачи от 26 страни на 
Европа, Америка и Азия. Учебната про-
грама на Летния семинар включваше за-
нимания по практически български език, 
специализирани семинари по български 
език и превод, българска литература и 
културна антропология на българите, 
изучаване на български народни песни 
и танци.

Вечерната културно-развлекателна 
програма на Семинара включваше ви-
деопрожекции на български игрални 
филми, вечеря в традиционен български 
ресторант, вечер на талантите, вечер на 
българския фолклор, викторина, кара-

България, тук сте видели как българ-
ското във времето продължава своето 
съществуване, тук сте научили езика, 

тук сте се срещнали с нашите прекрас-
ни преподаватели, които и нататък ще 
бъдат ваша подкрепа в подготовката ви 
като българисти и слависти“, каза проф. 
Божанкова на чуждестранните студенти.

Кметът на село Лозен Васил Станчев 
изрази радостта си, че за поредна годи-
на селото е домакин на Летния семинар 
по български език и култура за чуждес-
транни българисти и слависти. Той отбе-
ляза, че младежите, участвали в него, са 
посланици на мира от три континента, 
които ще занесат в домовете си части-
ца от българската култура и българския 
език. Васил Станчев изрази радостта си, 
че толкова много млади хора се интере-
суват от вековната култура, история и 
традиции на България. Той пожела на 
всички здраве, успехи и винаги с любов 
да се завръщат в България.

Атанас Стефанов, директор на На-
ционалния учебен и логистичен център 
на Българския червен кръст, каза, че 
за него е чест за осми пореден път да е 
домакин на Семинара. Той изрази убеж-
дението си, че духът, който съществува 

оке и други. По време на престоя си у 
нас участниците в семинара имаха въз-
можност да участват в различни учебни 
пътувания, които включваха посещение 
на Националния исторически музей, ма-
настира „Св. Спас“, Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“, Пловдив 
и Рилския манастир.
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тук, също е съдействал за успешното 
протичане на семинара. По думите му, 
по време на тържествената вечер сту-
дентите ще покажат, че танците и песни-
те са един от универсалните езици, чрез 
които може да се общува. Той пожела на 
всички участници много успех в профе-
сионалната реализация и ги покани да 
посетят отново Лозен през следващата 
година.

Официалното закриване бе съчетано 
с Вечер на българския фолклор, по вре-
ме на която възпитаниците на Семинара, 
в „конкуренция“ с автентични фолклор-
ни изпълнители от с. Лозен, сред които и 
известните Лозенски баби, показаха бъл-
гарските народни песни и танци, които 
са научили по време на престоя си у нас.

Отчетна пресконференция 
по проект на Стопанския 
факултет

В Конферентната зала на Софий-
ския университет се проведе отчетна 
пресконференция на членовете на еки-
па по проект BG09 „Линейно квадра-
тични игри и приложения“.

Проектът BG09 „Линейно квадра-
тични игри и приложения“ се провежда 
в рамките на програма BG09 „Фонд за 
стипендии на Европейското икономиче-
ско пространство“ в рамките на Финан-
совия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство (2009-2014) и 
се осъществява с финансовата подкрепа 
на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 
За реализацията на този проект Софий-
ският университет „Св. Климент Охрид-
ски” чрез своя Стопански факултет по-
лучи безвъзмездна финансова помощ по 
Програма BG09 „Фонд за стипендии на 
Европейското икономическо простран-
ство“ в рамките на ФМ на ЕИП (2009-
2014), финансирана от ФМ на ЕИП 
(2009-2014) на стойност 72 048,60 
евро.

Ръководителят на проекта проф. 
Иван Иванов подчерта, че работата на-
влиза в заключителната фаза и предста-
ви основните дейности на екипа – науч-
ноизследователска дейност и подготовка 
и провеждане на докторантски курс 
„Линейно квадратични диференциални 
игри и приложения“.

В рамките на проекта са изследва-
ни нови и актуални игрови модели с 
цел създаване на методи за намиране 
на равновесни състояния, удовлетворя-
ващи определението за равновесие на 

Неш. Методите се отличават със своята 
скорост и възможността да се прилагат 
към игри, независимо от броя на учас-
тниците, посочи проф. Иванов. Той до-
бави, че са разработени и предложени 
нови двуетапни комбинирани модели за 
изследване на финансовите пазари – на 
първия етап се прилага игрови модел 
за обща характеристика на пазара, а на 
втория етап - специализиран модел за 
разпознаване на специфичните характе-
ристики на изследвания обект. Получе-
ните резултати са публикувани в статии 
в списания с отворен достъп, в списания, 
които са реферирани в Скопус и в спи-
сания с импакт фактор. Част от резулта-
тите са доклади на значими международ-
ни конференции, сред които European 
Meeting on Game Theory, Mediterranean 
Conference on Control & Automation и 
други.

Другата основна дейност на проекта 
е подготовката и провеждането на док-
торантски курс „Линейно квадратични 
диференциални игри и приложения“. 
Проф. Иванов посочи, че учебната про-
грама и съдържанието на курса са обхва-
нали последните постижения на науката 
в областта, които са публикувани в по-
следните няколко години, както и науч-
ните резултати, получени по научноиз-
следователската дейност на проекта.

Лектори в курса са били проф. Ларс 
Имсланд от Норвежкия университет за 
наука и технологии), проф. Василе Дра-
ган и проф. Виорика Драган от Румън-
ската академия на учените и българските 
учени проф. Иван Иванов, доц. Боряна 
Богданова и доц. Снежана Костова. 
„Обучаемите в курса бяха докторанти и 
магистранти от Стопанския факултет на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, Стопанския факултет на 
Техническия университет - София, Ин-
ститута по системно инженерство и 
роботика към БАН“, каза още проф. 
Иванов и допълни, че в резултат на из-
пълнението на дейностите по проекта са 
били създадени тесни контакти между 
преподаватели от Стопанския факул-
тет на Университета, изследователи от 
Института по системно инженерство и 
роботика към БАН и преподаватели от 
Норвежкия университет за наука и тех-
нологии.
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Преподаватели 
от Софийския 
университет участваха 
в международен арт 
симпозиум в Полша

В Университетската 
ботаническа градина 
в Балчик се проведе  
доброволческа 
инициатива

Участието в този престижен меж-
дународен форум беше осъществено с 
частична финансова подкрепа от Фонд 
„Научни изследвания“ на Софийския 
университет по проект на катедра „Ви-
зуални изкуства“ на тема ArtNet.

Проф. д-р Стефан Алтъков и проф. 
д-р Лаура Димитрова от катедра „Визу-
ални изкуства“ на Факултета по начална 
и предучилищна педагогика към Софий-
ския университет „Св. Климент Охрид-
ски“ участваха в международен арт сим-
позиум на името на Мариан Разумски в 
град Тарнобжег, Полша. 

Проф. Алтъков и проф. Димитро-
ва участваха по покана на кмета на гр. 
Тарнобжег Гжегож Киелб, Тадеуш Зих, 
директор на музея „Джиковие“ и кура-
тора на симпозиума проф. Марек Сак 
от Академията за изкуства „Владислав 
Стжемински“ в гр. Лодз.

Проф. д-р Стефан Алтъков и проф. 
д-р Лаура Димитрова създадоха живо-
писни творби, които бяха включени в 
колекцията за съвременно изкуство на 
замъка „Джиковие“. По време на офи-
циалните презентации в рамките на 
симпозиума те представиха както твор-
ческата, така и преподавателската си 
дейност в катедра „Визуални изкуства“ 
на Факултета по начална и предучилищ-
на педагогика.

В Университетската ботаническа гра-
дина в гр. Балчик се проведе пилотната 
инициатива на Балканския екологичен 
център „Доброволчество в Университет-
ските ботанически градини”. Студенти и 
преподаватели от Биологическия факул-
тет и Факултета по химия и фармация на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” участваха в работата на еки-
па от Ботаническата градина в гр. Бал-
чик и представиха свои самостоятелни 
инициативи.

В периода 8-14 август 2016 г. гос-
тите на Университетската ботаническа 
градина в Балчик бяха посрещани от 
студентите от клуб „Скорец“ на Биоло-
гическия факултет и техния ръководител 
гл. ас. д-р Атанас Грозданов.

На входа на градината посетителите 
имаха възможност да разгледат излож-
бата „Голямото завръщане”. Изложба-
та бе открита за първи път през 2015 
г. като съпътстващо събитие на научна 

конференция в Биологическия факул-
тет. Изложбата е посветена на редките 
и изчезващи животни и растения, които 
са обект на дейности по завръщането им 
в България. В нея са събрани творби на 
едни от най – утвърдените анималисти 
и научни илюстратори у нас, както и на 
млади автори, избрани чрез тематичен 
конкурс.

Студентите от клуб „Скорец“ отно-
во бяха подготвили много и оригинални 
сувенири и материали, голямата част от 
които са вдъхновени от растителните и 
животинските видове в Университетска 
ботаническа градина в Балчик.

Посетителите можеха да видят ръчно 
изработени рисунки върху камък, кера-
мика и стъкло, декорация на черупки 
от миди и охлюви, квилинг декорации 
и други оригинални произведения, до-
казващи че научните и артистичните за-
ложби на младите изследователи често 
вървят ръка за ръка.
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Интерес за посетителите бяха изра-
ботените от студентите книгораздели-
тели с авторски рисунки на студентите 
Димитър Ненов, Пламен Петров и Лина 
Панова. Върху тях бяха изобразени ин-
тересни представители от флората и 
фауната на градината: калина /Sorbus 
aucuparia/, конски кестен /Aesculus 
hippocastanum/, седемточкова калинка /
Coccinella septempunctata/, червеногла-
ва сврачка /Lanius senator/ и характер-
ният обитател за ботаническите градини 
- чухал /Otus scops/.

Организирано бе и слайд-шоу със 
снимки на животни и растения, които са 
направени от екипа на клуб „Скорец“. 
Пъстрата галерия се обогатяваше всеки 
ден и даваше възможност на посетители-
те да се запознаят с видовете, които мо-
гат да видят по време на предстоящата 
си разходка в градината.

Като част от доброволческата про-
грама на Балканския екологичен център 
в конферентна видеовръзка с Универ-
ситетската ботаническа градина в гр. 
София се проведе беседа с презента-
ция на тема „Може ли една историческа 
градина да се превърне в ботаническа”. 
Състоя се и дискусия за историята и зна-
чението на ботаническите градини, ро-
лята им като място за учене на открито 
и популяризиране на знанията за расте-
нията и животните, част от колекцията и 
естествената среда на градината.

Преподаватели от Факултета 
по начална и предучилищна 
педагогика участваха в 
международен пленер в Разлог

Проф. д-р Стефан Алтъков, зам. 
декан на Факултета по начална и 
предучилищна педагогика и ръководител 
на Катедра „Визуални изкуства“ и проф. 
д-р Лаура Димитрова от същата катедра 
взеха участие в международния пленер 
„Разложко хоро“, който се проведе от 
16 до 22 август 2016 г в Разлог. 
В събитието взеха участие художници 
от България, Полша, Украйна, Италия 
и Белгия. Идеята на организаторите 
беше в създадените творби да се 
интерпретират мотиви от разложкия бит 
и култура, природни забележителности, 
орнаменти от народни носии и др.
 По покана на проф. Алтъков към 
участниците в пленера се присъедини 
и Мария Бонкова, студентка във втори 
курс на специалност „Изобразително 
изкуство“ на Факултета по начална и 
предучилищна педагогика, която е от 
същия град.
Създадените по време на пленера 
творби ще бъдат постоянно експонирани 
в парка на гр. Разлог и ще се превърнат 
в част от културното пространство на 
града.
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практици и учени в областта на между-
културните отношения. Повече от 3000 
професионалисти членуват както инди-
видуално, така и посредством национал-
ните организации, в европейския клон 
на SIETAR.

SIETAR България бе официално 
призната от Борда на SIETAR Europa 
през ноември 2008 г. и с това стана част 
от европейската й мрежа.

Конференцията бе открита от проф. 
дсн Цветан Давидков, който бе и водещ 
на срещата. Той представи темите, кои-
то ще бъдат обсъдени на форума и поже-
ла успешна работа.

Проф. д-р Янка Тоцева, председател 
на УС на SIETAR – България и член на 
УС SIETAR – Европа представи пред 
участниците в конференцията актуална 
информация за дейността на SIETAR – 
България и SIETAR – Европа за периода 
от май 2015 до май 2016 г. Тя разказа 
за успешно проведената на 16 ноември 
2015 г. по повод Международния ден 
на толерантността дискусия за толерант-
ността към различното, фокусирана в 
три основни панела: толерантността към 
етническите малцинства, към мигранти 
и бежанци и към хора с увреждания. 
Проф. Тоцева заяви, че в SIETAR – Ев-
ропа тече подготовка за предстоящия й 
конгрес, който ще се проведе в Дъблин. 
Темата е свързана с мултикултурността, 
с различните аспекти на динамика на 
културите в 21 век.

Конференцията продължи своята 

работа в два основни панела: „Мулти-
културността в новата геополитическа 
ситуация и теоретични перспективи“ 
и „Мултикултурност – нови изменения 
в науките за образованието, в езико-
ведските и литературни изследвания и 
практики“. 

В конференцията участваха предста-
вители на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”, Техническия уни-
верситет в София, Шуменския универси-
тет „Епископ Константин Преславски”, 
Русенския университет „Ангел Кънчев”, 
Европейския политехнически универси-
тет, Национална спортна академия „Ва-
сил Левски“ и др.

Преди заключителната дискусия на 
срещата, бе предвиден уъркшоп на тема 
„Колко грозно е грозното пате или как 
да превърнем предразсъдъците в толе-
рантност?“ – социодраматична игра с 
водещ Лидия Йорданова от Центъра 
за обучение, консултации и тренинг ZS 
Консулт, Варна. 

В Заседателна зала 1 в Ректората 
на Софийския университет се проведе 
годишната конференция на SIRETAR – 
България на тема: „Какво да правим с 
мултикултурността? В очакване на нови 
парадигми в интеркултурната комуника-
ция“. Събитието се състоя с подкрепата 
на Сдружение с нестопанска цел „Етно-
толеранс“ и списание „Реторика и кому-
никации“.

SIETAR (Society for Intercultural 
Education, Training and Research - Об-
щество за интеркултурно образование, 
обучение и изследвания) е най-голямата 
световна интердисциплинарна мрежа за 

Конференция на тема: 
„Какво да правим с 
мултикултурността? 
В очакване на 
нови парадигми 
в интеркултурната 
комуникация“

КОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ
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Научна конференция, 
посветена на 
25-годишнината от 
Конституцията на 
Република България, се 
проведе в Софийския 
университет

В Конферентната зала на Ректората 
на Софийския университет се проведе 
научна конференция по повод двадесет 
и пет години демократичен конституцио-
нализъм в България. Научният форум бе 
организиран от Кръжока по конститу-
ционно право, Студентското общество 
за конституционализъм и демокрация 
и Катедрата по конституционноправни 
науки в Юридическия факултет на Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“.

Участниците в конференцията бяха 
поздравени от патриарх Неофит. Бра-
ницкият епископ Григорий прочете 
послание от Негово Светейшество, в 
което се каза, че конституцията е атес-
тация за зрелостта и духовния ръст на 
даден народ и изразява националната 
идея относно основни принципи за жи-

вота на обществото и определя целите 
за развитието му. Едно законодателство 
е дотолкова добро и съзидателно, до-
колкото лежи на здравия фундамент на 
т.нар. традиционни ценности, утвържда-
ващи доброто, справедливостта, мира, 
семейството, родолюбието, взаимното 
зачитане и любовта между хората. „Тези 
ценности се съдържат в историческия 
опит на народа, в културата му, в духов-
ния му опит, в отличаването на доброто 
от злото, справедливо и несправедливо, 
редно и нередно. Историята ни показва 
как измислените ценности се превръщат 
в идеология и в крайна сметка водят до 
катастрофално трудно преодолими по-
следици”, се казва в посланието на па-
триарх Неофит.

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков изрази 

радостта си, че това честване се прави в 
Софийския университет и благодари на 
тези, които са помогнали да се осъщест-
ви - Катедрата по конституционно пра-
во, колегите от кръжока и студентското 
общество, защото Университетът е едно 
от местата, които най-много са свърза-
ни със създаването на Конституцията и с 
конституционализма изобщо.

Според проф. Герджиков е очевид-
но, че конституцията като основен закон 
на държавата е най-важният закон, този, 
който ни дава духа на обществото, кое-
то изграждаме, и новата конституция е 
допринесла много за това да имаме едно 
демократично общество, в което ценно-
стите да ни водят напред.

„Всеки закон, дори и основният за-
кон, има нужда от подобряване”, каза 
ректорът и отбеляза, че тази конститу-
ция на няколко пъти е изменяна, но не е 
добре да това да се прави често. „Ари-
стотел е казал, че когато изменяме зако-
ните, гражданите остават с впечатление-
то, че те са нещо, което е преходно и 
могат да не се спазват. Не трябва да пре-

каляваме в подобренията, но в същото 
време основният закон е толкова важен, 
че ако виждаме сериозни недостатъци, 
които не са в общия му дух, не трябва 
да се плашим и трябва да пристъпим към 
действие”, подчерта още ректорът и по-
жела успех на дискусията.

Председателят на Българската ака-
демия на науките акад. Стефан Водени-
чаров приветства присъстващите на кон-
ференцията и заяви, че Конституцията 
е най-силният гарант за демокрацията. 
Той заяви, че по своя замисъл Българ-
ската конституция от 1991 г. трябваше 
да реши същностни за България въпро-
си. „През призмата на този четвърт век 
от приемането на конституцията може 
да се каже, че бащите, авторите ѝ, ни 
дадоха върховен закон, който създаде 
правовата рамка на така желания пре-
ход и отговори на очакванията на голяма 
част от българския народ“, каза в при-
ветствието си акад. Воденичаров. Той 
добави още, че в бързо променящата 
се динамика на новото време, при про-
блемите, с които се сблъсква неотменно 
демокрацията, при немалкото прояви 
на институционален и властови волун-
таризъм и нормотворчески нихилизъм, 
българската конституция остава най-си-
лен и неотменим гарант за развитие на 
страната ни като демократична, правова 
и социална държава. „Именно поради 
това конституцията е върховен закон и 
другите закони не могат да ѝ противо-
речат”, подчерта акад. Воденичаров.

Ралица Негенцова, председател на 
Висшия адвокатски съвет в България, 
заяви, че изпитва страхопочитание, ко-
гато се намира в Софийския универси-
тет, тъй като е възпитаник на Юридиче-
ския му факултет и добави, че винаги 
си спомня онези моменти, когато тя и 
колегите ѝ са се учили на право и на 
държавност. Тя благодари на младите 
си колеги, които сега идват в редиците 
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на юристите, за организирането на кон-
ференцията: „Благодаря на всички, че 
създадохте възможността ние тук, днес, 
хора от различни поколения, да присъст-
ваме, да говорим и да сме обединени по 
отношение на това как българската дър-
жава преминава мирно и спокойно бла-
годарение именно на тази конституция 
през тези 25 години“. Ралица Негенцова 
заяви, че тази конституция е поставила 
основите на държавата - да бъде социал-
на, правова, демократична. 

Борислав Цеков прочете привет-
ствие от името на Гиньо Ганев, в което се 
казва: „Над всичко стои идеята, че кон-
ституцията е писаният израз на общест-
вения договор между всички съставки и 
слоеве на нацията - те да живеят заедно 
и тя да бъде единна”. Според него тъкмо 
тази политическа воля на привързаност 
към принципите на националното съгла-
сие и стремежът към разбирателство са 
в същността на нашата конституция и 
оттук произтича нейното върховенство, 
нейната абсолютна политическа леги-
тимност, издигната до сакралност. 

Проф. Георги Близнашки подчерта 
в изказването си, че конституцията е 
най-високото постижение в интелектуа-
лен и политически план на българския 
преход. Той отбеляза, че предизвикател-
ството за създаването й е било огромно, 
а резултатът е една изключително ориги-
нална конституция. 

По думите му, конституцията, съз-
дадена преди 25 годни, се дължи на 
онзи изначален политически проект за 
изграждането и развитието на България 
като демократична, социална и правова 
държава. Конституцията съчетава както 
националната традиция, така и най-но-
вите постижения на европейския кон-

Той обърна внимание на преамбю-
ла на Конституцията, в който има едно 
качествено ново разбиране на принци-
па на общото благо – фрази, които са 
изконни – провъзгласяване правата на 
личността, нейното достойнство и сигур-
ност за върховен критерий наред с неот-
менимия дълг да се опазва националното 
и държавното единство. 

ституционализъм, подчерта проф. Близ-
нашки.

Той се върна в спомените съм към 
лятото на 1990 г., когато Великото на-
родно събрание започва работа, а екип 
от експерти се подготвят и организират 
превода на конституциите на велики за-
падни демокрации, които са послужили 
като добър пример за работата на депу-
татите. След толкова години особено це-
нен е бил опитът на страни, направили 
своя преход през 70-те години на мина-
лия век – Гърция, Испания, Португалия 
и други, добави проф. Близнашки.
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В Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ се проведе между-
народна научна конференция по суге-
стопедия. Събитието бе организирано 
от Фондация „Проф. д-р Георги Лоза-
нов и проф. д-р Евелина Гатева“ и бе 
посветено на 90-годишнината от рож-
дението на проф. Лозанов. Темата на 
конференцията, която се проведе от 
20 до 24 юли 2016 г.,бе: „Безкрайните 
човешки възможности. Надежда за нова 
култура на общуване.“

По време на откриването на конфе-
ренцията в Аулата на Ректората органи-
заторите подчертаха, че за тях е чест, че 
Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ - най-престижното висше 
училище в България, е домакин на фо-
рума, посветен на 90-годишнината от 
рождението на проф. Лозанов – създа-
телят на науката сугестология и нейното 
приложение в педагогиката - сугесто-
педията. За д-р Лозанов крайната цел 
на сугестопедията е създаването на нов 
тип взаимоотношения между хората. От 
позицията на лекар, психиатър, психоте-
рапевт и физиолог на мозъка преди 50 
години той доказва, че човек притежава 
многократно по-големи възможности от 
ежедневните и показва път за безопас-
ното им разкриване.

Заместник-ректорът на Софийския 
университет доц. Георги Вълчев при-
ветства участниците в конференцията 
и заяви, че за него е чест от името на 
ръководството на Университета да ги 
приветства с „Добре дошли“ в истинския 
дом на делото на проф. Лозанов – Алма 
матер. „Живеем в сложно време, в про-
менящ се свят, в който губим ориенти-
ри. Истинско удоволствие е, че в точно 
такъв свят академичната общност запази 
рефлекса за признание към тези нейни 
представители, които са оставили диря 
след себе си“ – добави още доц. Вълчев.

Заместник-ректорът заяви, че проф. 
Лозанов вероятно има своите критици. 
Неговите идеи обаче имат много после-
дователи, както и международно при-
знание. И това означава, че пътят на 
нашата наука трябва да следва такъв тип 
ориентири – хора, които са доказали с 
теоретичната си работа, с практическия 
си опит, че българската наука не отстъп-
ва в опитите си да бъде част от голямата 
световна научна общност.

Доц. Вълчев пожела ползотворна ра-
бота на форума и изрази надеждата си, 
че идеите на проф. Лозанов ще бъдат 
популяризирани и в бъдеще да бъде про-
дължена традицията да бъдат почитани 
истински креативните хора, тези, които 
могат, смеят и успяват да ни водят на-
пред.

Проф. Димитър Веселинов, ръково-
дител на катедрата по методика на чуж-
доезиковото обучение към Факултета по 
класически и нови филологии и главен 
редактор на списание „Чуждоезиково 
обучение“ отбеляза, че проф. Лозанов 
е изключителна личност, забележителен 
учен в няколко области – психиатър, 
психолог, педагог и не на последно мяс-
то – методик. Проф. Веселинов разка-
за за първите срещи на проф. Лозанов 
и идеите му с катедрата и списанието и 
припомни първата негова лекция, орга-
низирана от Факултета по класически и 
нови филологии в Софийския универси-
тет.

„Напълно естествено е тази конфе-
ренция, която сега се организира, да 
отбележи един много важен момент в 
българското и световното развитие на 
сугестопедията и сугестологията. Годиш-
нината от рождението на проф. Лозанов 
е едно важно събитие и важен повод ние 
да кажем това, което времето ни дока-

Международна научна 
конференция по 
сугестопедия

за: че постиженията на проф. Лозанов 
са изключително важни за развитието на 
много области като едни от най-важните 
са в областта на педагогиката и на ме-
тодиката на чуждоезиковото обучение. 
Не случайно напоследък методиката на 
чуждоезиковото обучение в официална-
та литература вече се казва педагогика 
на чуждоезиковото обучение. В тази по-
сока проф. Лозанов с неговата сугесто-
педия даде своя принос към развитието 
и на терминологичния апарат на българ-
ската наука“ каза още проф. Веселинов.

Той изрази съжалението си, че проф. 
Лозанов не е станал член на катедрата 
по методика на чуждоезиково обучение 
и активен участник в творческия и из-
следователския процес във Факултета 
по класически и нови филологии. „Неза-
висимо от това неговото име се е цити-
рало, цитира се и ще продължава да се 
споменава от нашите колеги пред наши-
те студенти, за да може да пребъде него-
вото дело“ каза в края на приветствието 
си проф. Веселинов и пожела успешна 
работа на участниците в конференция-
та.

Ванина Бодурова, председател на 
Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов 
и проф. д-р Евелина Гатева“, представи 
пленарен доклад за състоянието на суге-
стопедията в България и развитието ѝ 
през последните 10 години.

Специалисти в областта на физиоло-
гията, музиката, педагогиката, словото, 
изобразителното изкуство, движение на 
тялото, духовността и други области, 
синтезирани в сугестопедията, бяха лек-
тори в дните на конференцията. Обла-
стите, които бяха обсъждани, включиха 
чуждоезиково обучение за възрастни и 
деца, превантивна и училищна сугесто-
педия, сугестопедия и здраве, развитие 
на умения за учене, подготовка и обуче-
ние на преподаватели, нови области на 
приложение.
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Софийският университет „Св. 
Климент Охридски“ за поредна годи-
на бе домакин на годишната среща на 
Асоциацията на българските училища в 
чужбина. Събитието се организира от 
Асоциацията на българските училища в 
чужбина с подкрепата на Министерство-
то на образоването и науката, Софий-
ския университет „Св. Климент Охрид-
ски“, Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“, Средно и Западноевро-
пейската митрополия, Бачковския мана-
стир „Успение Богородично“.

Тази година темата на годишната 
конференция бе „Обучението по Бълга-
рия – приоритет на държавата и на бъл-
гарските училища в чужбина“. Официал-
ни гости на откриването бяха Меглена 
Кунева, вицепремиер и министър на об-
разованието и науката, Деян Стаматов 
заместник-министър на образованието 
и науката, Христо Ангеличин, замест-
ник-министър на външните работи, доц. 
Костадин Грозев, научен директор на 
Университетския комплекс по хумани-
таристика „Алма матер“, Янка Такева, 
председател на Съюза на българските 
учители, народни представители, коле-
ги, приятели и съмишленици на Асоци-
ацията на българските училища в чужби-
на. 

Събитието бе открито от председа-
телят на Асоциацията д-р Ирина Бо-
тева-Владикова, която отбеляза, че за 
българския учител в чужбина часовете 
по България са не само в класните стаи: 
„Независимо че сме пръснати по всички 
континенти, предаността ни към това, 
което правим за децата на България ни 
свързва в едно цяло“. По думите й, ра-
достно е, че в последните годни усили-
ята им вече не са само възрожденски и 
едностранни, а са подкрепени от държа-
вата, а уроците по България и за Бълга-
рия са грижа на всички.

Д-р Владикова отбеляза, че през по-

Университетът 
беше домакин 
на конференция 
„Обучението по 
България – приоритет 
на държавата и на 
българските училища 
в чужбина“

следното десетилетие българската дър-
жава е поела последователна политика 
за съхраняването на идентичността на 
българите по света чрез езика. Държава-
та финансово и материално подпомага 
обучението по български език и литера-
тура в българските училища в чужбина 
чрез два финансови инструмента - На-
ционалната програма „Роден език и кул-
тура зад граница“ и Постановление 334 
на Министерския съвет. Председателят 
на Асоциацията на българските учили-
ща в чужбина подчерта, че в последните 
няколко години българските училища в 
чужбина се увеличават и вече са даде-
ност в системата на българското средно 
образование.

Тя не пропусна да спомене и факта, 
че в съвместната работа между Асоци-
ацията и отделните институции все още 
са налице редица слабости – липсва 
програма за 5 и 6-годишните в подгот-
вителните групи, няма дистанционно 
обучение, проблем има и с изкуственото 
роене на училища на места, където вече 
има такива. 

Според д-р Владикова българските 
училища в чужбина работят в специфич-
ни условия и е невъзможно да следват 
механично учебните планове на учили-
щата в България. Според нея е необхо-
димо да се допусне по-голяма свобода 
при изработването на плановете, на те-

матичните разпределения и поставянето 
на специфични акценти. По думите й, 
създаването на една рамкова програма 
ще даде свобода и възможност учителите 
да бъдат по-гъвкави и сами да моделират 
част от програмите и учебното съдържа-
ние. 

Друг проблем, който д-р Владико-
ва разгледа, бе необходимостта от съз-
даването на стандарт за преподаване 
на българския език като чужд, защото 
в голяма част от преподаването му зад 
граница той е такъв. Друг важен въпрос 
е издаването на специализирани учеб-
ници и учебни помагала, съобразени 
със специфичните особености на обуче-
нието в чуждоезикова среда. Сериозно 
внимание бе обърнато и на петицията 
на Асоциацията на българските учили-
ща в чужбина за издигане на статута на 
българския език и въвеждането му като 
матуритетен в страните-членки на ЕС. 

Предстои петицията да бъде подадена 
до комисията по петиции на Европей-
ския парламент. 

„Съхранението на езика е най-зна-
чимият фактор на всяка национална 
идентичност и съзнание и би трябвало 
да е изведен като най-важен приоритет 
на държавната политика към българите 
в чужбина“, отбеляза д-р Ирина Боте-
ва-Владикова.

Меглена Кунева, вицепремиер и ми-
нистър на образованието и науката, при-
ветства присъстващите и отбеляза, че до 
голяма степен работата на българските 
учители зад граница е свързана с мотива-
цията да си съпричастен към България. 
Съпричастност, която се отнася не само 
до децата, но и до семействата им, до 
атмосферата в семейството и връзките 
им с България. 

Според министър Кунева дистан-
ционното обучение е една добра въз-
можност образованието да достигне до 
повече хора, но подчерта, че образова-
нието е преди всичко общуване. „Затова 
е много важно да има средища на такова 
общуване, а тези средища са били, са и 
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ще бъдат българските училища“, отбеля-
за Меглена Кунева. 

Тя изрази надежда отправна точка 
в усилията на всички през следващите 
години да бъде учителят, защото според 
нея, ако има добри учители, има добра 
образователна система. По думите й, 
през учителя идва мотивацията – той ра-
боти на много по-широк фронт, той учи 
цялото общество и чрез спомена на един 
урок поддържа жива връзката на цялото 
семейство със страната ни. 

Меглена Кунева поздрави всички 
присъстващи за търпението и усилията, 
които са положили, за да стигнат дотук и 
ги увери, че имат подкрепата на Минис-
терството на образованието и науката, 
което ще се бори в България да се гледа 
на образованието като на инвестиция. 

Христо Ангеличин, заместник-минис-
тър на външните работи на България, 
отбеляза, че Министерството адмирира 
и подкрепя всички усилия, насочени към 
развитието на българския език, култура 
и идентичност на нашите съграждани в 
чужбина. Според него запазването на 
връзката с младото поколение, родено 
или живеещо зад граница, е от изключи-
телно значение, защото тези млади хора 
са част от националния ресурс на Бълга-
рия и следва да го оценим и развиваме. 
Ангеличин подчерта, че създаването на 
най-благоприятните условия за тяхното 
развитие е споделена кауза, която изис-
ква активно сътрудничество. 

По думите му, взаимодействието с 
българските общности зад граница е 
ключов фактор за запазването на нацио-
налната идентичност на нашите сънарод-
ници в чужбина. Именно образование-
то е един от най-преките начини, чрез 
които можем да утвърждаваме връзката 
между българите зад граница и Бълга-
рия. 

Георги Пирински, който е съмиш-
леник на Асоциацията на българските 
училища в чужбина, спомогнал за из-
растването и стабилизирането й, разка-
за, че приносът и заслугите й се дължат 
преди всичко на всеотдайността и посве-
теността на преподаването на български 
език навсякъде, където има български 
общности и деца. Той разказа, че е имал 
шанса да види лично как точно работи 
тази дейност и какъв ефект има. Георги 
Пирински отбеляза, че по време на кон-
ференцията предстои да бъдат обсъдени 
много важни въпроси и изрази радост-
та си, че Асоциацията на българските 
училища в чужбина има толкова широка 
подкрепа от страна на държавата, църк-
вата и различни институции.

Председателят на Агенцията за бъл-
гарите в чужбина Борис Вангелов отбе-
ляза, че сътрудничеството между двете 
организации е изключително активно от 
години и акцентира върху работата на 
Агенцията за създаване на нови училища 
зад граница и увеличаване на обхвата на 
децата, които се обучават там. Той от-
беляза, че в училище децата постоянно 

развиват своя ум, усвояват точни нау-
ки и се подготвят за материалния свят 
чрез познанията си за него. По думите 
му, една личност не може да се форми-
ра напълно, ако не се обърне внимание 
на най-ценното, което носи – своята 
душа. Той призова присъстващите да се 
обърнат към традиционните ценности, 
защото само те могат да бъдат опора в 
трудните времена и могат да помогнат 
да съхраним българската национална 
идентичност.

Доц. Костадин Грозев прочете поз-
дравителен адрес от името на ректора 
на Софийския университет проф. дфн 
Анастас Герджиков. В него ректорът 
изказа своята благодарност за ежеднев-
ните усилия, които всички учители зад 
граница полагат за съхраняването на 
националната идентичност и българския 
дух в съвременните условия на нара-
стваща глобализация. По думите му, те 
винаги могат да разчитат на подкрепа и 
съдействие от страна на Университета. 
Проф. Герджиков отбеляза още, че ра-
ботата с професионалисти, които с енту-
сиазъм и отдаденост са се посветили на 
каузата си, е истинско удоволствие.

„Приемете най-искрените ми поже-
лания за здраве, професионални успехи 
и много подкрепа от смели и енергични 
хора, които да ви помагат в постигане-
то на целите и осъществяването на пла-
новете, защото България има нужда от 
хора и специалисти като вас“, се казва 
още в адреса.

В качеството си на научен директор 
на Университетския комплекс по хума-
нитаристика „Алма матер“ доц. Грозев 
отбеляза, че се работи активно по фор-
матирането и създаването на дигитална 
онлайн платформа за образование на 
българите в чужбина: „Ние поставяме 
пред себе си много високи стандарти на 
академизъм и на работа с младите хора 
и се надявам, че всички тук заедно ще 
успеем в тази насока“.

Западно- и Средноевропейския мит-
рополит Антоний също отправи привет-
ствие към присъстващите и направи ана-
логия на мисията на българския учител 
зад граница с делото на светите братя 
Кирил и Методий и техните ученици, 
поставили началото на християнското 
просвещение по българските земи. „Бъл-
гарският учител е длъжен да възпита, 
съхрани езика и преподаде историята на 
родината и възпита в себе си и ученици-
те онези изконни традиции, които са ни 
съхранили като нация“, подчерта мит-
рополит Антоний и изрази убеждението 
си, че в просветната си дейност църква-
та и държавата трябва да вървят ръка за 
ръка. Той пожела на всички да съхранят 
вярата и ентусиазма си: „Сейте словото 
Божие в сърцата на нашите деца, давай-
те им знанията за света, познанията за 
историята на нашата мила родина, защо-
то те са бъдещето на нашата нация“.

Милен Михов, заместник-председа-
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тел на Комисията по образование и на-
ука в 43-тото Народно събрание, също 
направи аналогия с делото на възрож-
денските български учители и свеще-
ници, които са носели, съхранявали и 
предавали българщината на новите по-
коления. Той предаде подписка до Ев-
ропейския съюз за издигането на българ-
ския език като матуритетен в държавите 
от ЕС. Той подчерта, че подписката е 
била спонтанна и съдържа подписите на 
49 народни представители.

Янка Такева, председател на Синди-
ката на българските учители, подчерта в 
изказването си, че с тази своя конферен-
ция Асоциацията на българските учи-
лища в чужбина дава голям пример за 
всички политици в България и за всеки, 
който подценява научното и духовното 
знание. Тя поздрави организаторите, че 
винаги вървят заедно с духовното об-
разование и възпитание, че винаги на 
своите конференции до себе си имат и 
подкрепата на Българската православна 
църква.

Тя отбеляза, че ще работи за пости-

гане на няколко цели – българските учи-
лища зад граница да влязат в стандарта 
за институциите, което ще доведе до ре-
шаване на въпроса за признаването на 
трудовия стаж на българските учители 
в чужбина, както и за увеличаването на 

средствата за българските училища зад 
граница. 

Ванина Кирова, главен експерт в 
Комисията по образование в Народното 
събрание, прочете поздравителен адрес 
от името на Милена Дамянова, предсе-
дател на Комисията. „Това е събитие, 
което ще привлече вниманието на обще-
ството и на институциите върху дейност-
та на българските училища зад граница и 
ролята им за опазването на българската 
национална идентичност“, се казва в ад-
реса. 

Според Милена Дамянова възмож-
ност за интегриране на българчетата в 
чужбина дава и дистанционната форма 
на обучение и дистанционното обуче-
ние, които все още се приемат за ино-
вация. Затова според нея е необходимо 
по-активно сътрудничество между МОН 
и училищата. Г-жа Дамянова подчерта-
ва, че основната философия на новия 
закон за училищното и предучилищното 
образование е, че всяко дете трябва да 
развива своя талант, а образователната 
система да отговори на индивидуалните 
потребности на всеки един ученик, без 
значение дали е в големия град, в пла-
нинско село или на хиляди километри от 
България. Това е ценност, от която няма 
да се откажем, но за това е необходима 
промяна в мисленето на всички ни, под-
чертава Милена Дамянова.

„Скъпи учители, вие сте тези, които 
отваряте сърцата на децата към родина-
та и ги учите да са горди, че са българи. 
Вие ги дарявате със знания за българска-
та история, разкривате пред тях красо-
тата и богатството на езика ни. Вие при-
ехте да бъдете новите будители, които 
участ децата да пазят българските тради-
ции и дух, макар и далеч от родния край. 
Благодаря ви!“, се казва още в адреса.

Драгомир Шопов прочете поздрави-
телен адрес от името на председателя 
на Съюза на българските писатели Боян 
Ангелов. Според него българските учи-
тели зад граница са чудесни посланици 
на националното самосъзнание днес, 
онази потребна и сигурна нравствена 
бариера пред обезличаването на бъл-
гарчетата в интеграционните процеси на 
държавата, където живеят и учат. 

В поздравителния адрес се отбеляза 
още, че най-блестящите творби на бъл-
гарските писатели трябва все по-често 
да гостуват на българската диаспора и 
да влизат в класните стаи, защото този 
контакт ще се превърне в траен процес и 
традиция между родината ни и нейните 
най-млади граждани зад граница.

По време на тържественото откри-
ване на конференцията заместник-ми-
нистърът на образованието и науката 

Деян Стаматов връчи почетното отличие 
„Неофит Рилски“ за 2016 година на 
МОН на учителите от българските съ-
ботно-неделни училища в чужбина Ваня 
Топузова, учител в „Св. Иван Рилски“ 
в Испания; Валентина Кирова, учител 
по история в българското училище към 
посолството ни в Лондон; Анета Геран-
лиева, начален учител в училището „Св. 
Св. Кирил и Методий“ в Австрия и Ва-
лентин Хаджийски, учител в училище 
„Гергана“, Ню Йорк, САЩ.

Конференцията продължи с презен-
тации на участниците. Темите, които 
бяха дискутирани в рамките на събитие-
то, засягат актуални проблеми като при-
лагането на новите учебни стандарти зад 
граница, овладяването на българския 
език в условия на билингвизъм, иноваци-
ите в управлението на българското учи-
лищно образование и много други.
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Софийският университет 
„Св. Климент Охридски“ 
и фирмата „Юниливър“ 
подписаха рамкoво 
споразумение за 
сътрудничество

В Заседателната зала на Факултета 
по химия и фармация беше подписано 
рамкoво споразумение между фирма-
та „Юниливър“ (Unilever) и Софийския 
университет за провеждане на съвмест-
ни научни изследвания, финансирани от 
фирмата.

На събитието присъстваха зам.-рек-
торът на Софийския университет чл.-
кор. проф. дфзн Николай Витанов, 
деканът на Факултета по химия и фар-
мация акад. проф. дн Петър Кралчев-
ски, проф. дхн Николай Денков, стар-
ши вицепрезидентът за стратегическите 
научни изследвания на „Юниливър“ д-р 
Питър Галахар и вицепрезидентът за 
изследвания в областта на физическите 
и химическите науки д-р Гаутам Чатар-
джи.

Проф. Денков приветства гостите 
на церемонията по продължаването на 
сътрудничеството, което продължава 
повече от пет години. Той спомена, че 
през годините факултетът се посещава 
от представители на „Юниливър“, които 
са все по-високо в йерархията на компа-
нията, което означава, че това, което се 
прави във Факултета се вижда и е оценя-
вано високо.

Д-р Галахар каза, че това е първата 
му визита в България и заяви, че на-
чинът, по който се работи в София, е 
основополагащ. Той подчерта, че е бил 
в много институции по света, но в об-
ластта на колоидните науки Факултетът 
по химия и фармация е изключителен 
и заслужава поздравления. Д-р Галахар 
изрази радостта си, че споразумение-
то се удължава за още три години, тъй 
като Факултетът е източник на таланти 
за компанията.

Проф. Витанов изрази радостта си 
да присъства на подписването на спора-
зумението, защото катедрата по инже-
нерна химия и Факултетът по химия и 
фармация са стимулиращ пример.

Проф. Кралчевски изказа задовол-
ството си от удължаването на споразуме-
нието и подчерта, че не е лесно да се по-
стигне сътрудничество с компания като 
„Юниливър“ и Факултетът работи за 
това от 20 години по отделни проекти. 
Първото споразумение е осъществено 
преди пет години и сега е удължено бла-
годарение на успешното изпълнение на 
предишния договор за сътрудничество.

Споразумението е следствие от дъл-
гогодишното сътрудничество на катедра-
та по Инженерна химия от Факултета по 
химия и фармация на Софийския уни-
верситет „Св. Кл. Охридски“ с изсле-
дователските институти на фирмата в 
САЩ, Великобритания, Индия и Китай. 
В рамките на това сътрудничество кате-
драта е изпълнила десетки договори за 
научни изследвания, финансирани от 
„Юниливър“. Новото споразумение по-
ставя Софийския университет като рав-
ноправен научен партньор в научната 
световна мрежа от университети-парт-
ньори на фирмата и ще улесни бъдещото 
сътрудничество.

Това сътрудничество включва някол-
ко елемента: фирмата има задачи, кои-

то са важни за разработването на нови 
продукти, но за тяхната подготовка е 
нужно да бъдат проучени явленията, 
които се включват в тези продукти. Във 
факултета се анализира какво става в 
системите на продуктите и как да бъдат 
подобрени за по-евтино и по-ефективно 
производство. За всяко приложение се 
сключва конкретен договор, а фирмата 
финансира изследванията. Средствата 
се разпределят за закупуване на нови 
апарати и за допълнително подпомагане 
на докторантите. Има около 25 души, 
назначени на работа към научно-изсле-
дователския сектор на Софийския уни-
верситет с финансиране от този тип 
договори. В момента над 10 докторан-
ти работят по такива проекти. Фирмата 
„Юниливър“ е водеща в областта на т.н. 
бързооборотни стоки (козметика, храни, 
стоки за бита) с годишен оборот над 50 
милиарда евро. Позната е в България с 
марките Rехоnа, Dove, Lipton, сладоле-
дите Algida, миещите препарати CIF и 
Domestos и много други. Фирмата ин-
вестира в научни изследвания около 1 
млрд. евро годишно. Тя сътрудничи с 
над 200 университета, но има само ня-
колко, които са топ институти, един от 
които е Софийският университет, заед-
но с института в Принстън, Индийския 
институт за технологии, институтите на 
университетите в Кеймбридж и Манчес-
тър.
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Проф. дхн Стойко 
Факиров бе награден с 
вписване в Почетната 
книга на Софийския 
университет „Св. 
Климент Охридски“

На тържествена церемония в кабине-
та на ректора на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков проф. дхн 
Стойко Факиров бе награден с вписване 
в Почетната книга на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“. Ректорът 
връчи на проф. Факиров и Почетен знак 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ със синя лента, с което той е 
отличен през 2006 г.

На събитието присъстваха деканът 
на Факултета по химия и фармация на 
Университета акад. Петър Кралчевски, 
колеги на проф. Факиров, съпругата му 
и неговият син. 

Проф. Стойко Факиров бе отличен 
с решение на Академическия съвет по 
предложение на Факултета по химия и 
фармация на Софийския университет 
за големите му заслуги към Факултета по 
химия и фармация и Университета и във 
връзка с неговата 80- годишнина.

Проф. Факиров благодари за оказа-
ната чест и подчерта, че се чувства много 
горд, защото много обича Университета. 
Той се върна назад в спомените си, кога-
то преди 60 години е бил кандидат-сту-
дент и разказа за вълнението, с което е 
очаквал да бъде приет в специалност „Хи-
мия“. 

Проф. Факиров отбеляза, че универ-
ситетът, в който сега преподава в Нова 
Зеландия, е почти връстник на Софий-
ския университет и това също му помага 
да се чувства и там у дома си и изрази 
надеждата си да може да бъде полезен на 
Софийския университет. 

Проф. Факиров изтъкна високото ка-
чество на образованието и изследванията 
в Университета и препоръча на младите 
хора да се стремят към специализация 
във висши училища в чужбина след като 
завършат специалностите във Факултета 

полимерите (от 1984 г. до пенсионира-
нето му през 2005 г.). Проф. Факиров 
има заслуги към Софийския универси-
тет и като заместник-ректор за периода 
1987-1989 г. 

Научната и преподавателска дейност 
на проф. Факиров преминава във Фа-
култета по химия и фармация на Софий-
ския университет като преподавател по 
физика на полимерите. Той е съавтор на 
учебника, по който и сега се преподава 
по тази дисциплина във факултета. 

Проф. Факиров е бил ръководител 
на 36 магистърски дипломни работи 
и 12 докторантски дисертации. Бил е 

по химия и фармация. 
По време на церемонията акад. 

Кралчевски прочете поздравителен ад-
рес от свое име и от името на колегите 
си от Факултета по химия и фармация и 
пожела крепко здраве и честити 80-го-
дишния юбилей на проф. Факиров. 

Проф. Факиров е един от най-ус-
пешните и доказали се в чужбина учени, 
членове на Катедрата „Фармацевтична 
и приложна органична химия“ към Фа-
култета по химия и фармация. Той има 
сериозни заслуги за развитието на ка-
тедрата, основател е и ръководител на 
Лаборатория по структура и свойства на 

гостуващ лектор и изследовател в уни-
верситети в Германия, САЩ, Турция, 
Испания, Португалия и Нова Зеландия. 
Член на Академията на науките в Ню 
Йорк, Европейското физично общество, 
Съюза на учените в България, Българ-
ското полимерно общество. Редактор 
е на редица международни списания, 
автор на над 300 научни публикации в 
международни издания, цитирани над 
2300 пъти, и е автор или редактор на 
12 книги на английски език и 20 глави в 
редактирани книги. 

Проф. Факиров има регистрирани 
36 български и 11 американски патента.

Българският учен два пъти е бил 
стипендиант на фондация „Александър 
фон Хумболт“ и е носител на редица на-
ционални и международни награди.
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Спортистите на 
Софийския университет 
завоюваха второ 
място на Летните 
университетски игри 
„Камчия“ 2016

Студенти от 
Юридическия факултет на 
Софийския университет 
спечелиха международно 
състезание по медиация 
и преговори

Делегацията от спортисти на Со-
фийския университет „Св. Климент 
Охридски”, която участва на Летните 
университетски игри „Камчия” 2016, се 
класира на второ място в комплексно-
то класиране. Спортистите ни участват 
всяка година от създаването на спортния 
форум и през 2016 г. Университетът 
повтаря доброто си класиране, което 
постигна през 2015 г.

В петото издание на студентските 
игри, организирани от Асоциацията за 
университетски спорт „Академик”, се 
включиха 10 университета от цялата 
страна. Софийският университет „Св. 
Климент Охридски” изпрати 25 състе-

Отборът на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски” победи в със-
тезанието по медиация и преговори на 
Виенския център по международен тър-
говски арбираж (VIAC) на 02.07.2016 г. 
Нашият отбор се нареди пред отбори от 
цял свят, избрани след продължителна 
селекция.

Това е исторически и първи по рода 
си успех за България в международно 
състезание по право и преговори.

Нашите момчета победиха отбори с 
дългогодишна традиция в обучението по 
преговори, за повечето от които англий-
ският е роден език.

Под ръководството на своя треньор 
Дима Александрова двамата студенти 
Ивайло Икономов (IV. курс – „Право”) и 

затели. Традиционно участието им бе 
изцяло подкрепено и финансирано от 
Студентски съвет. Ръководител на деле-
гацията бе Мария Шидерска – председа-
тел на Комисията по спорт на Студент-
ския съвет. 

През петте състезателни дни (24-28 
август) спортистите ни се включиха в 
състезанията на всичките шест спорта - 
плажен волейбол, плажен футбол, бас-
кетбол, плажен тенис, плуване и тенис 
на маса. Студентите от Софийския уни-
верситет завоюваха 10 титли.

Златни са Веселина Димитрова, 
Доротея Владимирова и Ралица Згри-

Георги Еленков (II. курс – „Право”) успя-
ха да преминат през всички кръгове на 
състезанието. На четвърт и полуфинали-
те те победиха два бразилски отбора и 
извоюваха грандиозна победа на фина-
ла под овациите на повече от 120 про-
фесионални медиатори, юристи, треньо-
ри, състезатели и др.

Решителната битка бе с американ-
ския отбор на SUNY Buffalo University, 
като след силен мач, благодарение на 
добра стратегия и ловки преговорни 
техники, Иво и Георги извоюваха побе-
дата. 

Медиацията е все по-предпочитан и 
популярен способ за решаване на спо-
рове по извънсъдебен път, при който 
една трета, неутрална страна (медиатор) 
подпомага страните заедно да достигнат 
до взаимноизгодно съгласие и решение 
на своя казус. 
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(плуване – жени) и Любомира Костова 
(плуване - жени)

Малко не достигна на спортистите 
ни да спечелят купата за първото място, 
която отново остана в ръцете на Техни-
ческия университет – София.

Проектът, реализиран от Комисия 
по спорт на Студентския съвет, е в раз-
мер на 6 500 лв., с които бяха покрити 
нощувки, хранене, такси за участие и за-
страховки на участниците. 

Снимки: АУС „Академик“

парова (баскетбол 3x3 - жени), Калоян 
Калинков, Николай Петров и Любомир 
Петров (плажен волейбол – мъже), Иван 
Илчев и Мая Павлова (плажен тенис – 
смесени двойки), Христина Дамянова и 
Лилия Липчева (плуване – жени). Със 
сребърни медали завърши отборът ни 
по тенис на маса, а бронзови медали 
завоюваха Делян Дамянов, Иван Ил-
чев, Ивайло Перепечаев и Констрантин 
Търновски (баскетбол 3x3 – мъже), Ни-
колай Петров и Калоян Калинков (тенис 
на маса – двойки мъже), Лилия Липчева 

Успех за българския отбор 
на 27-та Международна 
олимпиада по биология

зия получи почетна грамота за достойно 
представяне. 

Нашите участници се представиха 
достойно в продължилото два дни със-
тезание, като проведоха лабораторни 
експерименти и решаваха практически 
задачи по Растителна анатомия, физи-
ология и еволюция; Физиология и сис-
тематика на животните; Биохимия и ми-
кробиология и Молекулярна биология. 
Двата допълнителни теоретични теста 
включваха решаване на 400 теоретич-
ни въпроса. Всички задачи бяха изклю-
чително сложни и изискващи логическо 
мислене, точност, бързина и съобрази-
телност, както и утвърдени умения за 
работа в лабораторни условия.

Участието в 27-та Международна 
олимпиада по биология бе възможно 
благодарение на Министерството на 
образованието и науката, което осигури 
транспортните разходи и медицински-
те застраховки, както и на финансова-
та подкрепа на Фондация „Америка за 
България”, която спонсорира подготов-
ката на Разширения и на Националния 
отбор по биология и заплати годишна-
та и членската такса за правоучастие на 
олимпиадата.

В периода 17 - 24 юли 2016 г. в град 
Ханой, Виетнам, се проведе 27-та Меж-
дународна олимпиада по биология. В 
събитието участваха 253 състезатели от 
66 страни. Подготовката за участието 
на българския отбор на Международна-
та олимпиада по биология бе проведена 
от преподаватели на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ в лабора-
ториите на Биологическия факултет на 
Университета.

Българският национален отбор бе 
представен от четирима ученици – Цве-
тослав Ангелов Георгиев и Габриела 
Христова Христова от Софийската ма-
тематическа гимназия „Паисий Хилен-
дарски“ и Виктория Бориславова Хрис-
това и Никола Любомиров Тодоров от 
Националната природо-математическа 
гимназия „Акад. Любомир Чакалов”. Ръ-
ководители на Националния отбор по 
биология са доц. Албена Йорданова от 
Медицинския факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, 
доц. Снежана Томова от Биологическия 
факултет на Университета и Радослав 
Александров, докторант в Института по 
молекулярна биология към Българската 
академия на науките. 

Б ъ л г а р с к и т е 
ученици се пред-
ставиха отлично, 
като спечелиха 
три медала и една 
почетна грамота, 
което е поредният 
изключителен успех 
за България. Сре-
бърен медал полу-
чи победителят на 
Националната ни 
олимпиада по би-
ология за 2016 г. 
Цветослав Ангелов 
от Софийската ма-
тематическа гимна-
зия, два бронзови 
медала спечелиха 
Виктория Христова 
и Никола Тодоров 
от Националната 
природо-математи-
ческа гимназия, а 
Габриела Христова 
от Софийската ма-
тематическа гимна-
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Ученик от България е 
световен шампион на 
най-голямото състезание 
по информационни 
технологии в света

Университетската 
ботаническа градина 
в Балчик навърши 61 
години

ги показа, че с много труд, постоянство 
и упоритост няма невъзможни неща”, 
каза още Димитрина Тодорова.

Николай Нетов, преподавател в 
Стопанския факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
и ръководител на проекта “Microsoft 
YouthSpark - Кариера в ИТ“, разказа, 
че успехът на Георги Бошев е резултат 
от четиригодишната им работа по про-
екта “Microsoft YouthSpark - Кариера 
в ИТ“, насочен към 20 000 ученици в 
средните училища, сред които учени-
ци от региони в страната, в които мла-
дежката безработица е най-голяма. „На 
тези активни млади хора се предоста-
вят достъп до обучение по ИКТ чрез 
Microsoft Imagine Academy, обучение по 
предприемачество, курсове за кариерно 
развитие и консултации, както и възмож-
ността да се възползват от настоящите 
ресурси и да придобият опит чрез мен-
торство. За учебната 2015/2016 година 
най-високото ниво на световно призната 
професионална сертификация Microsoft 
Office Specialist и Microsoft Technology 
Associate са постигнали 900 ученици“, 
подчерта Николай Нетов.

FEBA Alumni е сдружение на възпи-
таниците на Стопанския факултет на 
Софийския университет “Св. Климент 
Охридски”, основано през 2004 г. от 
33-ма студенти, завършили факултета. 
Стопанският факултет е водеща инсти-
туция в страната за обучение и изслед-
вания в областта на икономическите и 
управленските науки. В рейтинговата 
система за висшите училища в България 
в периода 2011-2014 г. Стопанският 
факултет заема челните места в направ-
ленията “Администрация и управление” 
и “Икономика”.

Microsoft YouthSpark e глобална ини-
циатива на Майкрософт, която цели да 
осигури достъп на всички младежи до 
изучаване на компютърни науки и по 
този начин им помага да постигнат по-
вече за себе си, семействата и общност-
та си. Програмата дава възможности за 
развитие на повече от 300 милиона мла-
ди хора по света.

традиции на патрона на Софийския уни-
верситет свети Климент Охридски.

Това уникално място е смесица от 
природни дадености, история и култура 
и развитие на науката, отбеляза д-р Ко-
сев и допълни, че колекцията от кактуси 
и сукуленти е достигнала 3 795 вида.

Георги Бошев от гр. Несебър, уче-
ник от XII клас от Гимназията с препо-
даване на английски език „Гео Милев“ в 
град Бургас, постигна най-висок резул-
тат на световното състезание за ученици 
Microsoft Office World Wide Championship 
2016, което се проведе в Орландо, Фло-
рида, от 7 до 11 август 2016 г. Той спе-
чели в конкуренция с 400 000 участници 
от повече от 130 държави.

Георги Бошев и още четирима бъл-
гарски ученици участваха в състеза-
нието в рамките на проекта „Microsoft 
YouthSpark - Кариера в ИТ“, реализиран 
от Сдружението на завършилите Стопан-
ския факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ (FEBA Alumni) с 
финансовата подкрепа на Microsoft.

Димитрина Тодорова, учител по ИТ 
на Георги Бошев, отбеляза, че през по-
следните три години той се е подготвял 
изключително сериозно за участието си в 
световните финали заедно с преподава-
тели от Софийския университет, в рам-
ките на проекта CareerIT. Георги Бошев 
е постигнал нивата Microsoft Office 2010 
Specialist Master, Microsoft Word 2013 
Expert. „В личен план се надявам негови-
ят успех да мотивира колегите от гилдия-
та да работят активно с учениците, за да 
постигнем още по-добри резултати. Геор-

В годината, в която се навършват и 
1 100 години от успението на патрона 
на Софийския университет св. Климент 
Охридски Университетската ботаническа 
градина в Балчик отбеляза своята 61-го-
дишнина с изложба, посветена на живота 
и дейността на светеца.

Празничната програма в Балчик за-
почна с поднасяне на венец на паметната 
плоча на акад. Даки Йорданов, основател 
на Ботаническата градина. Тържествата 
продължиха в „Градината на боговете“, 
където изпълнители от Народно читали-
ще „Васил Левски“ гр. Балчик представи-
ха малка част от българското фолклорно 
творчество. По-късно струнен квартет 
„Алегро“ представи класически и модер-
ни произведения сред цветна феерия от 
багри и аромати на градината.

В интервюта за предаванията „Де-
нят започва“ на Българската национална 
телевизия и „12+3“ на Българското на-
ционално радио директорът на Универ-
ситетските ботанически градини д-р Кра-
симир Косев подчерта, че Ботаническата 
градина в Балчик служи за опазване на 
растителното биоразнообразие, както и 
за просветителска дейност в най-добрите 
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ПРОЕКТИ 

В Университетската 
ботаническа градина в 
Балчик бе 
открита 
изложба 
на Генади 
Гавраилов

В Експозиционната оранжерия на 
Университетската ботаническа градина в 
Балчик бе представена изложбата на мла-
дия художник Генади Гавраилов.

Изложбата можеше да бъде разгледа-
на до 13 август 2016 г.

КУЛТУРА

Първа работна среща 
по проект Big Picnic се 
проведе в Солун

информация, дейности и мероприятия с 
възможности за участие, за да се разясни 
смисъла на понятието „продоволствена 
сигурност” и да се поощрят хората да 
говорят. Това ще предостави отличен 
пример как организациите могат да да-
дат на обществото глас чрез съвместно 
творческо сътрудничество. 

Общностите също ще вземат участие 
в около 90 научни кафета - специални 
събития, предназначени да вдъхновяват 
дебат и да улавят общественото мнение. 
Като цяло, през взаимодействията очи в 
очи, проектът се очаква да достигне до 8 
000 души. Технологията, предизвикател-
ствата за вкъщи и социалните медии ще 
се разширят аудиторията на Big Picnic до 
300 000 души. Събраната информация 
ще бъде докладвана и обратно към по-
литиците и учените, за да се насърчават 
научни изследвания и иновации.

На срещата бяха обсъдени конкрет-
ни стъпки за реализация на проекта в 
различните страни-участници, договоре-
ни бяха сроковете на изпълнение на от-
делните дейности, разработена бе стра-
тегия за привличане на заинтересовани 
партньори.

На срещата присъстваха представите-
ли от 19 университети, институти и бо-
танически градини, партньори в проекта

В края на месец юни 2016 г. се със-
тоя първата работна среща по проект Big 
Picnic. Домакин бе Балканската ботаниче-
ска градина на Крусия, ситуирана близо 
до гр. Солун, Гърция. Проектът ще рабо-
ти с обществеността в Европа и Уганда с 
цел разработване на петнадесет пътуващи 
изложби - символично пакетирани кошни-
ца за пикник. Тези изложби ще предлагат 
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

бюлетинът се изготвя от отдел

“ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

info@admin.uni-sofia.bg 

Стартира съвместен 
проект на Биологическия 
факултет на Софийския 
университет и „Софийска 
вода“ АД

гистърските програми по „Екологична 
биотехнология“ и „Приложна хидроби-
ология и аквакултури“, както и студен-
тите от бакалавърските програми по 
„Биомениджмънт и устойчиво развитие“ 
и „Биология“ от Биологическия факул-
тет ще започнат с пробонабирания от 
поречието на Горен Искър, включител-
но язовирите „Искър“ и „Панчарево“. 
Резултатите ще бъдат използвани за раз-
работка на магистърските им и бакала-
върски дипломни работи. На базата на 
тези изследвания ще се проведат летни 
учебни практики по „Хидробиология“ 
и „Биологичен контрол“ за бакалаври и 
магистри.

Предвижда се проектът „Жива вода“ 
да приключи с две самостоятелни фото-
изложби, проследяващи пътя на водата, 
както и обекти, заснети по време на 
изследователската и лабораторната ра-
бота и от официалната публична защи-
та на дипломните работи в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 
Очакванията са проектът да обогати с 
новите си методи познанието за качест-
вото на водите от басейна на р. Искър.

В Аулата на Биологическия факултет 
беше поставено официално начало на 
двугодишен проект „Жива вода“. В рам-
ките на проекта, който се осъществява 
с финансовата подкрепа на „Софийска 
вода“ АД, част от „Веолия“, екип от во-
дещи специалисти в областта на водите 
от катедрата “Обща и приложна хидро-
биология“ на Биологическия факултет ще 
проведе мащабно проучване на биораз-
нообразието, екологичното състояние и 
качеството на водата в река Искър.

Водещ на работната среща беше 
проф. дбн. Яна Топалова, която пред-
стави развиваната години наред концеп-
ция за взаимовръзката бизнес-образова-
ние-наука в катедрата „Обща и приложна 
хидробиология“. В събитието участваха 
гости от „Софийска вода“ АД, сред кои-
то Арно Валто, изпълнителен директор, 
Станислав Станев, директор “Експлоа-
тация и поддръжка”, Владимир Гълъбов, 
старши мениджър в отдел „Комуника-
ции“, Маргита Алексова, мениджър в 
отдел „Услуги по опазване на околната 
среда”, Весела Стефанова, мениджър на 
„Лабораторно изпитвателен комплекс“, 
и Елиза Едмонд, специалист по човешки 
ресурси.

Проектът беше представен от гл. ас. 
д-р Любомир Кендеров с основните ас-
пекти и програма. Мениджърите на „Со-
фийска вода“ АД споделиха със студен-
тите и преподавателите своите успешни 
практики в образователната си програма 
за летни платени стажове, наемане на 
млади специалисти на работа и своите 
идеи за бъдещи образователни и техноло-
гични проекти.

Проектът „Жива вода“ е пример за 
успешно партньорство между универси-
тет и бизнес. Самото изследване залага 
на уникален метод, чрез който студентите 
не само ще участват, но и ще се обучават 
на практическа работа в реална изследо-
вателска среда и ще решават проблеми, 
свързани с опазването на водите.

Изследването ще се проведе като ре-
ален учебен процес. Студентите от ма-
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