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Официално бе открита 
академичната 2016/2017 
учебна година на 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“

председателят на Националния 
браншов синдикат „Висше об-
разование и наука“ при КНСБ 
доц. д-р Лиляна Вълчева, пред-
седателят на Държавна аген-
ция „Архиви“ доц. Михаил Гру-
ев, ректори на висши училища, 
посланици, преподаватели, сту-
денти и гости.

Тържеството бе открито от 
ректора на най-старото българ-
ско висше училище проф. дфн 
Анастас Герджиков, който под-
черта, че в продължение на 128 
години Софийският универси-
тет формира ядрото на българ-
ската интелигенция и има ос-
новно значение за българския 
принос в световното развитие 
на науката и образованието. 
Проф. Герджиков заяви още, 
че Софийският университет е 
призван да съхранява, обога-
тява и пренася през вековете 

знанието и човешкия стремеж към исти-
ната и познанието.

Ректорът изтъкна, че Софийският 
университет се гордее не само с тра-
дициите си, а и с качеството на пре-
подаването и научните изследвания. 
„Резултатите от Рейтинговата система 
на висшите училища в България, която 
използва критерии като реализация на 
завършилите студенти и научни резул-
тати на висшето училище, поставят Со-
фийския университет на първо място в 
почти всички професионални направле-
ния, в които предлага образование, и са 
поредното доказателство, че Алма матер 
е най-добрият заради вас – талантливи-
те си студенти и всеотдайните си препо-
даватели“, каза проф. Герджиков.

Ректорът на Софийския университет 

най-престижни уни-
верситети в света. 
Софийският универ-
ситет е първият бъл-
гарски университет, 
който тази година 
беше включен в дру-
гата авторитетна 
световна класация – 
тази на Times Higher 
Education. Ректорът 
подчерта още, че ако 
един университет 
е сред първите 700 
или 800 от 20 000 
университета, това 
означава, че е сред 
първите 4 % в света.

Проф. дфн Ана-
стас Герджиков от-
беляза, че в най-ста-
рото българско 
висше училище се 

обучават 10 % от българските студен-
ти, които учат в сгради-паметници на 
културата, които печелят награди от 
национални и международни състеза-
ния и постигат сериозни научно-изсле-
дователски резултати. В словото си той 
подчерта, че Софийският университет е 
и с най-високи научни постижения у нас, 
а негови преподаватели са носители на 
националните награди за наука „Пита-
гор“ и участват успешно в европейски 
образователни и научни проекти.

Ректорът припомни още, че Уни-
верситетската библиотека е втора по 
големина и първа по посещаемост в 
България, а Софийският университет 
е и център на културния живот и духо-
вността с над 1000 събития, които се 
провеждат годишно на територията му. 

„Софийският университет е това, 

Официално бе открита академичната 
2016/2017 учебна година на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. По 
традиция в началото на празничната 
церемония ректорът на Софийския уни-
верситет и Академичният съвет на Алма 
матер поднесоха цветя пред паметници-
те на Евлоги и Христо Георгиеви.

На официалната церемония в Аулата 
присъстваха вицепремиерът и минис-
тър на образованието и науката Мегле-
на Кунева, Красимир Киряков, зам.-ми-
нистър на образованието и науката, 
председателят на Съвета на ректорите 
на висшите училища в България проф. 
Любен Тотев, Янаки Стоилов и Явор Хай-
тов, зам.-председатели на Народното 
събрание, Борислав Великов, зам.-пред-
седател на Комисията по образование-
то и науката към Народното събрание, 

отбеляза, че през последните години 
кризата и озлоблението са оказали голя-
мо влияние за негативните настроения 
срещу родното образование и посочи, 
че несъмнено вечният недоимък и дъл-
гогодишната политика на държавата да 
се стимулира количеството за сметка 
на качеството са довели до спад на ка-
чеството в българските висши училища. 
Проф. Герджиков отбеляза, че въпреки 
това много родни университети са запа-
зили традициите си и техните възпита-
ници успешно се реализират в България 
и чужбина. 

По думите на ректора на Софийския 
университет през последните години 
държавната политика стимулира ка-
чеството и е насочена към провеждане 
на спасителна за висшето образование 
реформа. „Да не виждаме постиженията 
на тези универси-
тети и тези уси-
лия на държавата, 
е черногледство 
и нов пример за 
завладелия ни 
национален нихи-
лизъм“, изтъкна 
той. 

В приветстве-
ното си слово 
проф. Герджиков 
припомни, че тази 
година Софийски-
ят университет 
„Св. Климент Ох-
ридски“ е подо-
брил с 50 места 
позицията си в 
класацията QS 
World University 
Rankings и е 
класиран сред 
първите 700 

НОВИНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА
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В края на словото си ректорът на Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ пожела новата учебна година да 
е година, изпълнена с усмивки, в която и 
най-смелите надежди се сбъдват и обяви 
учебната 2016/2017 година за открита.

Вицепремиерът и министър на об-
разованието и науката Меглена Кунева 
приветства всички и благодари за въз-
можността да присъства на откриване-
то на учебната година в Алма матер. Тя 
разказа за емоциите, които е изпитала, 
когато за първи път е прекрачила пра-
га на Университета като студент, и от-
беляза, че и днес, когато е гост на това 
тържество, се чувства у дома: „Чувството 
за принадлежност към нашата Алма ма-
тер е това, което дава голям оптимизъм 
в живота. Дава до голяма степен и чув-
ство на стабилност, чувство на произход. 
Знаеш откъде си тръгнал, знаеш къде 
искаш да стигнеш. Това са целите, които 
като цяло нашето образование споделя 
и които са присъщи на всеки един човек, 
който е влязъл в Алма матер“.

Министър Кунева се обърна към 
първокурсниците и подчерта, че им 
предстои да преживеят нещо изклю-
чително – ще преминат от училищното 
към висшето образование и ще открият 
своя първи любим преподавател. Тя раз-
каза за вълнението и емоциите по време 
на първата й лекция по римско право 
при проф. Михаил Андреев.

Меглена Кунева пожела на студенти-
те да не се поддават на изкушението да 
минават лесно и да прехвърлят за малко 
летвата, а ги призова винаги да се стре-
мят към най-високото, защото тогава ще 
постигнат поне необходимото. Тя отбе-
ляза, че през предстоящите студентски 
години ще имат най-много нови идеи, 
ще водят интересни разговори и ще от-
криват нови хоризонти. Пожела им да 
използват това време умно и пълноцен-
но. 

Министър Кунева се обърна и към 
преподавателите с голямо уважение 
и искрена благодарност за това, кое-
то правят година след година, ден след 
ден, въпреки трудностите, защото от тях 
зависи какви специалисти, какво обще-
ство ще имаме след години. Призова ги 
да бъдат критични, да искат много от 
студентите си. Пожела студентите им да 
помнят лекциите и срещите с тях и след 
години да помнят техните академични и 
житейски уроци.

Меглена Кунева подчерта, че масо-
визацията на висшето образование в 
България през последните години не е 
довело до така желания резултат – по-
вишаване и на неговото качество: „Това 

Приветствие към първокурсниците 
поднесе и председателят на Студент-
ския съвет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ Васил Силянов-
ски. Обръщайки се към тях, той припом-
ни, че на днешния ден се навършват 197 
години от рождението на Евлоги Геор-
гиев. 

„Днес обаче e и вашият ден. Днес 
е първият ден от вашето най-ново 
приключение, днес навярно сте изпъл-
нени с едно невероятно вълнение и въ-
одушевление, а вероятно и малка уплаха 
за новият път, по който сте се преборили 
да тръгне животът Ви“. 

В приветствието си Васил Силянов-
ски предупреди, че в своето ежедневие 
студентите ще се сблъскат не само с ра-
дости, но и с разочарования. Разочаро-
вания, които обезсърчават и объркват и 
могат да доведат до идеята да се махнат 
от България и да отидат в чужбина. И 
призова колегите си да не го правят, а да 
останат и да се опитат да променят това, 
което не им харесва: „Аз го направих и 
това се оказа най-добрият избор в живо-
та ми. Стотици студенти на Университе-
та всеки ден се опитват да променят сре-
дата, да я правят по-добра, по-истинска 
и по-справедлива“.

В приветствието си председателят 
на Студентския съвет добави още: „Не 
се питайте какво ми дава Софийския 
университет, а си отговорете на въпроса 
какво вие сте готови да дадете на Уни-
верситета. Защото човек е богат не с 
това, което е взел, а с това което дава“. 
Васил Силяновски заяви още, че във 
времена на остро противопоставяне, 
на сблъсък на ценности, култури, във 
времена, в които свободата на индиви-
да, демокрацията и справедливостта са 
застрашени, Софийският университет 
остава твърд техен защитник. „Това, кое-
то прави нашия Университет специален, 
не са впечатляващите сгради и прекрас-
ната Аула, в която сме събрали. Софий-
ският университет е специален заради 
вас,неговите студенти, защото хората 
тук винаги са били готови да се борят за 
ценностите, да отстояват идеалите и да 
правят всичко за добруването на нашата 
страна“.

В края на приветствието си Васил Си-
ляновски отправи послание към първо-
курсниците – да търсят себе си, да учат, 
да следват сърцето си, да бъдат критич-
ни, защото те са бъдещето на България.

По повод откриването на новата ака-
демична учебна 2016/2017 г. на Софий-
ския университет „Св. Климент Охрид-
ски“ поздравления към академичната 
колегия бяха отправени от многобройни 
държавни и обществени институции, 
партньори на Университета.

което един университет трябва да бъде 
– храм на науката, знанието, образова-
ността и духовността“, каза още проф. 
Герджиков и отбеляза, че успехите на 
Алма матер не биха били възможни, ако 
не бяха усилията на преподавателите и 
служителите, образователните и науч-
ните постижения, всеотдайността, еру-
дицията и колегиалното отношение. 

„Изпълнен съм с оптимизъм за раз-
витието на Университета през тази 
учебна година и съм убеден, че тя ще 
бъде повратната точка, от която ще се 
насочим към труд, оценен по достойн-
ство, по-добри условия за работа и по-
вече възможности за реализация на 
високия ви потенциал“, подчерта проф. 
Герджиков.

В словото си ректорът се обърна и 

към първокурсниците и отбеляза, че 
първото влизане в Университета е тайн-
ство и чудо. Той припомни собствените 
си емоции, прекрачвайки за първи път 
прага на Алма матер. Проф. Герджиков 
призова най-младите си колеги да се 
възползват пълноценно от годините, 
прекарани в Университета, да положат 
усилия да усвоят знанията и уменията, 
необходими за успешната им реализа-
ция в бъдеще. 

„Нека престоят ви в Алма матер бъде 
едно вълнуващо пътуване, по време на 
което ви предстоят срещи с най-добро-
то от човешкото познание, завладяващи 
дискусии и интересни запознанства.

Станете образовани и жадни за зна-
ние млади хора, способни на самостоя-
телно мислене, широк кръгозор и кри-
тическа преценка, израснете като ярки 
личности, почтени хора и достойни 
граждани“, каза още проф. Герджиков.

означава, че не сме имали честна кон-
куренция, че не сме успели да наградим 
най-добрите с нашето доверие. И това е 
болезнена констатация“.

По думите на министър Кунева из-
борът, който младите хора са направили 
да останат да учат в България, е истори-
чески отговорен избор, свързан не само 
с тяхната реализация, но и с отговор-
ността да вдигнем билото на българско-
то образование на онова ниво, което то 
заслужава. „Затова всички усилия, които 
полагате в тази сграда, са усилия не само 
за вашия живот, а усилия от името на ця-
лата общност, от името на цялата стра-
на“, каза министър Кунева и подчерта, че 
Министерството на образованието и на-
уката ще полага всички сили реформите, 
които провежда – засилващи качеството 
на висшето образование, да бъдат ши-
роко обсъдени и подкрепени както от 
ректорите, така и от преподавателите 
и студентските съвети. Ще се търси на-
ционален консенсус, защото образова-
нието е национален приоритет номер 
едно, отбеляза Меглена Кунева.

По думите на вицепремиера обра-
зованието е отговорът за всички на-
ционални и световни въпроси и тя 
подчерта, че през предстоящата учебна 
година всички трябва да мобилизираме 
оптимизма си, защото това е най-добро-
то оръжие на хората, които искат да ра-
ботят и които искат да имат резултати.

В края на словото си Меглена Куне-
ва поздрави ръководството на Универ-
ситета, че Софийският университет се 
е качил с 50 места по-горе в класацията 
QS World University Rankings и пожела на 
всички, които носят в сърцата си мечта-
та той да бъде в първите 100, това да се 
сбъдне.

В рамките на тържествената церемо-
ния по повод откриването на новата ака-
демична учебна година заместник-рек-
торът на Университета проф. Ренета 
Божанкова обяви имената на първокур-
сниците-лауреати от олимпиади, а рек-
торът проф. Анастас Герджиков връчи 
студентските им книжки.
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Проф. д-р Людмила Илиева 
беше избрана за член-
кореспондент за България 
на Националната 
академия за литература на 
Уругвай

Проф. д-р Людмила Илиева от Кате-
драта по испанистика и португалистика 
на Факултета по класически и нови фи-
лологии на Софийския университет бе 
избрана за член-кореспондент за Бълга-
рия на Националната академия за лите-
ратура на Уругвай. 

Академията е една от 22-те органи-
зации на испаноговорящите страни, об-
разуващи Асоциацията на академиите за 
испанския език. Те са създадени, за да се 
грижат за опазването и обогатяването 
на испанския език, както и за разпрос-
транение на националните култури на 
Испания и латиноамериканските дър-
жави. 

Академиците със статут на редовни 
членове са деветнадесет, като всеки от 
тях заема кресло на името на уругвай-
ски писател класик или на личност от 
националната култура. Член-кореспон-
дентите са двадесет и седем и се изби-
рат измежду чуждестранни испанисти, 
изявени в областта на испанския език 
и испаноезичната литература, с извест-
ност и признание в съответната страна 
и в чужбина.

Асоциацията на Академиите за ис-
панския език е международна организа-
ция, призната от Организацията на обе-
динените нации.

71 студенти получиха 
сертификати за успешно 
завършили „Харвардските 
курсове“ към Софийския 
университет

В аудитория „Америка за България“ 
на Ректората се проведе церемония по 
официалното връчване на грамотите на 
завършилите „Харвардските курсове“ 
към Стопанския факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 
71 студенти получиха сертификати за 
успешно завършили курсовете „Микро-
икономика на конкурентоспособността“ 
(Microeconomics of Competitiveness, MOC) 
и „Икономически растеж и развитие на 
нациите“ (Raising a Nation, RAN).

Заместник-ректорът на Софийския 
университет проф. д-р Ренета Божан-
кова приветства успешно завършилите 
курса от името на ректора на Алма ма-
тер проф. дфн Анастас Герджиков. Тя ги 
поздрави за избора им да бъдат част от 
обучение, което им дава път и смелост 
да продължат напред – не само в Бълга-
рия, но и по целия свят. Тя пожела успех 
на курсистите и изрази надеждата, че 
квалификацията, която са получили, ще 
бъде още една успешна стъпка в тяхното 
бъдещо развитие като специалисти.

Деканът Стопанския факултет доц. 
д-р Теодор Седларски, който е академи-
чен директор на Центъра за икономиче-
ски стратегии и конкурентоспособност, 
също поздрави студентите и заяви, че 
проектът „Харвардски курсове“ се е 
утвърдил през годините като едно от 
най-успешните начинания в Стопанския 
факултет и е допринесъл за престижа на 
Софийския университет и на факултета 
като средище, където чрез съвременни 
методи на преподаване студентите от 
цялата страна се запознават с актуално 
икономическо знание, насочено към не-
посредствената цел на подобряване на 
благосъстоянието в националното сто-
панство. Доц. Седларски изрази удовлет-
ворението си, че завършилите курсисти 
поддържат активни контакти помежду 
си и образуват междувременно влиятел-
на алумни мрежа. Доц. Седларски изказа 
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надеждата си, че ще продължат в бъде-
ще да работят заедно по проекти с Уни-
верситета и Стопанския факултет.

Изпълнителният директор на Фон-
дация „Америка за България“ Десисла-
ва Тальокова поздрави курсистите за 
постигнатия от тях успех. Тя разказа, че 
с много от студентите се е виждала на 
различните събития, които Фондацията 
подкрепя и отбеляза, че досега органи-
зацията е подкрепила много инициа-
тиви в България на обща стойност 184 
милиона долара: „За мен по-важното е, 
че 105 милиона от тях са вложени в под-
крепа на българското образование и на 
хора като вас, които дават надежда, че 
България имат бъдеще и то ще е добро“.

Асен Василев и Кирил Петков, въз-
питаници на Харвардския университет, 
които са водещите преподаватели в еки-
па на програмата, също отправиха поз-
дравления към курсистите.

 
Кирил Петков припомни, че курсо-

вете са започнали преди девет години, а 
днес вече има 400 студенти, които са за-
вършили успешно програмата –„Осъзна-
вам, че ние не сме направили един курс, 
а заедно с вас правим едно общество. 
Това общество започна да работи по аб-
солютно неформален начин, но със стра-
хотни резултати“. Той посочи, че вече 
се провеждат различни инициативи, 
организирани от самите курсисти, и ги 
призова да запазят това общество, да го 
развиват и когато намерят добра кауза, 
да работят за нея. Кирил Петков добави 

на търсене да изградят своя гледна точ-
ка, която да приложат на практика.

„Единственото нещо, което искам 
да ви оставя като отговорност, завърш-
вайки този курс, е че вие имате отговор-
ността да действате – какво, как, кога, 
защо и по какъв начин е изцяло във ва-
шите ръце“, каза още Асен Василев.

 
„Харвардските курсове“ към Сто-

панския факултет се провеждат в тясно 
сътрудничество с Центъра за икономи-
чески стратегии и конкурентоспособ-
ност, афилиран с Института по страте-
гии и конкурентоспобност към Harvard 
Business School (САЩ). 

още, че през 2016 г. ще бъде преподпи-
сан договор със Софийския университет 
за продължаване на програмата през 
следващите 10 години. 

Асен Василев отбеляза, че България 
има нужда от хора, които да мислят за 
страната си и подчерта необходимостта 
тези хора да имат познанията и умени-
ята да направят нещо за развитието на 
българското общество и икономика. Той 
призова всички да осъзнаят, че ако иска-
ме да се промени нещо в България, тряб-
ва да го направим самите ние.

„Всяка една нация и всяка една дър-
жава е отражение на най-активните хора 
в тази държава“, каза Асен Василев. По 
думите му, ръководителите на програ-
мата са се опитали да предат на своите 
студенти много и различни гледни точ-
ки. Той изрази надеждата си те да са раз-
брали, че към всеки проблем има поне 
две гледни точки, а към някои поне де-
вет и ги призова в процеса на развитие и 
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В Университета 
бе представена 
международната 
стипендиантска програма 
на Германския Бундестаг

В Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ бе представена меж-
дународната стипендиантска програма 
на Германския Бундестаг (Internationales 
Parlaments-Stipendium, IPS). Тя се про-
вежда под патронажа на президента на 
Германския Бундестаг в сътрудничество 
с Хумболтовия, Свободния и Техниче-
ския университет в Берлин.

По време на гостуването си делега-
цията на Германския Бундестаг, ръко-
водена от депутата Щефан Швартце, се 
срещна със заместник-ректора на Уни-
верситета чл.-кор. проф. дфзн Николай 
Витанов. На срещата присъстваха още 
проф. д-р Михаел В. Линшайд от Хумбол-
товия университет в Берлин и Волфганг 
Мюлер - висш държавен служител към 
германския парламент. Делегацията бе 

съпровождана от Маркус Хаас – служи-
тел в посолство на Федерална републи-
ка Германия у нас.

Всяка година инициативата (IPS) 
дава възможност на повече от 100 сти-
пендианти от 41 държави в рамките на 
пет месеца лично да се запознаят с пар-
ламентарната система на Федералната 
Република, политическите особености 
и демократичния процес на взимане на 
решения в Германия. Всички разходи по 
пътуване и престой, както и месечната 
стипендия се поемат от германския пар-
ламент. 

След срещата Щефан Швартце пред-
стави пред студенти възможностите, 
които предоставя програмата на гер-
манския Бундестаг.

Софийският университет 
стартира процеса 
по приемането на 
Европейската харта за 
изследователи и Кодекса 
за поведение

В началото на месец октомври 2016 г. 
ръководството на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ официално 
стартира процеса по приемането в Алма 
матер на принципите на Европейската 
харта за изследователи и Кодекс за по-
ведение. 

Европейската харта за изследовате-
ли и Кодексът за поведение определят 
ясно ролите, отговорностите и правата 
на изследователите, както и на работо-
дателите и финансиращите организа-
ции. Целта е да се популяризират при-
влекателни изследователски кариери и 
да се подобрят условията на труд и зае-
тост за изследователите в Европа. 

Прилагането на Хартата и Кодекса 
е основен компонент от стратегията на 
Европейския съюз за стимулиране на 
заетост и икономически растеж чрез 
създаването на конкурентоспособен, 
прозрачен и отворен пазар на труда за 
изследователите.

След приключване на процеса по 
приемане на двата документа се очак-
ва Софийският университет да получи 
от Европейската комисия логото HR 
Excellence in Research. По този начин 
най-авторитетното висше училище в 
България ще се присъедини към евро-
пейските университети и академични 
организации, възприели като част от въ-
трешните си правила тези принципи и 
затвърждаващи позициите си с добрите 
условия за развитие на изследователи.
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то се вълнуват от темата образование 
и спорт и работят по нея. „Учителят по 
физическо възпитание и спорт е първи-
ят посланик в промяната, културата на 
поведение, формиращ трайни навици за 
здравословен живот и свързващото зве-
но между двете системи – образование-
то и спорта“, каза още тя.

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков привет-
ства своите колеги, участници и гости 
на конференцията и заяви, че Софийски-
ят университет с удоволствие е домакин 
на конференцията и на всички инициа-
тиви, свързани с темите, посветени на 
физическото възпитание и спорта. Той 
заяви, че и в Софийския университет, и 
в Националната спортна академия, и в 
други висши училища има достатъчно 
специалисти, които могат да работят за 
това, спортът да стане основата на здра-
вословен начин на живот и за превенция 
на агресията. 

Д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет 
“Култура, образование, спорт и превен-
ция на зависимости” на Столична общи-
на, поздрави участниците във форума и 
изрази задоволството си, че за поредна 

година конференцията се провежда в 
Аулата на Софийския университет и раз-
глежда тема, чиято значимост нараства с 
всяка изминала година. 

Според д-р Чобанов в дигиталната 
епоха сме изправени пред предизвика-
телства и отговорът на много от тях е 
именно спортът като универсален ин-

струмент за качество на живот, като път 
към здравето и към щастието. „Можем 
да твърдим с най-голяма сигурност, че 
във времето на дигиталните техноло-
гии, на интернет, на компютрите, ролята 
на спорта нараства все повече и пове-
че. Имам предвид масовия спорт, спор-
тът през целия живот, спортът, насочен 
към третата възраст, спортът за малки 
и големи“. Заместник-кметът подчерта, 
че Столичната община си е поставила 
за цел да създаде максимално много 

възможности за спорт за всички. Това 
включва вече над 30 спортни площадки 
с най-съвременни уреди, над 100 места 
за спорт в междублоковите простран-
ства, както и други сериозни подобре-
ния в спортната инфраструктура на гра-
да. 

По време на откриването на кон-
ференцията ректорът на Софийския 
университет проф. Анастас Герджиков, 
проф. проф. Татяна Янчева, дн и д-р 
Чобанов връчиха награди на отличе-
ни проекти. Специални награди полу-
чиха 116-та детска градина „Мусала“, 
район „Витоша“: „Спортът в природата 
– възможност за оптимизиране на дви-
гателната активност чрез физическа 
активност и туристически дейности“; 
район Студентски за „Детски лагер на 
изкуствата и спорта – една незабрави-
ма лятна ваканция“, 1-во училище „П. П. 
Славейков“, район „Оборище“ за „Учени-

ческа кампания, посланици на здравето“
Научно-практическата конференция 

постави акцент върху добрите практи-
ки, иновативните методи и педагогиче-
ските идеи на учители от детски гради-
ни и училища, експерти, общественици, 
специалисти, ангажирани с физическото 
възпитание и спорта. Нови теми в кон-
ференцията бяха програмите за превен-
ция на насилието и агресията.

Алма матер бе домакин на III-та На-
учно-практическа конференция „Добри 
практики в областта на здравословния 
начин на живот, физическото възпитание 
и спорта в образователните институции“, 
организирана от Столичната община и 
Националната спортна академия „Васил 
Левски“. Инициативата е част от програ-
мата „София – Европейска столица на 
спорта 2018 година“.

На конференцията присъстваха рек-
торът на Софийския университет проф. 
дфн Анастас Герджиков, зам.-кметът на 
Столична община д-р Тодор Чобанов, 
проф. Татяна Янчева, дн, зам.-ректор по 
научната и международната дейност на 
Националната спортна академия, пред-
ставители на Министерството на младе-
жта и спорта, Министерството на образо-
ванието, преподаватели, експерти. 

Научният форум бе открит от д-р Ире-
на Димитрова, директор на Дирекция 
„Превенция, интеграция, спорт и тури-
зъм“ към Столична община, която изрази 
задоволството си, че форумът за трета 
поредна година се провежда в Софийския 
университет. Тя изказа специална благо-
дарност към учителите, представители 
на районни администрации, експерти в 
областта на образованието и спорта, кои-

В Софийския 
университет се проведе 
конференция за спорта 
в образователните 
институции
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Единадесета международна 
научна конференция 
„Драгоманови студии“

В Софийския университет се прове-
де Единадесетата международна научна 
конференция „Драгоманови студии“. Съ-
организатори на научното събитие бяха 
Катедрата по славянско езикознание, 
Факултетът по славянски филологии 
на Софийския университет, Фондацията 
„Мати Украина“, Украинското неделно 
училище и посолството на Украйна в 
България.

Конференцията бе посветена на 
20-годишнината от откриването на спе-
циалност „Украинска филология“ в Со-
фийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“. Университетът е единственото 
висше училище в България, където се 
преподава украински език и украинска 
култура. Конференцията бе посветена и 
на 25-годишнината от установяването 
на дипломатически връзки между Бъл-
гария и Украйна, както и на 175-годиш-
нината от рождението на известния ук-
раински учен Михайло Драгоманов.

Животът на проф. Михайло Драгома-
нов е силно свързан със съдбата на Со-
фийския университет още от самото му 
основаване. Украинският учен работи в 
Университета и активно участва в кул-
турния живот на България. Неслучайно 
неговото име е водещо в списъка на из-
вестните учени, спомогнали за изграж-
дането на авторитета на университета 

сред световните научни и образовател-
ни институции.

 
На събитието присъстваха Анна Тертич-
на, временно изпълняваща длъжността 
посланик на Украйна в Република Бъл-
гария, доц. д-р Бойко Пенчев, декан на 
Факултета по славянски филологии на 
Софийския университет, представители 
на Софийския университет, Лвовския 
университет „Иван Франко“, Великотър-
новския университет, Българската ака-
демия на науките, студенти и гости.

Научната конференция бе откри-
та от доц. Бойко Пенчев. Той поздрави 
участниците в събитието и заяви, че 
тазгодишното издание на традиционни-
те „Драгоманови студии“ се провежда в 
специална година, тъй като през 2016 г. 
се отбелязват 20 години от изучаването 
на украинска филология във Факултета 
по славянски филологии: „За нас тази 
специалност е гордост за факултета. 
Нещо, на което държим и за което пола-
гаме всички усилия да укрепва и да се 
развива“.

В приветствието си доц. Пенчев ци-
тира проф. Драгоманов, според когото 
истинско и продуктивно е това сътруд-
ничество между народите, което се ос-
новава върху навлизането в езика и 
културата на всеки един народ. Деканът 
на Факултета по славянски филологии 
заяви още, че именно затова е важно 
подготвянето на специалисти, които ще 
познават езика и културата на украин-
ския и на българския народ. 

Доц. Пенчев отбеляза, че именно 
студентите и специалистите са онези 
посредници, които трябва да изградят 
мостове между българската и украин-
ската култура. Той подчерта, че това е 
едно трудно дело, което изисква дисци-
плина и усърдие, а също така доброна-
мереност и любов. 

Анна Тертична, временно изпълня-
ваща длъжността посланик на Украйна 
в Република България, заяви пред учас-
тниците на конференцията, че за нея е 
чест и удоволствие да участва в научния 
форум. Тя отбеляза, че през изминалите 
20 години в Софийския университет са 
се изградили редица млади хора, които 
носят в сърцата си любов към Украйна и 

с това обогатяват културата и науката и 
на своята родина. Анна Тертична връчи 
грамоти от името на Министерството на 
науката и образованието на Украйна на 
преподаватели по украински език и ли-
тература в Софийския университет.

Поздравления към присъстващите и 
организаторите на конференцията под-
несоха още Олена Коцева, председател 
на „Мати Украйна“ и Валентина Драгу-
лева, преподавател в Софийския универ-
ситет по украински език, която поднесе 
приветствие от Наталия Драгоманова – 
внучка на Михайло Драгоманов.

Конференцията се проведе в три 
секции. Изнесоха се доклади, посветени 
на 175-годишнината от рождението на 

Михайло Петрович Драгоманов. Юбиле-
ят на специалността „Украинистика“ в 
Софийския университет бе отбелязан в 
отделна секция на тема „Културологи-
чен подход в преподаването на език и 
литература“. В третата секция на конфе-
ренцията се акцентира върху запазване-
то на етнонационалната идентичност на 
украинците в България. 
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Софийският университет 
и университетът Ханбат 
в Република Корея 
сключиха договор за 
сътрудничество

Заместник-ректорът на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
доц. Георги Вълчев и Хайон Сон, пре-
зидент на Националния университет 
Ханбат – град Теджон, Република Корея, 
подписаха договор за сътрудничество 
между двата университета.

Сред гостите от Република Корея 
бяха още Инйон Ли, секретар на пре-
зидента на Националния университет 
Ханбат, Чонин Чой, заместник-ректор 
по информационните дейности и адми-
нистрацията, Юнхи Нам, заместник-рек-
тор по учебната дейност, Хиджон Кан, 
директор на Центъра по международна 
дейност и Юнджин Ли, инспектор в Цен-
търа по международна дейност. На сре-
щата присъстваха и д-р Райна Бенева и 
ас. Мирослава Забуртова от специалност 

„Кореистика“ към Факултета по класи-
чески и нови филологии на Софийския 
университет.

Доц. Георги Вълчев изрази радостта 
си от подписването на договора и въз-
можността чрез това сътрудничество да 
се издигне още повече нивото на препо-
даване на корейски език в Софийския 
университет, а студентите да имат въз-
можност още по-добре да опознаят ко-
рейската история и култура.

Договорът е за срок от три години 
и предвижда обмен на студенти и пре-
подаватели между двата университета, 
специални езикови и академични про-
грами, сътрудничество в областта на 
научни семинари и академични срещи, 
обмен на академични материали.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТЛИЧИЯ

През октомври 2016 г. на тържест-
вени церемонии, проведени в Аулата, 
с почетното звание „доктор хонорис 
кауза“ на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ бяха удостоени 
трима изтъкнати учени: проф. Гражи-
на Шват-Гълъбова, проф. Хайнц Ду-
харт и проф. Исмаил Серагелдин. 

Проф. Гражина Шват-Гълъбова е от 
Института по славистика към Полската 
академия. Предложението за удостоява-
нето с почетното звание на най-старото 
и авторитетно висше училище в Бълга-
рия е на Факултета по славянски фило-
логии. Церемонията бе открита от доц. 
Пенчев, който представи творческата 
биография на проф. Гражина Шват-Гъ-
лъбова.

Проф. Гражина Шват-Гълъбова е 
сред най-изтъкнатите съвременни чуж-

дестранни българисти. Родена е във 
Варшава, където завършва висше сла-
вистично образование. Под ръковод-
ството на проф. Тереза Домбек-Виргова 
специализира българистика и защита-
ва с отличие дипломна работа на тема: 
„Функцията на гротеската в разказите 
на Йордан Радичков от шестдесетте 
години“ и дисертационния труд „Изо-
бразеният свят в разказите на Йордан 
Радичков“. На изтъкнатия български пи-
сател е посветена и дебютната й книга. 

От 1981 г. до днес изминава пътя 
от редовен асистент през хабилитиран 
доктор до професор по българистика 
във Варшавския университет и от нау-
чен сътрудник до директор на Институ-
та по славистика на Полската академия 
на науките (2007-2011 г.).

Преподавателската дейност на проф. 
Гражина Шват-Гълъбова е изцяло свър-
зана с Варшавския университет. Наред с 
основните преподавания по български 
език, българска литература и история 
на славянските литератури, тя разра-
ботва множество лекционни цикли в 
областта на литературата, културата, 
митологията и развитието на обществе-
ното съзнание на южните славяни.

Проф. Гражина Шват-Гълъбова 
свързва личната и професионалната си 
съдба с България и българистиката, за 
което свидетелстват многобройните й 
публикации в български и чуждестран-
ни специализирани издания и множе-
ство съвместни научни проекти с колеги 
от български научни институции.

Проф. Гражина Шват-Гълъбова е сред 
редовните участници в провежданите 
от Факултета по славянски филологии 
на Софийския университет Славистич-
ни четения. Тя е научен ръководител и 
консултант на студенти и докторанти от 

„Доктор хонорис 
кауза“ на Софийския 
университет „Св. 
Климент Охридски“
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Университета, специализиращи във Вар-
шавския университет и Полската акаде-
мия на науките. 

Процесите, факторите и топосите, 
формиращи мирогледните и ментални 
стереотипи на българите също са сред 
изследователските търсения на проф. 
Гражина Шват-Гълъбова. През послед-
ното десетилетие научният й интерес е 
насочен към историята на идеите, фор-
мирането на националната идентичност 
и феномените на цивилизационните 
промени на българите, сред които сре-
дищно място заема проблематиката, 
свързана с художествените и идеологи-
ческите интерпретации на богомилство-
то.

Особено важна за областта на съвре-
менната българистика е нейната мо-
нография „Haeresis Bulgarica в българ-

ското културно съзнание на ХІХ и ХХ в.“, 
издадена на български език през 2010 
г. от Университетското издателство „Св. 
Климент Охридски“. Съществен принос 
в чуждестранната българистика е из-
лезлият в Полша през 2011 г. „Лексикон 
на българската традиция“, който пред-
ставя най-значителните български кул-
турно-исторически явления, отразени в 
литературни и документални текстове. 
Новаторската концепция на лексикона 
и сътрудничеството на най-добрите пол-
ски българисти са помогнали на проф. 
Гражина Шват-Гълъбова да постигне 
обобщаваща картина на утвърдените, 
класически български „места на памет-
та“ и в много случаи да ги представи в 
нова светлина.

За научните й заслуги проф. Гражи-
на Шват-Гълъбова е отличена с множе-
ство академични отличия и държавни 
награди – дипломи на Министерството 
на културата на Република България, 
с Почетна грамота на председателя за 
БАН за заслуги към българистиката и с 
почетния знак на Българската академия 
на науките „Марин Дринов“.

В края на словото си доц. д-р Бойко 

истина. Тази истина, която свикнахме 
да пишем с малка буква, но без която хо-
рата остават затворени в собствения 
си затвор, изгубват способността си за 
живителна обмяна на мисли, а култура-
та им умира“.

Академичното слово на проф. Гражи-
на Шват-Гълъбова бе на тема: „„За някои 
геокултурни метафори. Българският 
модел“ .

Проф. Хайнц Духарт от Института за 
европейска история в Майнц бе удосто-
ен с почетното звание „доктор хонорис 
кауза“ на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ по предложението 
на Историческия факултет на Универ-
ситета. Тържеството бе открито от доц. 
Попнеделев, който представи накратко 
биографията на проф. Духарт.

Проф. Хайнц Духарт е един от най-ав-
торитетните изследователи на европей-
ската и немската история от средата на 
ХVІІ до началото на ХІХ век. Със своите 
проучвания, посветени на епохата на 
абсолютизма, на историята на Вестфал-
ския мир, на европейската идея и др. 
той поставя много високи образци на 
изследвания не само в немската, но и в 
европейската историческа наука. 

Проф. Хайнц Духарт е преподавал 
дълго време история в университета в 
Мюнстер, бил е дългогодишен дирек-
тор на Института за европейска исто-
рия в Майнц, в който са специализирали 
много изследователи от Историческия 
и други факултети на Софийския уни-
верситет. „Заслугата за това до голяма 
степен е свързана с проф. Духарт, който 
се придържа към убеждението, че Европа 
като историческо явление и като поли-
тически проект би била немислима без 
Източна и Югоизточна Европа. Именно 
в подкрепа на изследователите от тези 
региони Хайнц Духарт е виждал смисъла 
на функционирането на ръководения от 

него институт в Майнц.“
Проф. Духарт е автор на отделни пуб-

ликации, посветени на България и ней-
ната история, в регионален контекст: 
„Неговият изследователски поглед, 
макар и ориентиран основно към Сред-
на Европа, е съзирал особената връзка 
между Балканите и Централна Европа 
като един много важен феномен на евро-
пейското минало в епохата на ранното 
ново време“.

Като истински приятел на България 
през месец октомври 2015 г. проф. Ду-
харт е дарил на Софийския университет 
своята лична библиотека. Дарението 
вече е в хранилището на Университет-
ската библиотека и предстои неговото 
обработване.  Това е първото и един-
ствено подобно дарение от немски про-
фесор, правено някога на Софийския 

университет в дългогодишната му исто-
рия, и първо за последните 100 години. 

Немският учен благодари за оказа-
ната чест и произнесе академично слово 
на тема: ”Виенският конгрес, Балканите 
и Средиземноморието”.

В деня на церемонията по удосто-
яването на високото отличие в Универ-
ситетската библиотека „Св. Климент 
Охридски“, бе открита изложбата „През 
пространството и времето на Нова Евро-
па. Дарение – книги от личната библио-
тека на проф. Хайнц Духарт“.

Директорът на Библиотека „Алек-
сандрина“  проф. Исмаил Серагелдин 
бе удостоен с почетното звание „доктор 
хонорис кауза“ на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски по пред-
ложение на Философския факултет на 
Университета. Биографията на египет-
ския учен бе представена от декана на 
Философския факултет проф. Димитър 

Пенчев заяви, че заслужените награди са 
само слаб знак на признателност за ду-
ховното присъствие на учен като проф. 
Гражина Шват-Гълъбова. „Да посветиш 
живота си на една малка литература, 
писана на чужд език, е достойно за ува-
жение. Когато обаче успееш да предадеш 
този свой интерес на по-младите, това 
е вече нещо голямо“, каза той и добави, че 
благодарение на любовта и енергията 
на учени като проф. Гражина Шват-Гъ-
лъбова българската литература и култу-
ра живеят и участват в интелектуалния 
живот извън рамките на националната 
културна традиция.

„Чуждестранните българисти като 
нея помагат да се отворят границите на 
заниманията с българска литература и 
култура - както видимите, политически 
и езикови граници, така и невидимите 
граници, които понякога възникват по-
ради методологическото или идеологи-
ческо затваряне в една национална на-
учна традиция. Научното дело на проф. 
Гражина Шват-Гълъбова е рядък принос 
за разбиването на тези граници и сте-
реотипи“, каза още доц. Пенчев и изра-
зи убеждението си, че удостояването на 
проф. Гражина Шват-Гълъбова с почет-
ното звание „доктор хонорис кауза“ на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ е заслужен знак на призна-
телност за нейното научно и духовно 
присъствие в полето на заниманията с 
български език, литература и култура. 

Проф. Гражина Шват-Гълъбова бла-
годари за оказаната чест на ректора, на 
Академичния съвет на декана на Фа-
култета по славянски филологии и на 
всички, които са обърнали внимание и 
са оценили нейния труд: „Благодарна 
съм и заради това, че през целия си про-
фесионален живот съм се старала да 
се придържам към максимален, макар 
и недостижим в науката обективизъм. 
Това нерядко означаваше избор на само-
та. Моята цел обаче беше да преговарям 
за малката, губеща се в меандрите на 
нашето мислене и нерядко принизявана 
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Денков.
Исмаил Серагелдин е роден през 

1944 г. в Гиза. Учил е в университета в 
Кайро, след което в Харвард – магистра-
тура и докторантура – с най-високо от-
личие. Автор е на над 100 книги, на над 
500 статии, на много научно-популяр-
ни предавания по радио и телевизия. 
Участвал е във възможно най-висшите 
световни научни и организационни фо-
руми – ООН, ЮНЕСКО, Световната банка.

Исмаил Серагелдин е директор на от-
критата през 2002 г. Библиотека „Алек-
сандрина“. Той е председател на Борда 
на директорите на всички свързани с 
Библиотека „Александрина“ научни ин-
ститути и музеи. Съветник е на минис-
тър-председателя на Египет по въпроси, 
свързани с културата, науката и музеите.

Почетен доктор е на множество уни-
верситети, сред които тези в Букурещ, 
Мелбърн, Американския университет в 
Кайро, Университета на Охайо, Универ-
ситета на Нант, Манчестърския универ-
ситет и др. 

Проф. Денков припомни историята 
на Александрийската библиотека, която 
представлява нещо много важно – един 

много стар идеал за знанието. Основана 
е през III век пр.Хр. от Птолемеите, със 
специално издаден декрет, според който 
всички папируси, влизащи в града Алек-
сандрия, трябва да бъдат прегледани от 
служители на тази библиотека. И ако 
ги няма в нея, да бъдат преписани или 
преведени. „Това е място на световното 
знание още в онези тъмни времена, кога-
то няма национални разделения, когато 
има империи, когато има зверски войни 
между хората. Но все пак в тези кървави 
и мътни времена е имало хора, които в 
продължение на столетия са се занима-
вали с едно и също – да проучват и да съ-
бират цялото знание, да го превеждат 
на различни, достъпни тогава езици, да 

съставят корпуси от книги и преписи на 
това, което ние наричаме знание – от ге-
ологията през военните технологии, до 
преводите на свещени книги“, каза проф. 
Денков.

След разрушаването на библиотека-
та всичко това е просъществувало във 
вековете като една основна идея – да има 
такава библиотека, в която да е събрано 
световното знание. „Тогава светът е бил 
малък, сега ние сме в един голям свят. 
И тъкмо в този голям свят виждаме 
личности като г-н Серагелдин, който 
благодарение тъкмо на своите усилия, 
създава за дванадесет години една нова 
Александрийска библиотека, открита 
през 2002 г., подкрепена със средства 
както на ЮНЕСКО, така и на ООН, така 
и на Египет“, отбеляза проф. Денков и 
разказа, че в нея има аудитории – по съ-
щия начин, по който ги е имало според 
древните предания – за читатели, слу-
шатели, преписвачи, лектори. Днес все-
ки, който стъпи в библиотеката, може да 
получи която и да е книга, като може да 
я дигитализира, или евентуално да пре-
пише по начина, по който са го правели 
старите преписвачи на папируси.

Проф. Исмаил Серагелдин благодари 
на ректора и академичната общност на 
Софийския университет и отбеляза, че 
за него е чест и гордост да бъде носител 
на почетното звание „доктор хонорис 
кауза“ на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Проф. Серагелдин 
произнесе академично слово на тема: 
„The Uses and Abuses of History“ . 

Акад. Васил Гюзелев бе 
удостоен с Почетен 
знак на Софийския 
университет с огърлица

та наука и изворознанието. Посветил е 
целият си творчески път на Софийския 
университет и неговия Исторически фа-
култет. 

И досега акад. Гюзелев е ненадминат 
в постоянните си търсения в различни 
архиви, участие и организация на всички 
значими международни конференции и 
симпозиуми, издания на научни трудове 
и обработка и издаване на непубликува-
ни извори за българската история. 

Акад. Гюзелев дълги години е ръко-
водител на Катедра „История на Бъл-
гария“ и Катедра „Средновековна обща 
история“ в Историческия факултет на 
Софийския университет, бил е и ръко-
водител на секцията по средновековна 
история в Института по история на БАН, 
както и в Института по Балканистика. 

Бил е гост-лектор и специализант в 
големи научни центрове в целия свят. 
Автор е на 72 книги, над 300 студии и 
статии, над 200 научно-популярни твор-
би и интервюта, публикувани в автори-
тетни издателства у нас и в чужбина. 

Акад. Гюзелев е носител на едни от 
най-престижните международни награ-
ди в областта на хуманитаристиката, 
както и на Почетния знак със синя лента 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“.

Акад. Васил Гюзелев бе удостоен с 
най-високото отличие на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
– Почетен знак с огърлица. Отличието 
беше връчено по време на тържествено-
то отбелязване на неговата 80-годиш-
нина, на която присъстваха ректорът 
на Софийския университет проф. дфн 
Анастас Герджиков, деканът на Истори-
ческия факултет доц. д-р Тодор Попнеде-
лев, председателят на БАН акад. Стефан 
Воденичаров, проф. Георги Близнашки, 
учени, негови ученици, последователи, 
колеги, близки и приятели.

Ректорът проф. дфн Анастас Гер-
джиков честити рождения ден на ака-
демик Гюзелев и му връчи най-високото 
отличие на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Проф. Герджиков 
заяви, че отличието е заслужено призна-
ние към делото на акад. Гюзелев и до-
бави: „Акад. Гюзелев има много награди 
и признания от различни институции и 
това не му е първата награда. Но съм си-
гурен, че акад. Гюзелев ще се зарадва, за-
щото Софийският университет го цени 
много, както много го ценят няколко по-
коления негови колеги.“

Акад. Васил Гюзелев е световноиз-
вестен и признат учен с изключителни 
заслуги за развитието на историческа-
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Проф. Петър Делев  и 
проф. Ян Малицки  
получиха Почетен 
знак със синя лента на 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“

стара история в Историческия факултет 
на Университета (старши асистент от 
1983 г., главен асистент от 1987 г.).

През 1987 г. защитава докторска ди-
сертация на тема „Раннотракийски по-
гребални обичаи и вярвания“. Бил е на 
научна специализация в Никозия, Кипър 
(1990-1991 г.).

През 1993 г. става доцент по стара 
история и тракология с хабилитационен 
труд „Лизимах“. През 2014 г. става про-
фесор по стара история и тракология с 
„История на племената в Югозападна 
Тракия през I хил. пр. Хр.“.

В периода 2007-2015 г. е ръководи-
тел на Катедрата по стара история, тра-
кология и средновековна история към 
Историческия факултет. Бил е замест-
ник-декан на Историческия факултет 
от 1995 до 1999 г., а от 1999 до 2003 г. е 
декан на същия факултет. Бил е замест-
ник-председател (2007-2011) и пред-
седател на Общото събрание на Софий-
ския университет (2011-2015).

Води лекционни курсове в редица 
университети. В периода 1991-1989 г. в 

благодарност и вълнение от оказаната 
висока чест: „Днес бях почетен много ви-
соко, получавайки медала на този славен 
университет – Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Проф. Малицки 
добави, че е получил награда, която пре-
вишава неговите заслуги и подчерта, че 
трябва занапред да работи, за да заслу-
жи високото отличие.

Проф. Ян Малицки е историк, съве-
толог, съучредител, понастоящем ди-
ректор на Центъра за Източна Европа 
на Варшавския университет. Aвтор, 
съавтор и редактор на много публи-
кации в областта на изследванията на 
изтока, в т.ч. East and West. History and 
Contemporary State of Eastern Studies (ред. 
Съвместно с проф. Л. Заштовт), Russia: 
of the Tsars, of the Bolsheviks, of the New 
Times, with introduction from Richard Pipes 
(ed.) Участник и организатор на няколко 
нелегални акции. Член на редакцията на 
нелегалното списание „Obóz”, учредител 
на нелегалния Институт за Източна Ев-
ропа (1983-85), политически затворник. 
Учредител и главен редактор на три-
месечното издание „Przegląd Wschodni” 
(oт 1991). Награден с Рицарски кръст 
на Ордена за заслуги на Литва (2006), 
Рицарски кръст на Ордена за заслуги 
на Унгария (2009), Командорски кръст 
на Ордена на възродена Полша (2009), 
медал „25 години независима Украйна“ 
(2016) и почетна грамота от министъра 
на културата на България (2008).

През октомври 2016 г. двама бележи-
ти учени бяха удостоени с Почетен знак 
със синя лента на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“ – проф. Пе-
тър Делев и проф. Ян Малицки.

По време на официалното откри-
ване на академична 2016/2017 учебна 
година на Историческия факултет на 
Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ ректорът на Университета 
проф. дфн Анастас Герджиков удостои 
проф. Петър Делев с Почетен знак със 
синя лента на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“.

Проф. Петър Делев е роден на 30 де-
кември 1951 г. в София. През 1970 г. за-
вършва 114-та гимназия с изучаване на 
английски език. През 1977 г. завършва 
специалност „История“ с профил „Ар-
хеология“ и втора специалност англий-
ски език в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. От 1977 до 1979 г. 
е уредник в Археологическия отдел на 
Националния исторически музей. През 
1979 г. започва работа като асистент по 

Шуменския университет – курс по стара 
история, в Националната художествена 
академия – лекционен курс по история 
на стария свят (2003-2013) и лекционен 
курс по култура на стария свят (2014-
2016).

През годините е бил научен ръко-
водител на редица успешно защитили 
докторанти. Участва в научни журита 
в България и в чужбина. През 2013 г. е 
ръководител на научния проект „Тра-
кийските светилища в Северозападните 
Родопи: археологически проучвания в 
района на Велинградски“.

Проф. Делев изрази благодарността 
си към своята катедра, която е издигна-
ла предложението за наградата, към 
Факултетния съвет на Историческия 
факултет и към целия факултет, както 
и към Академичния съвет на Софийския 
университет. Той благодари и на проф. 
Герджиков, който лично го удостои с ви-
сокото отличие. 

Академичното слово на проф. Петър 
Делев бе озаглавено „43 г. пр. Хр.“. По ду-
мите му, именно през тази година в ис-
торическите извори на няколко места 
се среща информация за Древна Тракия, 
нещо изключително рядко и поради 
тази причина особено ценно и интерес-
но.

Полският учен проф. Ян Малицки бе 
удостоен с Почетен знак със синя лента 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ по предложение на Истори-
ческия факултет на Софийския универ-
ситет. 

Проф. Ян Малицки получи отличи-
ето от ректора на Софийския универ-
ситет проф. дфн Анастас Герджиков и 
изрази пред него и пред Академичния 
съвет на Университета дълбоката си 
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Министър Екатерина 
Захариева награди 
студенти от 
Юридическия факултет

В емблематичната 272-ра аудитория 
в Ректората на Софийския университет 
бе открита академичната 2016-2017 го-
дина на Юридическия факултет. В рам-
ките на церемонията бяха наградени 
студенти от факултета, отличили се на 
международни състезания. Министър 
Захариева връчи плакет на Министер-
ството на правосъдието на победите-
лите от състезанието по медиация и 
преговори на Виенския център по меж-
дународен търговски арбитраж (VIAC).

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков поздрави 
колегията на Юридическия факултет и 
изрази задоволството си да открие нача-
лото на учебната година във факултета с 
такива традиции и с такива постижения. 
Той поздрави всички студенти, препо-
даватели и служители на факултета с 
празника и се обърна към първокурс-
ниците с думите: „Тези, които са избрали 
областта на правото или областта на 
международните отношения, са наисти-
на младите хора, от които ще зависят 
бъдещите десетилетия. Развитието 
на държавата и обществото почива 
най-вече на това, с което ще се занима-
вате вие“. 

Деканът на Юридическия факултет 
проф. Пенов заяви, че се открива учеб-
ната година в Юридическия факултет, 
който е с близо 125-годишна история. 
„Избрали сте да учите „Право“ и „Меж-
дународни отношения“ – специалности, 
развили се заради справедливостта. 

Обучавате се във факултет, първи в 
рейтинговата система на Република 
България и по двете специалности. Това 
е един от първите и най-престижни фа-
култети на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, който е бил и ще 
бъде в центъра на най-значимите съби-
тия в историята на Университета, оп-
ределящ до голяма степен неговия облик, 
поради който носи името Университет. 
Неговите възпитаници утвърждават 
България като правова държава“. 

Проф. Пенов отбеляза, че не е слу-
чайност, че отборите на Юридическия 
факултет достойно се представят на със-
тезанията по право в страната и в чуж-
бина. Това е резултат от взаимодействи-
ето между преподавателите, носители 
на традициите на факултета, и будните 
съвременни студенти. 

Министърът на правосъдието на Ре-
публика България Екатерина Захариева 
също поздрави аудиторията и изрази 
радостта си, че присъства на открива-
нето на учебната година в Юридическия 
факултет на Софийския университет. 
„От вас в бъдеще ще зависят човешките 

съдби, качеството на живот в България 
и усещането за щастие на хората. Усе-
щането на това дали хората се чувст-
ват щастливи в една държава, зависи 
от това, дали те чувстват, че живеят 
в справедлива държава“, каза министър 
Захариева пред студентите. 

Приветствие към колегите си от-
прави и Васил Силяновски, председател 

на Студентския съвет и възпитаник на 
Юридическия факултет на Софийския 
университет: „Останете тук и кажете 
„на мен ми пука”. На мен ми пука за среда-
та и ще се опитам да я променя. На мен 
ми пука за общежитието ми, лекциите 
ми, на мен ми пука за Университета“. 

В рамките на церемонията за откри-
ването на учебната година бяха награ-
дени отличили се студенти от Юридиче-
ския факултет.

Министър Захариева награди с пла-
кет на Министерството на образова-
нието победителите в тазгодишното 
състезание по медиация и преговори на 
Виенския център по международен тър-
говски арбитраж  (VIAC) Ивайло Иконо-
мов и Георги Еленков.

Г-жа Таджер връчи наградата на 
проф. Витали Таджер на Диана Асени-
кова, студент, изявил се в областта на 
гражданско-правните науки.

Проф. Огнян Герджиков за втори път 
връчи награди на изявени студенти в 
областта на гражданско-правните нау-
ки. Тази година те бяха за Снежанка Бал-
джиева и Деян Петров.

Както всяка година, издателство 
„Сиби“ и издателство „Сиела“ подариха 
на първокурсниците Конституцията на 
Република България и правна литера-
тура.
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Студенти от Софийския 
университет станаха 
финалисти на световно 
студентско състезание 
за идеи за космически 
мисии с малки спътници

до 23 октомври. 
Над 150 учени, университетски пре-

подаватели и студенти от 31 държави 
обмениха опит в проектирането и при-
ложението на високо технологични мал-
ки спътници на IV Световна среща на 
международната организация UNISEC 
Global (University Space Engineering 
Consortium). Организацията подкрепя 
проучвания, които ще направят косми-
ческите технологии по-достъпни и при-
ложими в близкото бъдеще. 

Целта на UNISEC е до края на 2020 г. 
да създаде условия, в които студенти и 

Според проф. Накасука спътниците 
отдавна са навлезли във всекидневие-
то ни, но проблемът е, че досега цената 
им е била и все още е много висока. Това 
прави изстрелването и разгръщането 
им много скъпо и трудно достъпно. По 
думите му, решението е в това, спътни-
ците да стават все по-малки – микро-, 
нано- и пикосателити, но да запазват 
своята основна функционалност като 
наблюдателно средство, средство за на-
учни и технологични експерименти, за 
комуникации и за обучение. Разработва-
нето на такива спътници ни позволява 
да използваме съвременни космически 
технологии с много по-малко разходи.

Сред членовете на програмния коми-
тет на конференцията бяха д-р Вернер 
Балог – представител на Организацията 
на обединените нации, Райнер Сандау 
от Международната академия по астро-
навтика и проф. Суприя Чакрабарти от 
Масачузецкия университет, който разра-
ботва спътник за заснемане на планети 
извън слънчевата система.

Космическите изследвания вече не 
изискват много голямо финансиране и 
не са само за големите държави. За да 
прогресира, всяка държава трябва да 
развива собствена съвременна косми-
ческа индустрия. Сега спътниците се из-
ползват за наблюдение на Земята, както 
и за комерсиални цели. Затова вече бли-
зо 60 държави имат собствени спътни-
ци. Новите спътници се използват и за 
изследвания на по-далечния космос, на-
пример като начало за планирани мисии 
до Луната и Марс, както и за откриване 
на планети извън слънчевата система 
(екзопланети).

Студенти от Физическия факултет 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ достигнаха до финалния кръг 
на международното студентско състе-
зание “Идея за космическа мисия”. От-
борът представи своята идея за наблю-
дение и обезопасяване на космически 
отпадъци чрез интелигентни рояци от 
малки спътници и тяхната разработка 
бе посрещната с висок интерес.

За студентското състезание бяха 
класирани десет проекта. То се проведе 
в рамките на IV-та Световна среща на 
международната организация UNISEC 
Global, която се състоя край Варна от 18 

млади хора от университети от над 100 
страни по света да могат да участват в 
практически космически проекти. До 
момента в инициативата участват над 
87 страни. През юли 2016 г. бе създадена 
и организацията UNISEC Bulgaria, в коя-
то Софийският университет има водеща 
роля. 

За първи път световният форум се 
провежда извън Япония, където UNISEC 
е базирана. Съорганизатори от българ-
ска страна бяха клъстерът “Аерокосми-
чески технологии, изследвания и прило-
жения” CASTRA и Физическият факултет 
на Софийския университет, представен 
от преподаватели и студенти от създа-
дената през 2012 г. магистърска про-
грама „Аерокосмическо инженерство и 
комуникации“. Форумът започна с прес-
тижния VII Международен симпозиум по 
наноспътници, в който с научни доклади 
участваха преподаватели от Физическия 
факултет на Софийския университет, от 
Университетския център за космически 
изследвания и технологии и студенти от 
магистърската програма „Космически 
изследвания“.

Международната конференция бе 
открита от проф. Шиничи Накасука – ге-
нерален директор на UNISEC и препода-
вател в Токийския университет, който 
поднесе и приветствие от името на по-
сланика на Япония г-н Шиничи Яманака. 
Акцентите в програмата на престижния 
форум бяха проектирането и приложе-
нието на високотехнологичните малки 
спътници за наблюдение на земната 
повърхност и атмосферата, ранното 
предупреждение за земетресения, спът-
никовите комуникации и улавянето на 
космически отпадъци и други. 
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Възпитаници на Алма 
матер са медалисти от 
Петата национална 
студентска олимпиада по 
компютърна математика 
„Акад. Стефан Додунеков“

Катедра „Испанистика и 
португалистика“ отбеляза 
55 години испанска 
филология в Софийския 
университет „Св. Климент 
Охридски“

В периода 28-30 октомври 2016 г. 
в гр. Велико Търново се проведе Пета-
та национална студентска олимпиада 
по компютърна математика „Академик 
Стефан Додунеков”. На състезанието за 
поредна година представителите на Со-
фийския университет доминираха над 
останалите, за което свидетелстват и 
постигнатите резултати.

Велина Иванова, Владимира Суван-
джиева и Марин Шаламанов от Факул-
тета по математика и информатика на 
Софийския университет са златните 
медалисти в група „А“. Сребърни медали 
спечелиха Матей Константинов, Младен 
Вълков, Митко Стайков и Виктор Цонев 
от Факултета по математика и информа-
тика, както и Димитър Шандурков, Боян 
Пейчев и Дамян Дамянов от Факултета 
по химия и фармация. В група „А“ с брон-
зови медали бяха отличени Силви-Ма-
рия Гюрова, Спасимир Нонев и Петър 
Скорчелиев от Факултета по математика 
и информатика, а в група „Б“ – Ема Тодо-
рова от Факултета по химия и фармация.

Традиционно участниците от Софий-
ския университет се представят добре 
на този тип състезания – решаване на 
математически задачи с помощта на 
компютър и система за компютърна 
алгебра. Олимпиадата е индивидуално 
състезание, в което могат да участват 
студенти бакалаври и магистри от всич-
ки университети в България. Съгласно 
регламента състезателите са разделени 
на две групи според изучаваната уни-
верситетска специалност. За всяка група 
има отделно класиране.

ститута „Сервантес“ Хавиер Валдивиел-
со, испанисти, студенти и гости.

Доц. Стефанова поздрави участници-
те в симпозиума от името на ректора на 
Софийския университет проф. дфн Ана-
стас Герджиков и от свое име и привет-
ства гостите с „Добре дошли“ в Софий-
ския университет. Тя се обърна и към 
основоположниците на специалността 
„Испанистика“ в Университета и изрази 
дълбоката си благодарност за това, кое-
то са направили преди 55 години. 

Деканът на Факултета по класически 
и нови филологии също поздрави учас-
тниците и гостите на международния 
научен симпозиум. Проф. Мадлен Дано-
ва отбеляза, че тази катедра е една от 
най-активните във Факултета по класи-
чески и нови филологии и винаги е ус-
пявала да организира научни форуми на 
много високо равнище. 

Тя заяви още, че макар и половин век 
да изглежда малко като време, за Бъл-
гария и за Софийския университет това 
е достолепна възраст. Проф. Данова по-

В Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ бе открит Меж-
дународния симпозиум на тема „Езикът 
и литературата – срещи, предизвикател-
ства, влияния“. Той се проведе в рамките 
на събитията, с които се отбеляза 55-го-
дишнината на Катедрата „Испанисти-
ка и португалистика“ и създаването на 
специалността „Испанска филология“ в 
Университета. 

Мероприятията, включени в праз-
ничната програма по повод юбилея, се 
реализираха с подкрепата на Културния 
център на Университета, посолство на 
Кралство Испания, Институт „Серван-
тес“, Театър-лаборатория „Алма Алтер“ и 
Фондация „Луксуриа Еуропае“.

На откриването на форума присъст-
ваха заместник-ректорът на Софийския 
университет доц. д-р Елиза Стефанова, 
деканът на Факултета по класически и 
нови филологии проф. д-р Мадлен Дано-
ва, ръководителят на катедра „Испанис-
тика и португалистика“ доц. д-р Татяна 
Пантева, посланици и представители на 
посолствата на Бразилия, Аржентина, 
Венецуела, Колумбия, директорът на ин-
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Графика и живопис от 
Академията за изкуства 
„Владислав Стжемински” в 
Галерия „Алма матер“

Катедрата по Испанска филология 
с единствена едноименна специалност 
в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ е основана през 1961 г. от 
проф. Тома Томов, изтъкнат български 
романист и ученик на Рамон Менендес 
Пидал, и неговата млада асистентка 
Емилия Ценкова, дългогодишен вдъхно-
вяващ учител на поколения испанисти, 
които и днес я даряват с уважение и 
признателност. През 1992 г. се създава 
специалност „Португалска филология“ 
и така се променя името на катедрата 
– първоначално „Ибероромански фило-
логии“, а в последствие - „Испанистика 
и португалистика“. Днес в катедрата ра-
ботят осемнадесет щатни и множество 
хонорувани преподаватели, а наред с 
двете бакалавърски програми същест-
вуват и четири магистърски: „Приложна 
лингвистика“, „Семиотика, език и рекла-
ма“ (съвместно с Факултета по журна-
листика и масова комуникация), „Устен 
превод“ и „Ибероамериканистика“. Пре-
подавателите и студентите участват в 
образователни и научно-изследовател-
ски проекти; през последните години се 
разширява и сътрудничеството с други 
български и чуждестранни универси-
тети. Възпитаниците на специалността, 
над 1500 към днешна дата, намират раз-
нообразна и сериозна реализация като 
преподаватели по испански език, прево-
дачи, учени, но също и в държавната ад-
министрация, дипломацията, медиите.

Специалността разполага с Аула 
„Сервантес“, с функциониращ Испано-
езичен център и богата библиотека – 
щедро дарение от правителството на 
Кралство Испания, като признание за 
качествата и постиженията на българ-
ските испанисти. Постоянно разраства-
щият се фонд включва художествена и 
научна литература, периодика, учебни-
ци и учебни помагала, филми и други 
материали.

По време на официалното открива-
не на конференцията бяха поднесени 

приветствия от директора на 
Институт „Сервантес“ Хавиер 
Валдивиелсо и от Рафаел Алва-
радо Димитров – Почетен кон-
сул на Колумбия в България и 
дългогодишен преподавател в 
специалността „Испанска фи-
лология“.

Изложбата на графика и живопис на 
художници от Академията за изкуства 
в Лодз (Полша) се реализира в рамките 
на съвместен проект на преподавате-
ли от Академията за изкуства в Лодз и 
техните колеги от катедра „Визуални 
изкуства“ към Факултета по начална и 
предучилищна педагогика към Софий-
ския университет. Някои от представе-
ните полски художници са участвали и в 
предишни проекти на катедрата, реали-
зирани по Фонд „Научни изследвания“ 
на Софийския университет през 2014 и 
2015 г. в България и Полша.

До 21 октомври 2016 г. в 
пространствата на галерията на 
Софийския университет можеха да бъдат 
разгледани видени творби на изтъкнати 
представители на съвременното полско 
изкуство с множество артистични 
изяви както в Полша, така и в чужбина 
– проф. Дорота Сак, проф. Марек Сак, 
проф. Ждислав Олейничак, проф. Пиотр 
Стахлевски, проф. Витолд Калински, 
проф. Збигнев Пурчински и доц. Пиотр 
Чесиельски.

жела успех на форума, а на колегите си 
от катедрата да младеят, да привличат 
много студенти и млади преподаватели. 

Доц. Татяна Пантева, ръководител 
катедра „Испанистика и португалисти-
ка“ поздрави гостите и участниците и 
изрази удоволствието си да приветства 
всички с „Добре дошли“ на събитието. Тя 
предаде искрените поздрави и пожела-
ния за успешното протичане на между-
народния симпозиум от страна на осно-
вателката на катедрата Емилия Ценкова 
– обичана и уважавана учителка на мно-
зина от преподавателите в катедрата и 
на над 1000 български испанисти. 

Доц. Пантева добави, че обикновено 
на тези традиционни чествания се при-
помнят разказите на учителите, основа-

телите на катедрата, за първите стъп-
ки на университетската испанистика в 
България през есенните дни на 1961 г. 
„Това поражда удовлетворение от по-
стигнатото и мечти за бъдещото ни 
развитие“, каза още тя и представи на-
кратко историята на катедрата и успехи-
те на нейните преподаватели. 

В Галерия „Алма матер“ в Ректората 
на Софийския университет бе открита 
изложбата графика и живопис от Акаде-
мията за изкуства „Владислав Стжемин-
ски” (Лодз/Полша).

Експозицията бе организирана от 
катедра „Визуални изкуства“ към Факул-
тета по начална и предучилищна педа-
гогика, Културния център на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски” и 
Галерия „Алма матер“ . 
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„Кратък тематичен речник 
на българския, чешкия, 
полския и украинския 
език“ бе представен в 
Софийския университет

В Заседателна зала 1 в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ 
беше представен „Кратък тематичен 
речник на българския, чешкия, полския 
и украинския език“ с автори Елена Крей-
чова, Надежда Сталянова и Олга Сорока. 
Събитието беше посветено на 20-годиш-
нината от създаването на специалност 
„Украинистика“ в Софийския универси-
тет.

Официални гости на премиерата 
бяха временно управляващият в Посол-
ството на Украйна в Република Бълга-
рия Анна Тертична, третият секретар 
в Посолството на Украйна в Република 
България Тетяна Кононова, директорът 
на Полския институт в София Ярослав 
Годун, представители на Чешкия цен-
тър в София. На събитието присъстваха 
представители на деканското ръковод-
ство на Факултета по славянски фило-
логии, гости от университети, в които се 
изучава славистика – Пловдивския уни-
верситет „П. Хилендарски“, Югозападния 
университет „Н. Рилски“.

Книгата беше представена от доц. 
д-р Албена Стаменова, ръководител на 
Катедрата по славянско езикознание на 
Факултета по славянски филологии. Те-
матиката на речника предизвика инте-
рес и у колеги от други университети, в 
които се преподават чужди езици – Уни-
верситета за архитектура, строителство 
и геодезия, Медицинския университет – 
Пловдив, Медицинска академия - София, 
както и няколко института на БАН.

Изложба „През 
пространството и 
времето на Нова Европа. 
Дарение – книги от 
личната библиотека на 
проф. Хайнц Духарт“

Първев и представители на академична-
та общност. 

Събитието бе открито от доц. Анна 
Ангелова, която припомни, че Универ-
ситетската библиотека започва своето 
историческо развитие на базата на да-
рение. Още в първите години от живота 
на библиотеката в нейните фондове се 
вливат богатите лични библиотеки на 
емблематични университетски препо-
даватели като проф. Иван Шишманов, 
проф. Боян Пенев, проф. Любомир Ми-
летич и редица други учени. Те не само 
обогатяват фондовете на библиотеката, 
но донякъде определят и научния им ха-
рактер. 

Доц. Ангелова добави, че още през 
1899 г. Университетската библиотека 
приема първите две библиотеки на чуж-
ди учени – на езиковеда от Швейцария 
Алфред Оден и на украинския историк 
проф. Михайло Драгоманов. „Днес ви 
представяме на практика третата го-
ляма сбирка на чужденец, която се влива 
във фондовете на Университетската 
библиотека, и която тепърва ще се полз-
ва от поколения студенти и преподава-
тели от Софийския университет.“ 

Във фоайето на Университетската 
библиотека „Св. Климент Охридски“ бе 
открита изложбата „През пространството 
и времето на Нова Европа”. Експозицията 
представи книги от дарената на Алма ма-
тер лична библиотека на проф. д-р Хайнц 
Духарт, която съдържа около 8000 тома. 

Проф. Духарт е германски историк с 
фундаментални изследвания в областта 
на новата и най-новата европейска исто-
рия. Повече от две десетилетия той е тяс-
но свързан със Софийския университет. 
Тези добри научни контакти стават по-
вод той да дари своята лична библиоте-
ка, която ще се съхранява в Университет-
ската библиотека като отделна колекция. 
Библиотеката на проф. Духарт е в процес 
на обработка, но част от нея е в електрон-
ния каталог и е на разположение на чита-
телите на Университетската библиотека. 

На официалното откриване на експо-
зицията присъстваха ректорът на Софий-
ския университет проф. дфн Анастас Гер-
джиков, проф. Хайнц Духарт, директорът 
на Университетската библиотека доц. 
Анна Ангелова, чл.-кор. проф. дин Иван 
Илчев, деканът на Историческия факул-
тет доц. Тодор Попнеделев, доц. Иван 
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ъзнаваме силата и слабостите на всеки 
том, познаваме вярата на авторите. 
Връзката между изследователя и него-
вата библиотека е брак за цял живот. 
Ако в този в брак настъпи развод, това е 
повратен момент в живота на изследо-
вателя и този момент не преминава без 
сантиментални чувства. Но аз съм мно-
го щастлив, че моята библиотека беше 
така сърдечно посрещната в Софийския 
университет, така че днес съм напълно 
убеден, че ще намери приятели тук, на 
много километри далеч от първоначал-
ното си място“ каза още проф. Духарт. 

Немският учен уточни, че библио-
теката му датира от началото на 60-те 
години на двадесети век и ще предста-
влява интерес не само за историци, но и 
за юристи, изследователи на междуна-
родните отношения и дори за геолози. 
По-голямата част от библиотеката е на 
немски език, но има и множество книги 
на английски, френски и други романски 
езици, както и много на славянски ези-
ци. Част от сбирката са много специални 
издания, посветени на Вестфалския мир 
и Стогодишната война, на ерата на Напо-
леон, Виенския конгрес. 

Накрая проф. Духарт заяви: „Благо-
дарен съм на моя приятел и колега Иван 
Първев, на ректора на Софийския уни-
верситет за организирането на транс-
порта на библиотеката от Германия до 
София и на директора на Университет-
ската библиотека за организирането на 
тази чудесна изложба. Щастлив съм, че 
библиотеката е в изключително добри 
ръце.“ 

Проф. Духарт подари на директора на 
Университетската библиотека доц. Ан-
гелова факсимиле от Вестфалския мир 
– един от ключовите документи на евро-
пейската история, въпреки че България 
не е спомената в него. Факсимилето е с 
транскрипция и превод на латинския 
текст, което е издадено преди около два-
десет години и отдавна е изчерпано. 

Ректорът на Софийския университет 
проф. дфн Анастас Герджиков връчи на 
проф. Духарт благодарствена грамота за 
щедрото дарение.

Доц. Ангелова благодари за щедрия 
жест на проф. Хайнц Духарт и отбеляза, 
че това е една изключително стойност-
на колекция, която би била гордост за 
всяка една университетска библиотека. 

Доц. Иван Първев от Историческия 
факултет представи накратко биогра-
фията на проф. д-р Хайнц Духарт. Той е 
един от най-известните немски истори-
ци, които се занимават с историята на 
Германия и с историята на Европа през 
периода 18-19 век. Дългогодишен пре-
подавател и директор на Института за 
европейска история в Майнц. Като та-
къв той е съдействал български учени 
да специализират в Германия. 

Доц. Първев подчерта, че екипът на 
Историческия факултет на Софийския 
университет с огромно удоволствие е 
приел идеята библиотеката на проф. 
Духарт да бъде дарена на Университета. 
Той благодари на предишния и насто-
ящия ректор на Софийския университет 
проф. Иван Илчев и проф. Анастас Гер-
джиков, които активно са съдействали 
за реализирането на идеята и финанси-
рането на транспорта на томовете.

Доц. Първев подчерта още, че даре-
нието на проф. Духарт е първото даре-
ние на немски учен въобще за Софий-
ския университет. 

Деканът на Историческия факултет 
доц. Тодор Попнеделев заяви, че е истин-
ска чест за Историческия факултет да 
има контакт с такъв учен, който смело 
дърпа напред европейската историче-
ска наука в проблематиката, с която се 
занимава. „Чест е за нас да получим това 
дарение, защото общността, която се е 
събрала тук днес, се радва най-много на 
книги, които носят знанието и го преда-
ват във времето“, подчерта той и изказа 
своята благодарност.

Проф. д-р Хайнц Дурахт заяви, че за 
него е голяма чест да присъства на от-
криването на изложбата. Той подчерта, 
че е част от поколението изследова-
тели, за които връзката с книгите има 
съкровен характер и той самият не би 
могъл да живее без книги. „Знаем, че 
всяка книга има собствена история, ос-

Факултетът по химия и 
фармация на Софийския 
университет стартира 
нов проект

По време на работната среща бяха 
представени както различните области 
на изследователския интерес в парт-
ньорските институции, така и области-
те, в които групите, които ще си сътруд-
ничат по проекта, ще работят.

Факултетът по химия и фармация 
на Софийския университет е водещ из-
следователски център в областта на 
съвременните функционални материа-
ли в България и сътрудничеството със 
световните лидери в тази научна област 
ще доведе до развитието на неговия по-
тенциал да се превърне в уважаван на-
учен център за Европа с увеличаващи 
се научни изследвания, иновации и по-
стижения. Това ще увеличи участието на 
изследователските групи от Факултета в 
европейски и международни проекти и 
ще насърчи развитието на други изсле-
дователски институции в България. 

Партньорите от изследователски-
те институции имат международна ре-
путация и опит в различните аспекти 
на синтез, модифициране, охаракте-
ризиране, изпитване и моделиране на 
функционални материали. Допълни-
телно предимство за Факултета по хи-
мия и фармация е, че чуждестранните 
партньори имат високи компетенции 
в различни области на химията и ма-
териалознанието. Въз основа на опита 
и постиженията на изследователските 
групи във Факултета, настоящият про-
ект ще допринесе за две от приоритет-
ните области на иновационната страте-
гия за интелигентна специализация на 
България със съответните тематични 
приоритети “Материали за чиста енер-
гия и опазване на околната среда” и “Ма-
териали с приложение във фармацията 
и медицината”.

Във Факултета по химия и фармация 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ бе представен проекта „Пови-
шаване на научния капацитет на Факул-
тета по химия и фармация при Софий-
ския университет като водещ регионален 
изследователски и иновационен център в 
областта на съвременните функционал-
ни материали”. Той е с бюджет 1 милион 
евро и е за период от три години.

Проектът е финансиран по европей-
ската програма „Хоризонт 2020“ от кон-
курса TWINNING. Ръководител на проекта 
е проф. Георги Вайсилов. Проектът стар-
тира със среща на Комитета по наблюде-
ние и лекции на чуждестранните гости. 

На събитието присъстваха деканът 
на Факултета по химия и фармация акад. 
проф. дн Петър Кралчевски, членовете на 
Управителния съвет на проекта – проф. 
Георги Вайсилов, чл.-кор. проф. Тони Спа-
сов, проф. Румен Цеков, доц. Росица Ни-
колова, доц. Елена Василева и доц. Анела 
Иванова, представители на трите парт-
ньорски организации: проф. Ханс-Юрген 
Бут и д-р Калоян Койнов от Института 
по полимери „Макс Планк“, проф. Марк 
Бламайър и д-р Стоян Смуков от Департа-
мента по материалознание и металургия 
към университета в Кеймбридж и проф. 
Константин Нейман от Факултета по хи-
мия към университета в Барселона.

Проф. Георги Вайсилов приветства 
участниците в срещата и представи ос-
новните цели на проекта. Основната за-
дача по проекта TWINNING е подобряване 
на технологичния капацитет на Факулте-
та по химия и фармация при Софийския 
университет и повишаване на изследова-
телския потенциал на учените и препо-
давателите в областта на съвременните 
функционални материали. 
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

бюлетинът се изготвя от отдел
“ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

info@admin.uni-sofia.bg 


