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ЗАПОЧНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА 
КАМПАНИЯ НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 
ГОДИНА

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СЕ 
ВКЛЮЧИ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКА 
БОРСА 2017

На 20 февруари 2017 г. започна 
приемът на заявления за явяване 
на изпити за първата и втората 
кандидатстудентска сесия на Со-
фийския университет. Крайният 
срок е 10 март 2017 г. за първата 
кандидатстудентска сесия и 19 
май 2017 г. – за втората канди-
датстудентска сесия.

Кандидат-студентите могат 
да подадат заявления онлайн в 
страницата на Софийския уни-
верситет на адрес: https://online.
uni-sofia.bg , на място в Ректората 
на Софийския университет или в 
бюрата на фирмите в страната. 
Таксата за явяване на изпит е 30 
лв.

Първата изпитна сесия ще се 
проведе в неделните дни в пе-
риода 19 март - 23 април, а втора-
та - в съботно-неделните дни от 
28 май до 25 юни 2017 г.

Kандидат-студентите подават 
документи за участие в класира-
не и валидират информацията от 
кандидатстудентския си запис в 
електронизираната система лич-
но или чрез други лица от 19 юни 
до 1 юли 2017 г. (без неделните 
дни) в Информационния център 
на Ректората. Изключение пра-
вят кандидатите, които подават 
през електронния портал и заявят 
плащане през електронните сис-
теми, посочени във формуляра. 
За тях не е нужно валидиране на 
информацията на място в Ректо-

Събитието е организирано от 
Центъра за кандидатстудент-
ска подготовка и информация и 
Сдружение „Кандидатстудентска 
борса“.

До 23 март 2017 г. младите 
хора в София, Пловдив, Монтана, 
Велико Търново, Добрич, Варна, 
Бургас, Хасково и Стара Загора 
ще могат да се запознаят със спе-
циалностите и начина за канди-
датстване в най-старото и автори-
тетно висше училище в България.

График на кандидат-
студентската борса:

23 - 24 февруари - гр. София - 
УАСГ бул. „Христо Смирненски”1

27 - 28 февруари - гр. Пловдив 
– Технически университет-

Филиал Пловдив, ул. „Цанко 
Дюстабанов” 25

06 - 07 март - гр. Монтана – 
Общински младежки дом

09 - 10 март - гр. Велико Търново 
– Изложбени зали „Рафаел 

Михайлов”

13 - 14 март - гр. Добрич – 
Общински младежки център

15 - 16 март - гр. Варна – 
Интерхотел „Черно море“

17 - 18 март - гр. Бургас – 
Общински младежки дом

На 23 февруари 2017 г. започва 
участието на Софийския универ-
ситет в традиционната канди-
датстудентска борса. До 23 март 
2017 г. младите хора в София, 
Пловдив, Монтана, Велико Тър-
ново, Добрич, Варна, Бургас, Хас-
ково и Стара Загора ще могат да 
се запознаят със специалности-
те и начина за кандидатстване в 
най-старото и авторитетно висше 
училище в България.

Най-актуалната информация за 
кандидатстудентската кампания 
на Софийския университет може 
да бъде намерена и в страницата 
във Фейсбук „Кандидат-студенти 
2017“ @OfficialSUStudents2017.

За повече информация: 
www.kandidatstudent.net 

и
 kstm@abv.bg

рата, тъй като системата автома-
тично генерира входящ номер за 
участие в класирането. Докумен-
ти за участие в класирането ще се 
приемат и в офисите на фирми в 
страната до 30 юни 2017 г.

Първият етап на класирането 
ще бъде обявен на 11 юли 2017 г., 
вторият етап – на 18 юли 2017 г., 
а третият етап – на 25 юли 2017 г.

За четвърта поредна година в 
Стопанския факултет на Софий-
ския университет като условие за 
кандидатстване за специалности-
те „Икономика и финанси“ и „Сто-
панско управление“ се приемат 
международно признати серти-
фикати за ниво на езика В2 според 
Общата европейска референтна 
рамка за езици за владеене на ан-
глийски, френски и немски език. 
С международно признати серти-
фикати за владеене на английски 
се приемат студенти и в специал-
ност „Хебраистика“.

Осем от общо 109 специал-
ности не използват оценките от 
матурите вместо изпит. Това са 
специалностите „Право“, „Меди-
цина“, „Фармация“, трите специ-
алности във Факултета по жур-
налистика и масова комуникация 
– „Журналистика“, „Връзки с об-
ществеността“ и „Книгоиздаване“, 
„Музика“, както и новата специал-
ност във Факултета по начална и 
предучилищна педагогика „Музи-
кални медийни технологии и тон-
режисура“.

20 - 21 март – гр. Хасково - 
Читалище „Заря”

22 - 23 март – гр. Стара Загора – 
Хотел „Верея”

ProfileНовини

Февруари 2017 г. 5Февруари 2017 г.4



АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ПРОМЕНИ 
В ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧАСТ ОТ 
ФАКУЛТЕТИТЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

УНИВЕРСИТЕТСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ „АЛМА 
МАТЕР“ ПРЕДСТАВИ ПРОГРАМНИТЕ СИ 
ЛИНИИ

На заседание, проведено на 22 
февруари 2017 г., Академичният 
съвет на Университета прие про-
мени в годишните такси за обу-
чение на студенти, докторанти и 
специализанти за някои специ-
алности в част от факултетите 
на Софийския университет през 
учебната 2017/2018 г.

Промяната на годишните такси 
в част от факултетите се отнася 
единствено за новоприети сту-
денти, докторанти и специали-
занти. Не се променят размерите 
на годишните такси за обучение 
на действащите студенти, док-
торанти и специализанти, приети 
преди учебната 2017/2018 годи-
на.

Без промяна остават годиш-
ните такси за обучение на ново-
приети студенти, докторанти и 
специализанти в Биологическия 
факултет, Медицинския факул-
тет, Факултета по журналистика и 
масова комуникация, Физическия 
факултет, Факултета по педагоги-
ка и Юридическия факултет.

Няма промяна на таксите за 
кандидатстване в Софийския уни-
верситет за учебната 2017/2018 
година и те остават 30 лева за явя-
ване на изпит и 30 лева за участие 
в кандидатстудентската кампа-
ния и класиране. Няма промяна и 
в таксата от 50 лева за конкурсен 
изпит на кандидат-докторанти.

Академичният съвет реши да 
бъде намалена таксата за обу-
чение на студенти редовно обу-
чение, приети в специалност 
„Математика“ на Факултета по 
математика и информатика от 
800 лева на 640 лева. Първокур-
сници, приети с максимален бал 
в специалностите „Математика“ и 
„Статистика“, ще бъдат освободе-
ни от такса за първата година на 

В Конферентната зала на Ректо-
рата бяха представени програмните 
линии на Университетската телеви-
зия „Алма Матер“, които ще бъдат 
излъчвани в ефира на Българската 
национална телевизия през 2017 
година. 

На срещата присъстваха замест-
ник-ректорът на Софийския уни-
верситет доц. Георги Вълчев, ди-
ректорът на Дирекция „БНТ Свят и 
региони“ Екатерина Генова, чл.-кор. 
проф. дин Иван Илчев, председател 
на Управителния съвет на Телевизи-
ята, директорът на „Алма Матер“ ТВ 
доц. Светлана Божилова, директо-
рът на Университетската библиоте-
ка доц. Анна Ангелова, представи-
тели на екипи на Университетската 
телевизия, преподаватели, гости. 

Доц. Божилова откри събитието 
като отбеляза, че в момента всички 
говорят, че на България са й необ-
ходими образовани, можещи хора, 
колко важни са науката и образо-
ванието, а младите хора трябва да 
остават в България. Доц. Божилова 
със съжаление отбеляза, че въпре-
ки това България остава единстве-
ната страна, член на Европейския 
съюз, която няма младежки канал 
за образование, наука и култура.

„Младежкият екип на телевизия 
„Алма Матер“, подпомаган от ака-
демичната общност, вече години 
наред вярва в тази кауза и прави 
своите предавания. Искам да благо-
даря на Българската национална те-
левизия в лицето на и Управителния 
съвет, но най-вече на екипа на г-жа 
Екатерина Генова от „БНТ Свят и ре-
гиони“, който не просто ни приюти, 
а ни подкрепя в тази идея. Защото 
вярвам, че обществената телевизия 
е мястото, от което трябва да се 
излъчват програми за наука, образо-

за задочно обучение на 
докторанти – от 600 лева на 1 
000 лева.

 
Факултета по славянски 
филологии

за задочно обучение на 
докторанти – от 600 лева на 1 
000 лева.

 
Философския факултет

за редовно обучение в 
специалност „Публична 
администрация“ – от 380 лева 
на 420 лева;
за задочно обучение в 
специалност „Публична 
администрация“ – от 150 лева 
на 300 лева;
за редовно обучение в 
специалност „Културология“ – 
от 560 лева на 600 лева.

 
Факултета по химия и фармация

за редовно обучение на 
чуждестранни студенти в 
специалност „Фармация“ – от 4 
650 евро на 7 000 евро;
за обучение на чужд език на 
чуждестранни студенти – от 4 
650 евро на 7 000 евро.

 
Факултета по начална и 
предучилищна педагогика

за редовно обучение – от 485 
лева на 530 лева;
за задочно обучение – от 485 
лева на 530 лева. 

 
Академичният съвет реши 
да бъдат намалени таксите 
за редовно обучение на 
чуждестранни студенти – от 
3 300 евро на 3 100 евро и 
за обучение на чужд език на 
чуждестранни студенти – от 3 
000 на 2 550 евро, във Факултета 
по начална и предучилищна 
педагогика. 

Тя добави, че направеното из-
следване за нагласите недвусмис-
лено показва, че аудиторията би 
гледала канал, направен от млади 
хора и предназначен за млади хора. 
„Важното е, че сме направили първи-
те стъпки и ако всички програми на 
Телевизия „Алма Матер“ се сбъднат, 
те ще заемат един сериозен про-
цент от нашата програма и това 
ще бъде подготовка към един бъдещ 
канал, изцяло правен от студенти“, 
каза г-жа Генова. 

Заместник-ректорът на Софий-
ския университет доц. д-р Георги 
Вълчев заяви, че Софийският уни-
верситет съзнава своята мисия, коя-
то е започнал преди 129 години, и 
има уверението на академичната 
общност, че ще продължава да я 
изпълнява. „Днешна България живее 
много разделено, много противо-
поставено и трудно се чуваме. Съз-
даването и поддържането на една 
територия, на която ще може да се 
чува гласът на младото поколение, 

обучение.
Академичният съвет прие уве-

личение на годишните такси за 
обучение на новоприети студен-
ти и докторанти в:
Богословския факултет

за редовно обучение - от 540 
лева на 560 лева;
за задочно обучение - от 246 
лева на 300 лева.

 
Геолого-географския факултет

за редовно обучение в 
специалност „Регионално 
развитие и политика“ - от 
380 лева на 420 лева и за 
задочно обучение в същата 
специалност - от 150 лева на 
300 лева;
за задочно обучение в 
специалност „Туризъм“ - от 150 
лева на 420 лева.

 
Историческия факултет

за редовно обучение - от 590 
лева на 600 лева;
за задочно обучение - от 200 
лева на 400 лева;
за задочно обучение на 
докторанти – от 450 лева на 
900 лева.

 
Стопанския факултет

за редовно обучение в 
специалност „Стопанско 
управление“ – от 380 лева на 
460 лева;
за редовно обучение в 
специалност „Икономика“ – от 
340 лева на 460 лева.

 
Факултета по класически и нови 
филологии

за редовно обучение в 
специалностите „Японистика“, 
„Кореистика“ и „“Южна, 
Източна и Югоизточна Азия“ – 
от 590 лева на 690 лева;

вание, култура 
и за младите 
хора на Бълга-
рия“, каза още 
директорът на 
Националната 
университетска 
телевизия.

Доц. Божило-
ва благодари от 
свое име и от 
името на екипа 
на телевизия-
та и на чл.-кор. 
дин проф. Иван 
Илчев за огро-
мната подкрепа 
през годините. 

Директорът 
на Дирекция „БНТ Свят и реги-
они“ Екатерина Генова изрази 
вълнението си да присъства на 
представянето на продукцията 
на телевизия „Алма Матер“. Тя 
припомни, че от две години БНТ 
2 и БНТ Свят са каналите, в кои-
то част от тази продукция може 
да бъде видяна от по-широката 
зрителска аудитория. Г-жа Гено-
ва отбеляза, че именно каналите 
на обществената медия са мяс-
тото, където най-добре приляга 
на една студентска продукция 
да бъде излъчвана. По думи-
те й, те са приели предаването 
„Ателие“ като равностойна част 
от програмата на БНТ. „Младеж-
кият екип, който прави предава-
нето, освенче се учи вероятно от 
нас, научава и нас на интересни 
виждания, на динамика, на друг 
поглед към едно обикновено ин-
тервю например, за което сме 
им благодарни“, каза още г-жа 
Генова.
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хора все повече гледат в интернет 
и средно прекарват в мрежата по 
около 5 часа на ден. Липсват те-
левизионни предавания, свързани 
с предавания за пътувания, както и 
образователни формати.

Идеята за съществуването на 
специализиран канал с образова-
телно-информационна и културна 
насоченост допада на по-голямата 
част от интервюираните. Обект на 
изследването са били и основни-
те тематични рубрики, които биха 
предизвикали най-голям интерес. 
Резултатите показват, че приори-
тетните рубрики са документални 
и образователни поредици, преда-
вания за култура, както и токшоу 
– от младите за младите. Вторият 
тип са предавания за професионал-
ната реализация на младите хора 
и за бизнес. Последната група са 
предавания, свързани с хора, които 
имат по-дълбоки интереси в акаде-
мичната сфера.

Резултатите от изследването 
очертават предимствата и предиз-
викателствата пред подобен спе-
циализиран канал. Безспорните 
предимства са възможността да 
привлече и да бъде реална алтер-
натива за младите хора на фона на 
масовите канали и на масовите съ-

е изключително важно. В този сми-
съл усилията на Университетска-
та телевизия „Алма матер“, тази 
отвореност, за която говори проф. 
Илчев, е изключително важна, тъй 
като академизмът не познава гра-
ници, той не може да се заключи зад 
определена табела, зад определе-
на фирма“, каза още доц. Вълчев и 
заяви, че лично той ще се радва и 
ще подкрепя всички начинания на 
екипа на телевизията за включва 
нови теми, нови посоки, да хвърля 
мостове между останалите мла-
дежки обединения и структури, 
които биха потърсили 
изява на своята позиция, 
на своето мнение. 

„Защото в крайна 
сметка така сформи-
раме новата граждан-
ственост. За съжаление, 
в страната ни това е 
най-големият дефицит 
– новите граждани. И 
ако тази телевизионна 
територия допринесе, 
макар и малко, в тази 
посока, спокойно бихме 
могли да кажем, че сме 
изпълнили задачата си“, 
каза още доц. Вълчев.

По време на среща-
та с видеоклипове бяха 
представени пет про-
грамни линии, които са 

тях. Важното за този ка-
нал е и да успее да ус-
тои на алтернативите на 
другите тематични ка-
нали, които имат науч-
но-популярни филмови 
съдържания. 

В края на събитие-
то проф. Иван Илчев 
благодари на всички, 
които през тези години 
са доказали, че когато 
имаш желание, можеш 
да постигнеш нещо. 
Той поздрави най-вече 
младите хора, без които 
телевизия „Алма Матер“ 
нямаше да я има. Проф. 
Илчев отбеляза, че цен-
но в телевизията е, че 
показва погледа на мла-

дите хора, който е по-различен. По 
думите му, българите са свикнали 
да мислят за проблемите си пре-
калено сериозно и пожела на мла-
дите си колеги успех, по-широка 
мисъл и да гледат на проблемите 
по-широко усмихнати.

ство и култура“. 
Бяха представени и младежкото 

сатирично предаване „Общежити-
ето“ – приемник на „Ку-ку: преза-
реждане“ (2009-2013) и най-новият 
проект на Университетската те-
левизия - специализираният жур-
нал за образование и наука „Vivat 
Academia”, който вече има заснето 
пилотно предаване. 

Част от новите програмни линии 
е и младежкото дискусионно пре-
даване „Ние“, посветено на живота 
на младите хора и подпомагащо 
техни каузи. 

„Влез в час“ е друг проект на Уни-
верситетската телевизия, чиято цел 
е да отразява реформата и пробле-
мите в българското училище.

В рамките на събитието бяха 
оповестени и резултатите от пред-
ставително изследване на „Алфа 
Рисърч” за нагласите и потребно-
стите на националната аудитория 
от специализиран канал за образо-
вание, култура и младежки полити-
ки. Изследването е проведено през 
октомври 2016 г., интервюирани са 
общо 800 души на възраст между 
16 и 40 години от областни центро-
ве. 

Резултатите сочат, че младите 

държания. Той би дал шанс за изя-
ва младите хора да изразят своята 
гражданска, професионална пози-
ция. Безспорно предимство е съ-
държанието, произведено от Бъл-
гария за България и възможността 
за привличане на образованата ау-
дитория. 

Сред предизвикателствата е за-
държането на трайния интерес на 
младите хора, както и намирането 
на алтернативни подходи, с които 
тези предавания да достигнат до 

готови за излъчване. 
Една част от тях вече 
е позната на зрите-
лите, за други излъч-
ването в ефира на 
БНТ предстои. Всич-
ки са предавания за 
наука и образова-
ние, за младежки 
дейности и култура. 
Представени бяха и 
екипите, работещи 
за продукциите. 

„Ателие” е доку-
ментална поредица 
за изкуство, култура 
и за каузи. Предава-
нето има номинации 
на международни 

фестивали и нейни програми са 
включени в каталога на програма 
„Медия“ на Световното изложение 
в Кан. На екран е вече девет годи-
ни, макар и с прекъсвания. За този 
период има 112 епизода, които са 
52 часа документални филми за 
изкуство. Камелия Петрова, един 
от създателите на „Ателие“, изрази 
задоволството си, че някои от тех-
ните герои вече са изявени творци: 
„Ние имаме една истинска докумен-
тална поредица, която отразява 
съвремието на българското изку-
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С БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
ПО ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ ЩЕ 
БЪДАТ ОБНОВЕНИ ДВА ФАКУЛТЕТА НА 
УНИВЕРСИТЕТА В КАМПУС „ЛОЗЕНЕЦ“

В АЛМА МАТЕР БЕ ПРЕДСТАВЕН 
НОВОТКРИТИЯТ МИНЕРАЛ K-MG 
АРФВЕДСОНИТ

Софийският университет ,,Св. 
Климент Охридски“ и Минис-
терството на регионалното раз-
витие и благоустройството, Уп-
равляващ орган на Оперативна 
програма ,,Региони в растеж“ 
2014 -2020 – Главна дирекция 
,,Градско и регионално развитие“ 
подписаха Административен 
договор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по 
Оперативна програма ,,Региони 
в растеж“ 2014-2020 по проце-
дура за директно предоставяне 
BG16RFOP001-3.003 ,,Подкрепа 
на висшите училища в Република 
България“.

Управляващият орган предос-
тавя на Софийския университет 
безвъзмездна финансова помощ 
в размер на 3 499 991,74 лева по 
Оперативна програма ,,Региони в 
растеж“ 2014- 2020, Приоритетна 
ос 3 ,,Регионална образователна 
инфраструктура“ за изпълнение 
на проектно предложение ,,Ре-
монт и реконструкция на сграда-
та на корпус ,,Б“ в кампус ,,Лозе-
нец“ на Софийския университет 
,,Св. Климент Охридски“.

Общата цел на проектното 
предложение е да се създадат 
условия за предоставяне на мо-
дерни образователни услуги във 
Факултета по математика и ин-
форматика и Физическия факул-
тет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ чрез 
обновяване на материалната 
база, осигуряване на съвремен-
но оборудване и обзавеждане на 

В Музея по минералогия, петро-
логия и полезни изкопаеми на Со-
фийския университет “Св. Климент 
Охридски“ бе представен новоот-
критият минерал K-Mg арфведсо-
нит, който е открит от д-р Момчил 
Дюлгеров, главен асистент в кате-
дра „Минералогия, петрология и 
полезни изкопаеми“ на Геолого-ге-
ографския факултет. Събитието бе 
част от поредицата събития, посве-
тени на 125-годишнината на Музея, 
която се отбелязва през 2017 годи-
на.

В България до този момент са от-
крити единадесет нови минерала. 
Само три от тях са открити от из-
следователи, които не са от Софий-
ския университет, каза при пред-
ставянето доц. Василка Младенова. 
Тя изрази радостта си, че Момчил 
Дюлгеров попълва това семейство 
и му пожела да направи още такива 
открития.

Елена Нейкова, уредник на Музея 
по минералогия, петрология и по-
лезни изкопаеми, изрази вълнение-
то си, че холотипът на минерала ще 
се съхранява в Музея на Софийския 
университет.

Д-р Момчил Дюлгеров съобщи, 
че новооткритият минерал е бил 
одобрен през декември 2016 г. от 
Комисията за нови минерали, но-
менклатура и класификация към 
Международната минералогиче-
ска асоциация. Момчил Дюлгеров 
изследва магматичните алкални 
скали в района на с. Бухово и с. Се-
славци до София през последните 
десет години. Дисертацията му е 
посветена на тази тема и именно 
в този тип скали открива и новия 
минерал. В следващите месеци ще 
бъде публикувана и научна статия с 
резултатите от изследванията.

сградата на корпус „Б“ в кампус 
„Лозенец“ на Университета. След 
изпълнение на предвидените 
дейности по проекта ще се по-
виши качеството на образование 
във Факултета по математика и 
информатика и Физическия фа-
култет на Софийския университет 
,,Св. Климент Охридски“, ще бъде 
осигурена достъпна архитектур-
на среда за хора с увреждания до 
всички части на сградата на кор-
пус ,,Б“ в кампус ,,Лозeнец“.

Продължителността на проек-
та е 30 месеца.
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ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА 
ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО 
ОБУЧЕНИЕ

В рамките на събитието, което 
се проведе на 21 и 22 февруа-
ри 2017 г. в Конферентната зала 
на Ректората, ръководителят на 
Центъра проф. д-р Румяна Пейче-
ва-Форсайт разясни обстойно на-
ционалната и институционалната 
нормативна уредба за акредита-
ция и провеждане на дистанцион-
нна форма на обучение. 

Проф. д-р Румяна Пейче-
ва-Форсайт запозна аудиторията 
с възможностите за подготовка 
чрез програми и курсове за обу-
чение на преподавателите и ад-
министративния състав за онлайн 
обучение, както и с начините, 
по които чрез Центъра за дис-
танционно обучение да получат 
конкретно съдействие. Бяха де-

ята на средата за дистанционно 
обучение беше акредитирана и 
магистърската програма „Ин-
формационни и комуникационни 
технологии в образованието“ от 
професионално направление 1.2. 
Педагогика. Двусеместриалната 
магистърска програма в дистан-
ционна форма ще стартира своя 
прием през есента на 2017 г.

монстрирани курсовете на вече 
акредитираната в дистанционна 
форма на обучение магистърска 
програма по „Информационни и 
комуникационни технологии в 
образованието”. 

Протекоха оживени дискусии 
с ръководителите и екипите на 
програми на факултети, които 
имат желание и готовност за раз-
работване и акредитация на свои 
програми в дистанционната фор-
ма на обучение. 

През ноември 2016 г. Нацио-
налната агенция за оценяване и 
акредитация даде положителна 
оценка на средата за дистанцион-
на форма на обучение в Софий-
ския университет „Св. Климент 
Охридски“. Заедно с акредитаци-

ProfileКОНФЕРЕНЦИИ  И НАУЧНИ ФОРУМИ

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” БЕ ДОМАКИН НА 
МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ПЕРСИЙСКИ РЪКОПИСИ НА БАЛКАНИТЕ И В 
ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА“

В Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” се проведе 
двудневна международна конфе-
ренция, посветена на среднове-
ковните персийски ръкописи на 
Балканите и в Централна Европа 
(23-24 февруари 2017 г.). Събитие-
то бе организирано от Центъра за 
изследвания на Иран, Балканите и 
Централна Европа, Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ и специалност „Иранистика“ 
при Софийския университет.

На откриването на научния фо-
рум присъстваха заместник-рек-
торът на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ доц. д-р 
Георги Вълчев, деканът на Факулте-
та по класически и нови филологии 
проф. Мадлен Данова, д-р Марчела 
Борисова – зам.-директор на На-
ционалната библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“, д-р Хасан Дотаги, 
изпълняващ длъжността посланик 
на Ислямска Република Иран в Бъл-

гария. 
Гости и участници във форума 

бяха д-р Акбар Ирани, директор на 
Техеранския институт по културно 
наследство, доц. д-р Нематоллах 
Иранзаде, зам.ректор на техеран-
ския университет „Аломе Табата-
баи”, доц. д-р Давуд Еспархам от 
същия университет, доц. д-р Иван 
Санто от австрийската академия 
на науките, д-р Акрам Багиров от 
азербайджанската академия на на-
уките, проф. Намир Карахалилович 
от Сараевския университет.

Доц. д-р Иво Панов, ръководител 
на специалност „Иранистика” при 
катедра „Класически изток“ към 
ФКНФ и председател на организа-
ционния комитет на конференци-
ята откри форума и отбеляза, че 
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това е четвъртата поред между-
народна конференция по иранис-
тика на българска територия през 
последните няколко години. Той 
заяви, че за конференцията са по-
стъпили над 80 доклада, от които 
комисията е избрала да участ-
ват 40. Участници във форума са 
представители на 11 държави: 
Австрия, Азербайджан, Босна и 
Херцеговина, България, Велико-
британия, ИР Иран, Италия, Сър-
бия, Турция, Унгария, Хърватска, 
като само от Иран гостите са 14. 
По думите на доц. Панов, това 
говори за нарасналия междуна-
роден авторитет на българската 
иранистика.

Доц. Панов посочи, че в да-
лечното минало на Изток, когато 
двама владетели са искали да из-
разят един към друг своите добри 
чувства, те си изпращали огромен 

брой подаръци, натоварени на 
проточен керван. Първата ками-
ла в него носела на специално 
изготвен самар един-единствен 
подарък - великолепно изработе-
на книга, препис, направен от из-
вестен майстор калиграф. Върху 
скъпа хартия с красив почерк бил 
изписан текстът на Корана или на 
„Шах-наме“ („Книга за царете”) на 
Абулгасем Фердоуси. Вторият ръ-
копис обикновено бил изпълнен с 
великолепни цветни миниатюри. 
Смятало се за изискан вкус коже-
ната подвързия да бъде богато 
украсена със скъпоценни камъни.

„Всичко това идва да ни покаже 
уважението, на което се е радвало 
изкуството на словото, нанесено 
върху хартия. Днес по отношение 
на това изкуство ние с вас, коле-
ги, сме в подобна ситуация. Гости 
от Изтока, от Балканите и от 

Централна Европа сме заедно в 
най-тържествената зала на на-
шата Алма матер и това, което 
ни е събрало и фокусирало внима-
нието ни, е едно от най-ценните 
произведения на изкуството на 
Изтока – ръкописната книга“, до-
пълни доц. Панов.

ОТБОРЪТ НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ СПЕЧЕЛИ 
НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ 
НА МЕЖДУНАРОДНОТО 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВО 
JESSUP 2017

За шести път отборът на Софий-
ския университет „Св. Климент 
Охридски“ спечели националния 
кръг на едно от най-престижни-
те международни състезания по 
право Jessup. Победата на студен-
тите от Юридическия факултет на 
Алма матер им осигурява участие 
на финалите във Вашингтон през 
април 2017 г.

Тази година в състезанието 
участваха отборите на Софий-
ския университет „Св. Климент 
Охридски“, Пловдивския универ-
ситет „Паисий Хилендарски“, Ве-
ликотърновския университет „Св. 
Св. Кирил и Методий“ и Амери-
канския университет в България. 
Домакин на последната среща от 
състезанието бе Върховният ка-
сационен съд на Република Бъл-
гария.

В отбора на Софийския универ-
ситет участваха студентите на 
Юридическия факултет Николета 

борът на Юридическия факултет 
на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ с е нареди 
сред най-добрите отбори в света 
. Финалите се проведоха във Ва-
шингтон от 5 до 11 април 2015 г.

През годините състезанието 
придобива глобална популярност 
– към момента в „Jessup“ се със-
тезават над 500 университетски 
отбора от над 100 държави.

Участието на отборите се със-
тои от два етапа – писмени защи-
ти и устни пледоарии. Писмените 
защити се предават до средата 
на януари, а устните пледоарии, 
които са същината на състезание-
то, се провеждат на национално и 
международно ниво.

Василева, Дебора Диева, Вале-
ри Благоев, Биляна Банова и Ан-
на-Мария Спасова. Техни треньо-
ри са Евгений Минчев и Димитър 
Гочев.

За най-добър оратор бе опре-
делена Анна-Мария Спасова, а 
отборът на Университета спечели 
и наградата за най-добри писме-
ни защити.

Студентите бяха оценявани от 
експертите по международно 
публично право Ан Жил, Барт 
Вис и Деян Драгиев. Национал-
ните кръгове за Jessup 2017 бяха 
организирани от Сдружението 
за международни състезания по 
право.

Състезанието, кръстено на 
знаменития съдия към Между-
народния съд Филип Джесъп, 
възниква през 1960 г. в Харвард. 
България участва в „Джесъп“ от 
1984 г., а през април 2015 г. от-

ProfileОтличия
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ДОЦ. СОНЯ ВЪТЕВА ОТ 
СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
БЕ ОТЛИЧЕНА С ФРЕНСКИЯ 
ОРДЕН „КАВАЛЕР НА 
АКАДЕМИЧНИТЕ ПАЛМИ“

На тържествена церемония във 
френското посолство в София по-
сланикът Ерик Льобедел връчи 
ордена „Кавалер на академични-
те палми“ на заместник-декана на 
Стопанския факултет на Софий-
ския университет доц. д-р Соня 
Вътева.

На събитието присъстваха рек-
торът на Софийския университет 
проф. Анастас Герджиков, колеги 
и студенти на доц. Вътева. Доц. 
Соня Вътева изрази своята сър- Стопанския факултет. Участвала 

е в учредяването и развитието на 
междууниверситетски Център за 
стопанско-исторически изслед-
вания, както и в създаването на 
френско-германския център за 
приложни изследвания по иконо-
мика и управление в Стопанския 
факултет.

Орденът на академичните пал-
ми е създаден на 17 март 1808 
г. с указ на император Наполеон 
Бонапарт, а в сегашната си форма 
е въведен с декрет на 4 октомври 
1955 г. Отличието е създадено за 
университетски преподаватели, 
а днес то е достъпно за всички, 
работещи в сферата на обра-

заместник-декан на Стопанския 
факултет и ръководител на кате-
дра „Икономика и управление на 
отрасли“. Преподавателският й 
опит е в областта на стопанската 
история, икономическите про-
блеми на страните от Югоизточ-
на Европа в периода 1945-2000 
г., историята на глобализацията, 
историята на европейската инте-
грация през XX век и др. От 2009 
г. е директор на френския фили-
ер по икономика и управление в ни ръководители, ректори, дека-

ни на големи факултети и степен 
„Командир“ - за висши длъжнос-
ти и политици. Предложението 
се прави две години по-рано от 
различни културни и образова-
телни институции и минава през 
процедура на утвърждаване.

дечна благодарност на екипа на 
Френското посолство и Френския 
институт в България, на колеги-
те си от Стопанския факултет и 
пожела на студентите успех в 
осмислянето на новите предизви-
кателства в променящия се свят.

Доц. Соня Вътева е завършила 
специалност „История“ в Софий-
ския университет и е доктор по 
история. Специализирала е меж-
дународни икономически отно-
шения в Сорбоната и от 2015 г. е зованието. Това е най-старата 

съвременна френска награда и 
е най-високата за дейци в обра-
зованието. Виолетовият цвят на 
ордена символизира хармонията 
между синьото и червеното, знак 
за мъдрост, познание, толерант-
ност и авторитет. Този орден въз-
награждава положената работа 
за каузата на обучението и обра-
зованието.

Орденът се дава с декрет на ми-
нистър-председателя на Франция 
за принос и заслуги към френс-
ката култура и съществува в три 
степени. Степен „Кавалер“ - за 
професори и преподаватели, сте-
пен „Офицер“ - за административ-
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СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКИЯ 
ФАКУЛТЕТ СПЕЧЕЛИХА ВТОРО 
МЯСТО НА СЪСТЕЗАНИЕ ЗА 
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО 
„ЧОВЕЦИТЕ НА ЛОРКА“ 
СПЕЧЕЛИ НАЙ-МНОГО 
НАГРАДИ „АЛТЕР“

Студенти от Юридическия фа-
култет на Софийския университет 
спечелиха второ място в прес-
тижната надпревара по пледо-
арии по Европейската конвенция 
за правата на човека. Отборът на 
Софийския университет спечели 
наградата за най-добро писмено 
становище от името на правител-
ството-ответник по жалба пред 
Европейския съд за правата на 
човека.

Отборът на Университета, 
който бе в състав Николина 
Михайлова, Кристиян Калчев и 
Радослава Макшутова, успя да 
победи съперниците си от Румъ-
ния, Испания, Русия и да спечели 
на полуфинала срещу отбора на 
Университета „Кеймбридж“. По-
бедител в състезанието е отборът 
на Университета на Киев, който 
спечели с пет на четири гласа.

Българският отбор бе подгот-
вен за състезанието безвъзмез-
дно от Фондация „Български 
адвокати за правата на човека“, а 
ментори на студентите бяха Со-
фия Разбойникова и Даниела Еки-
мова.

По думите на София Разбойни-
кова, състезанието е било много 
трудно, а тримата студенти на 
Университета са показали блес-
тящи умения в аргументацията, 
представянето и анализа, което 
е доказателство за бъдещите им 

В нощта на „Оскарите“ в Те-
атралната зала в Ректората се 
проведе официална церемония 
за раздаването на алтернативни-
те театрални награди „Алтер“ за 
2017 г. Те бяха организирани за 
поредна година от Театър-лабора-
тория „Алма Алтер“ на Софийския 
университет. Представлението 
„Човеците на Лорка“ спечели на-
града „Алтер“ за мегапродукция и 
наградата на публиката.

Сред гостите бяха замест-
ник-ректорът на Софийския уни-
верситет доц. Георги Вълчев, кул-
турното аташе на Испания Хайме 
Ермида, международният фо-
тограф Терънс Брет, хореографът 
д-р Петя Йосифова, чиято книга 
„Човекът актьор в театъра на Гро-
товски“ е сред номинираните с 
награда „Икар“, топ-гримьорката 
Теодора Сербезова, музикантите 

ността между индивидуалните 
права и защитата на национална 
сигурност. Наградата е стаж в 
съда в Страсбург, а конкурсът се 
организира от Европейската юри-
дическа асоциация на студенти-
те юристи (ELSA – European Law 
Students Association) с подкрепата 
на Европейския съд по правата на 
човека.

За първи път състезанието 
беше излъчвано на живо, а запис 
от финала може да бъде видян на 
сайта на съда в Страсбург.

и слово праведного Климента“, 
Фондация „Отворено общество“ и 
„Макрофонд“ с „Алтер за най-до-
бро културно сътрудничество“ 
бяха наградени за проекта „24 
Часа Социален Експеримент „Без 
граници“, фотографът Алексан-
дър Петличков получи „Алтер за 
снимка от спектакъл“ за снимка 
от „Дуел: Дон Кихот срещу Хам-
лет“, музикална формация „Оха-
на“ взе „Алтер за театрално от-
критие“ за спектакъла „Звездите 
на Венеция в полите на Витоша“.

В рамките на церемонията бяха 
раздадени „Алтери“ още за под-
държаща роля, за театрален син-
тез в интенциите на Гео Милев, 
за най-добър дует, за най-добър 
актьор в категория Мюзикъл те-
атър, за най-дървено присъствие 
на сцената.

успехи като юристи.
Във финалната фаза на тазго-

дишното състезание участваха 20 
университетски отбора от 15 дър-
жави - Германия, България, Хър-
ватска, Испания, Франция, Гърция, 
Испания, Италия, Холандия, Обе-
диненото кралство, Русия, Сло-
вакия, Словения, Швейцария и 
Украйна. Всички преминаха през 
писмената фаза, в която предста-
виха становища от страна на пра-
вителството и на жалбоподателя.

Състезанието възпроизвежда 
процедурата по разглеждане на 
една жалба пред Европейския съд 
по правата на човека по фиктивен 
случай, засягащ пропорционал-

от група „Точка БГ“. 
По време на церемонията, во-

дена от вокалиста на група „Ат-
лас“ и носител на над 8 награди 
„Алтер“ – Георги Арсов и Марко 
Дженев, бяха раздадени награди 
в 15 различни категории. Сред на-
градените са големият български 
актьор Стефан Попов с „Алтер за 
мъжка роля“ за ролята му на Св. 
Климент Охридски в „Живот и 
слово праведного Климента“; 
Илиана Сербезова спечели „Ал-
тер за женска роля“ за ролята на 
Жулиета в „Ромео и Жулиета, 
сонет за безсмъртната любов“; 
Иван Стоянов получи „Алтер за 
дипломен спектакъл“ за „Ловец 
на свечерявания“, хорът на На-
ционалната гимназия по древни 
езици и култури бе отличен с „Ал-
тер за песен от представление“ за 
Тропар за Св. Климент от „Живот 

Снимка: „Правен свят“
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ЮБИЛЕЯТ НА АКАД. 
БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ БЕШЕ 
ОТБЕЛЯЗАН В ИНСТИТУТА 
ПО МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА НА БАН

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ, 
ПОСВЕТЕНО НА 30-ТА 
ГОДИШНИНА НА ПРОГРАМА 
„ЕРАЗЪМ“, СЕ ПРОВЕДЕ В 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ProfileЧествания

В Аулата на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ се 
състоя тържествено събрание, пос-
ветено на 30-та годишнина на Про-
грама „Еразъм“. Събитието бе орга-
низирано от Центъра за развитие 
на човешките ресурси съвместно 
със Съвета на ректорите. 

На тържеството присъстваха ми-
нистър-председателят на Републи-
ка България проф. Огнян Герджиков, 
министърът на образованието и на-
уката проф. Николай Денков, рек-
торът на Софийския университет 
проф. Анастас Герджиков, пред-
седателят на Съвета на ректорите 
на висшите училища в Република 
България проф. Любен Тотев, Та-
тяна Калкановаиз пълнителен ди-

Министърът на образованието 
и науката проф. Николай Денков 
посочи, че Програмата „Еразъм“ е 
най-голямата програма за обмен 
в областта на образованието на 
Европейския съюз. В България тя 
започва през 1999 г., като за це-
лия период над 20 000 български 
студенти и над 13 000 българ-
ски преподаватели са използва-
ли нейните възможности. Проф. 
Денков добави, че ако през пе-
риода 1999-2000 г. са участвали 
само 10 висши училища, в момен-
та са включени 47 от 51 висши 
училища у нас. През 1999 г. само 
134 студенти са се включили в 
програмата, докато през насто-
ящата академична година техни-
ят брой е 2450 души.

Проф. Денков посочи, че бъл-
гарски студенти са се обучавали в 
университетите в Германия, Ита-
лия, Франция, Испания, Белгия, 
Великобритания, Полша и Гър-
ция.

„Настоящата програма продъл-
жава до 2020 г. и нямам съмнения, 
че тя ще бъде продължена и след 
това, тъй като общото европей-
ско образователно пространство 
е част от общия европейски про-
ект“, каза още министърът на об-
разованието и науката и припом-
ни, че така нареченият Болонски 

ректор на Центъра за развитие на 
човешките ресурси, г-жа Малтауро 
от Европейската комисия, предста-
вители на Националната агенция 
по Програма „Еразъм+“ на Турция и 
Румъния, ректори и гости.

Тържеството бе открито от ми-
нистър-председателя на Република 
България проф. Огнян Герджиков, 
който изрази радостта си да бъде в 
Аулата на Университета по толкова 
хубав повод. Той припомни, че ко-
гато е бил студент, не е имало въз-
можност младите хора да се въз-
ползват от такива програми, които 
им позволяват да пътуват в други 
държави, да се срещат с други кул-
тури, да обогатяват своите знания 
професионално и културно. 

Акад. Сендов е български мате-
матик, общественик и дипломат. 
В периода 1973-1979 г. е ректор 
на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Централна 
част в научните му изследвания 
заемат числените методи, ком-
пютърната геометрия и други.

В рамките на тържеството акад. 
Сендов изнесе лекция на тема: 
„Красотата на полиномите“ и от-
беляза, че освен с иновации мате-
матиците се занимават и с неща, 

нистърът на 
образованието 
и науката проф. 
Иван Димов 
отправи поже-
лания по повод 
юбилея на из-
тъкнатия мате-
матик и от име-
то на министъра 
проф. Николай 
Денков.

Акад. Сендов 
беше поздра-
вен и от името 
на академична-
та колегия на 
Факултета по 
математика и 

информатика на Софийския уни-
верситет от декана на факултета 
доц. Първан Първанов.

Пожелания за бодрост, здраве, 
енергия, творческо дълголетие 
и нови резултати в областта на 
математическата наука бяха под-
несени още от ръководството на 
Българската академия на науките, 
от името на Института по мате-
матика и информатика на БАН, а 
акад. Кендеров изрази признател-
ността на Съюза на математиците 
в България.

които им харесват, защото са 
красиви. Той подчерта, че голяма 
част от красотата, която е виждал 
в математиката, е свързана имен-
но с полиномите, а красотата на 
алгебричните полиноми, според 
него, е в това, че всеки алгебри-
чен полином има точно толкова 
нули, колкото е степента му.

Акад. Благовест Сендов беше 
поздравен от ректора на Софий-
ския университет проф. дфн Ана-
стас Герджиков. Заместник-ми-
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съюз може да постигне с ясна визия, 
ентусиазъм и желание за сътруд-
ничество“, каза още проф. Тотев и 
от името на Съвета на ректорите 
изрази общото съгласие да подкре-
пят инициативите, организирани за 
отбелязване на 30-годишнината на 
Програма „Еразъм“ в България.

Татяна Калканова, изпълнителен 
директор на Центъра за развитие 
на човешките ресурси, предста-
ви знака на Европейския съюз за 
30-годишнината на Програма „Ера-
зъм“. Тя благодари за подкрепата, 
оказана днес, за безспорните успе-

Тя представи знака с логото, 
което Европейската комисия е 
създала за отбелязване на 30-та 
годишнина на Програма „Еразъм“. 
Всяко българско висше училище 
ще получи флаг с официалното 
лого на Европейския съюз за го-
дишнината. Първото знаме бе 
връчено на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“.

По време на тържеството бе 
подписан и договор за сътрудни-
чество между Центъра за разви-
тие на човешките ресурси и Уни-
верситетската телевизия „Алма 
Матер“, която е официален меди-
ен партньор за отразяване на съ-
битията, свързани с 30-та годиш-
нина на „Еразъм“ в България. 

2017 г. е годината на „ЕРАЗЪМ“ - 
ERASMUS или EuRopean Community 
Action Scheme for the Mobility of 
University Students. Тридесетата 
годишнина на най-известната ев-
ропейска програма за образовате-
лен обмен ще бъде отбелязана в 
целия Европейски съюз.

Символичното начало на годи-
ната на „Еразъм“ в България бе 
поставено на 20 февруари 2017 г., 
когато Централният военен клуб 
бе визуализиран с цветовете на 
Европейския съюз и анимирана ис-
тория на програмата.

хи на програмата за образованието 
в България и подчерта, че събити-
ето е само част от инициативите, 
организирани през 2017 г. – година 
на Програмата в целия Европейски 
съюз. Г-жа Калканова посочи, че 
целта на организаторите е не само 
да откроят изключителния принос 
на Програма „Еразъм“, но и да при-
общят нови участници в програма-
та, да привлекат млади хора, които 
да се възползват от нейните въз-
можности и поради тази причина 
е изключително важна подкрепата 
на Съвета на ректорите. 

процес за уеднаквяване на систе-
мите във висшето образование с 
трите степени – бакалавър, ма-
гистър и доктор, всъщност стои 
върху фундамента на програмата 
„Еразъм“. 

Ректорът на Софийския уни-
верситет проф. дфн Анастас 
Герджиков отбеляза, че през из-
миналите 30 години, особено 
след Болонската декларация, 
Програмата „Еразъм“ и наслед-
никът й „Еразъм +“ са допринесли 
много за развитието на висшето 
образование в Европа, Бълга-
рия и Софийския университет. 
Той подчерта, че е много трудно 
да се изтъкнат всички ползи от 
програмата. Проф. Анастас Гер-
джиков допълни, че Софийският 
университет е започнал участи-
ето си в програмата през 2000 
г. с 15 изпратени студенти, а до 
този момент са изпратени общо 
3720 студенти от Университета. 
Само за последните десет години 
преподавателите от Софийския 
университет, възползвали се от 
международния обмен, са 685, 
а дошлите от външни универси-
тети – 290 души. По думите на 
ректора, тази статистика показва 
мащаба на програмата и как тя се 

Проф. Герджиков отправи своя-
та благодарност и към органи-
заторите на събитието, които не 
просто честват една програма, а 
показват какъв е пътят на Европа 
към общо бъдеще. 

Проф. Любен Тотев, ректор на 
Минно-геоложкия университет 
„Св. Иван Рилски“ и председател 
на Съвета на ректорите на висши-
те училища в България подчерта, 
че в програмата е заложено едно 
много важно международно из-
мерение в областта на висшето 
образование. От 2015 г. има въз-
можност да се кандидатства и уп-
равляват проекти, насочени към 
мобилност на студенти, препода-
ватели и академичен персонал в 
програмни държави по Програма 
„Еразъм +“. Всички тези страни 
са извън Европейския съюз. Те са 
общо 39 от цял свят, сред тях - 
Русия, Канада, Казахстан, Сърбия, 
Украйна, Израел, САЩ, Китай. 
Това са ясни знаци за развитието 
на Програма „Еразъм +“ и за ог-
ромното й значение за развитие-
то на академичната общност. 

„Днес Програмата „Еразъм“ е 
символ на обединена млада Евро-
па, която променя нагласите за 
учене и преподаване във висшето 
образование. Тя е демонстрация 
на всичко, което Европейският 

разраства, но онова, което не по-
казва, е колко много са ползите и 
за студентите, видели образова-
телните системи на други страни 
и за преподавателите, които са се 
свързали със свои колеги и това 
е довело до общи проекти и съ-
трудничество.

Ректорът благодари на всички, 
създали програмата и допринес-
ли за нейното развитие – и от 
страна на Европейския съюз, и 
от страна на отделните държа-
ви-членки, защото това са били 
дългогодишни и големи усилия. 
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ИРЛАНДСКИЯТ БЕЛЕТРИСТ 
ДЖАК ХАРТ ГОСТУВА В 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

учебника за средните училища. Бил 
е дългогодишен директор на Lucan 
Community College. 

Харт е известен със своите сбор-
ници с разкази „Мърфи в подземния 
свят“ (1986), „Птици и други исто-
рии“ (1996) и „Изпод носа на Гогол“ 
(2004). Новелата му „Почит“ е пуб-
ликувана през 1992 г. Първият му 
роман „След багера“ (2006) е първо-
то литературно произведение, суб-
сидирано от програмата „Процен-

ландските писатели и на Центъра 
на ирландските писатели.

В своята лекция Джак Харт 
предложи на публиката прочити 
и увлекателни коментари върху 
свои произведения, пресъздава-
щи божества от древноирланд-
ския пантеон. Лекцията беше 
последвана от дискусия, в която 
взеха участие режисьорът Камен 
Костов и студенти от катедра „Ан-
глицистика и американистика“.

ти за изкуството“ на ирландското 
правителство. То е отбелязано в 
книгата на Дес Кени „101 ирландски 
книги, които трябва да прочетете“. 
Вторият му роман „Размишления в 
катраненото буре“ (2007) излиза 
първо в България, където се радва 
на забележителен успех. Харт е и 
автор на пиесите „Езикът на неми-
те“ (2015) и „Загадъчната история 
на нещата“ (2016). Произведенията 
на Харт са преведени на 12 езика. 
Той е основател на Съюза на ир-

В Конферентната зала в Рек-
тората на Софийския универси-
тет известният ирландски поет 
и белетрист Джак Харт изнесе 
лекция на тема: „Митологията е 

като котела на Дагда: рог на из-
обилието, безкраен източник на 
вдъхновение за писателя и до 
днес“. Събитието бе организира-
но от Катедра „Англицистика и 
американистика“ към Факултета 
по класически и нови филологии.

На лекцията присъстваха по-
сланикът на Ирландия в България 
Майкъл Форбс, деканът на Факул-
тета по класически и нови фило-

сланикът на Ирландия в България 
Майкъл Форбс, който изрази ра-
достта си да присъства на съби-
тието. Той отбеляза, че се чувства 
много добре в Софийския уни-

верситет и изрази надежда това 
сътрудничество, основано преди 
всичко върху литературата и кул-
турата, да се развие през следва-
щите години.

Ирландският автор бе предста-
вен от д-р Джонатан Макрийди, 
преподавател в Катедра „Англи-
цистика и американистика“. Джак 
Харт е роден в Ко Слиго през 
1944 г. Работил е в Дъблин, къде-
то живее и до днес. Автор е на 24 

логии проф. д-р Мадлен Данова, 
ръководителят на Катедрата „Ан-
глицистика и американистика“ 
проф. д.ф.н. Евгения Панчева, пре-
подаватели, студенти и гости.

Събитието бе открито от проф. 
Панчева, която припомни преми-
налото с голям успех предишно 
гостуване на Джак Харт като пле-
нарен лектор на конференцията 
„Ирландия и Европа“, организи-
рана от катедра „Англицистика и 
американистика” през юни 2015 г. 
Проф. Панчева подчерта забеле-
жителния начин, по който авторът 
третира митологичната тематика.

Приветствие произнесе и по-
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УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
БИБЛИОТЕКА ПРЕДСТАВИ 
ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА 
ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ

Експозицията има за цел да 
представи различни аспекти на 
личността и творчеството на 
учения, общественика, универ-
ситетския преподавател, един от 
първостроителите на следосво-
божденската българска наука и 
култура проф. Иван Шишманов. 
Научното наследство на проф. 
Иван Шишманов обхваща някол-
ко тематични области – история, 
етнология, фолклористика, ези-
кознание, педагогика, народопси-

Университетската библиотека 
“Св. Климент Охридски” предста-
ви юбилейната изложба “Евро-
пеец, но преди всичко българин”, 
посветена на 155-годишнината от 
рождението на проф. Иван Шиш-
манов – една от най-предста-
вителните фигури в българския 
духовен и обществен живот в 
периода 1888-1928 г. Изложбата 
можеше да бъде разгледана до 
края на месец февруари 2017 г.

Бележки на проф. Иван Шишманов от разговорите му с Иван Вазов

Албум със снимки на преподаватели, подарен на 
министъра на просвещението Георги Живков, 1892 г.

Дарствен надпис върху книга от Мара Белчева за 
проф. Иван Шишманов

ProfileКултура

западното влияние да се обезли-
чава самобитността на национал-
ната култура и настоява “да бъдем 
европейци и все пак българи”. С 
името на проф. Иван Шишманов е 
свързано както прерастването на 
Висшето училище в университет, 
така и учредяването на ефорията 
“Братя Евлоги и Христо Георгиеви”, 
на която се поставя задачата за из-
граждане на специална универси-
тетска сграда с парите, завещани от 
двамата братя. 

В изложбата са експонирани 
снимки и документи от Универси-
тетския архив и Музея на Софий-
ския университет, които показват 
връзката на проф. Иван Шишманов 
с Висшето училище.

хология, културология, сравни-
телна културна и литературна 
история и теория – специалност, 
която той създава в Софийския 
университет.

Акцентът в експозицията е 
връзката на проф. Иван Шиш-
манов и Висшето училище. Като 
министър на просвещението 
(1903-1905 г.), стремейки се да 
европеизира българската обра-
зователна система, той непрекъс-
нато подчертава, че не бива чрез 
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ПРЕДСТАВЯНE НА СБОРНИКА 
„БНР И БНТ МЕЖДУ 
ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО 
ОТ 1989 ДО 2015”

Димитров, Иван Попйорданов, 
Тома Иванов, Кирил Гоцев, Уляна 
Пръмова.

На премиерата на сборника 
присъстваха ректорът на Софий-

винаги е било, да продължават 
да не търсят самоцелно интереса 
на публиката, а да се опитват да 
представят всички гледни точки 

по обективен начин. 
Книгата бе представена от 

проф. д.с.н. Снежана Попова от 
Катедра „Радио и телевизия” и 
доц. Георги Лозанов от катедра 
„Пресжурналистика и книгоизда-
ване” на Факултета по журналис-
тика и масова комуникация.

Проф. Попова заяви, че за нея 
е чест да говори за тази книга, в 
която е събрана частица от жи-

В Зала 13 на Факултета по жур-
налистика и масова комуникация 
бе представен сборникът „БНР и 
БНТ между държавата и обще-
ството от 1989 до 2015”. Книгата 
е под редакторството на доц. д-р 
Вяра Ангелова и доц. д-р Жана 
Попова и е издадена от Уни-
верситетското издателство „Св. 
Климент Охридски“. 

В сборника с интервюта участ-
ват генералните директори на 
БНР и БНТ в периода 1989 - 2015 
г. Александър Владков, Вячеслав 
Тунев, Лиляна Попова, Мартин 
Минков, Александър Велев, Да-
наил Данов, Поля Станчева, Вале-
рий Тодоров, Радослав Янкулов, 
Филип Боков, Павел Писарев, Ог-
нян Сапарев, Асен Агов, Иван Гра-
нитски, Иван Токаджиев, Стефан 

даря и на всички генерални ди-
ректори, които ни се довериха 
да ни разкажат за нещата, 
които са преживели по време 
на техните мандати“, каза 
още доц. Ангелова и предста-
ви екипа, работил по сборника 
– Еленица Маринова, Христо 
Френгов, Елена Цветкова, Вла-
димир Кисимдаров и Николе-
та Атанасова.

Ректорът на Софийския уни-
верситет проф. Анастас Гер-
джиков поздрави авторите на 
сборника и заяви, че книгата, 
на която Софийският универ-
ситет с чест и удоволствие е 
помогнал да я има, съдържа 
новата история на България, 
погледната през погледа на 
интервюираните генерални ди-
ректори на двете институции, 
през погледа на участниците в 

събитията. „Благодаря на младите 
колеги, които по този жив и увле-
кателен начин са направили така, 
че да не подценяваме това, което 
се е случило през тези ключови за 
България 26 години“, каза още рек-
торът и пожела успех на книгата.

Проф. Герджиков пожела на 
двете институции, представени в 
книгата, винаги да помагат в раз-
витието на обществото и както 

ския университет „Св. Климент 
Охридски“ проф. дфн Анастас 
Герджиков, деканът на Факултета 
по журналистика и масова кому-
никация доц. д-р Теодора Петро-
ва, генералният директор на БНР 
Александър Велев, почти всички 
предишни директори на Българ-
ската национална телевизия и 
Българското национално радио, 
журналисти, преподаватели, гос-
ти. 

Събитието бе открито от доц. 
Вяра Ангелова, която благодари 
на Научно-изследователския сек-
тор на Софийския университет, 
подкрепил проекта и финансирал 
сборника, на Маргарита Крумо-
ва, редактор в Университетското 
издателство, на Катя Трайкова от 
Справочна редакция към БНР, на 
проф. Нейкова. „Трябва да благо-

вота на най-важните електронни 
медии в България – БНТ и БНР. Тя 
отбеляза, че за периода, обхванат 
в сборника, има романи, мемоари, 
исторически книги, но тази книга 
е по-особена и различна. Според 
нея най-съществената част в кни-
гата „БНР и БНТ между държава-
та и обществото от 1989 до 2015” 
са интервютата с генералните 
директори. По думите й, това е 
единствената книга, в която дава 
възможност на едно място този 
глас да прозвучи и да даде поглед 
към цял етаж от управлението 
на медиите, едно равнище, върху 
което съвсем очевидно се е със-
тояло влияние на държавата и са 
се протягали властите. Повечето 
директори на БНТ и БНР разказ-
ват за това съвсем конкретно с 
автобиографични щрихи. Всеки 
от тях е свързан с конкретни исто-
рически обстоятелства, но всички 
са понасяли политически намеси 
от чужди и от свои, особено в на-
чалните години от обхванатия в 
сборника период.

Проф. Попова отбеляза, че ре-
дакторите на книгата доц. д-р 
Вяра Ангелова и доц. д-р Жана 
Попова наистина трябва да са 
благодарни за оказаното им до-
верие, в основата което стои от-
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ляма. Поради тази причина доц. 
Лозанов изтъкна, че се отнася с 
голямо разбиране към твърдата и 
категорична самоподкрепа, която 
си дават генералните директори 
чрез тази книга, чуват се техните 
аргументи. Заедно с това излизат 
и проблемите на обществените 
медии – защо все не могат да се 
състоят или защо се състоят, но 
все не до край. 

В изказването си доц. Георги 
Лозанов очерта някои от пробле-
мите на обществените медии у 
нас. Първият проблем, според 
него е, че властта в България про-
дължава да смята, че тя трябва и 
може да управлява медиите. Вто-
рият проблем е финансирането, 
което никога не е било такова, 
каквото обществените медии из-
искват. Друг проблем е темата за 
плурализма, което е нещо много 

ношението към Софийския уни-
верситет. 

Според проф. Снежана Попова 
в сборника по изключително ин-
тересен начин е представен про-
цесът на превръщането на една 
медия в обществена - процес, 
съпроводен с усилия и страдание 
и в медията, и в обществото, уси-
лия за изграждане на представа 
за общественост и страдание от 
сблъсъка с много и различни нра-
ви.

„Може да се каже, че всеки от 
участниците–директори в тази 
книга е имал възможност да ко-
ментира епизоди от собственото 
си присъствие в медиите. Съби-
рането им на едно място обаче 

ята и сборника. Според него по-
добно събиране на управленче-
ски елит на обществените медии 
на едно място говори за стабил-
на професионална среда, която 
поддържа видимо добър контакт 
между членовете се. Доц. Лоза-
нов отбеляза проблема с правене-
то на история на медиите, защото 
медийното време е много бързо, 
а историческото време – бавно, 
така медиите като предмет на ис-
торическото мислене се разпадат 
в самия исторически анализ. Той 
подчерта, че тези, които правят 
история на медиите, проявяват 
едно професионално и академич-
но усилие в повече, отколкото 
при създаването на историята на 
други сфери.

Според доц. Лозанов интервю-
тата на генералните директори в 
книгата са вид обратни концеп-
ции, защото представляват едно 
постфактум обяснение на напра-
веното, самоанализ. Той отбеляза, 
че в думите им няма нито капка 
желание за отстъпление, през 
годините са останали на едни и 
същи позиции и днес защитават 
без капка скептицизъм към себе 
си своето дело. Според него това 
трябва да се уважава, защото е 
пример за борба, която е трудна 
и трудно дава резултати. По ду-
мите му, в действителност това 
е борба за създаване на общест-
вени медии в България, които все 
не могат да се случат. Работи се 
в една сфера на непрестанна, поч-
ти кризисна ситуация, понякога 
кризата затихва, понякога е по-го-

представлява осмисляне от друг 
порядък. Затова съдейства интер-
вюерският почерк“, каза проф. По-
пова. 

Според нея най-важното и 
най-ценното достойнство на кни-
гата „БНР и БНТ между държава-
та и обществото от 1989 до 2015” 
е едно разноречиво и вътрешно 
диалогизирано осмисляне на 
случки и процеси и всеки чита-
тел ще подходи със своя прочит 
към нея. Всички интервюирани 
в книгата предлагат на читателя 
плътни картини за своето време, 
всички си припомнят, оценяват и 
преоценяват действията и съби-

тията като съдбовни за медията, 
а обединяващите теми са пари, 
натиск, програмни промени, до-
говори, ремонти и др. „От интер-
вютата личи как всеки е водил 
някаква битка, както я е разбирал 
и по този начин фактически все-
ки е участвал в движението на 
медията към обществена. Всички 
интервюирани признават на БНТ 
и БНР правото да се наричат об-
ществени медии“, каза още проф. 
Попова.

Доц. Георги Лозанов представи 
своята гледна точка към събити-

важно, но почти невъзможно за 
нашето общество. Четвъртият 
проблем според доц. Лозанов е, 
че медиите не могат да се упра-
вляват като предприятия, а е от 
изключително значение да има 
управление в диалог с управля-
ваните, тъй като през годините е 
видно, че волята на журналисти-
те в крайна сметка решава сери-
озните проблеми на медиите. 
Друг съществен недостатък на 
обществените медии е, че така и 
не е намерен легитимен глас на 
обществото в тези медии – няма 
кой да насочи програмната поли-
тика.

Всички тези проблеми изли-
зат от книгата и са описани през 
конкретни перипетии, през лични 
болки, отбеляза доц. Лозанов и 
подчерта, че има огромен дефи-
цит на обсъждане състоянието на 
медиите в България.
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„АЛБЕНА“ СЕ ЗАВЪРНА В 
УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ТЕАТЪР

и която е измерение на артис-
тичното, събиращо тези два свя-
та“ - коментира след премиерата 
Николай Георгиев - режисьор и 
директор на Театър-лаборатория 
„Алма Алтер“.

Този мотив можем да наблюда-
ваме не само в „Албена“, но и да 
откроим като един от основните 
мотиви в търсенията на студенти-
те, изучаващи „Авторски театър“ 
и актьорите в „Алма Алтер“. В 
класическите представления със 

Едно от най-обичаните пред-
ставления на „Алма Алтер“ се 
завърна официално в афиша на 
театъра.

„Когато класическото се срещ-
не с модерното, от тези два свята 
се ражда нов – трети. Но не такъв, 
който да е аналогия на двете ре-
алности, които са се срещнали. 
Това е свят от една духовна суб-
станция, която носят и двата свя-
та – и класическият, и модерният, 

съвременен прочит се нареждат: 
„Хамлет или три момчета и едно 
момиче“, „Време е за Лир“, „Гео 
Его“, „Ричард, кой Ричард“, „Дуел: 
Дон Кихот срещу Хамлет, в поле-
то на квантовия театър“ и други.

УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ 
БОТАНИЧЕСКИ ГРАДИНИ 
ПАРТНИРАТ ВЪВ 
ФОТОКОНКУРС НА ПРОЕКТ 
HOMEMADE GREEN SOFIA

ProfileПроекти

Целта на проекта е да провокира 
какво и колко можем да направим 
сами, за да бъде София по-зелен, 
по-чист и по-приятен за окото град. 
Конкурсът стартира на 25 февруари 
2017 г.

Проектът се реализира тестово 
само на територията на Столична 
община. Участниците в него ще мо-

собствена зелена площ, която е 
създадена с усилията и участие 
на учениците им.

    Междублокови градски прос-
транства и нестандартни реше-
ния, озеленени от частни лица 
или компании.

До три снимки могат да се 
изпращат на адрес office@
innovationstarterbox.bg до 15 юни 
2017 г.

Отделни албуми ще бъдат под-
редени във Фейсбук страницата 
на събитието. Там ще се следи 
броят харесвания от всички по-
требители. Спечелилите най-го-
лям брой гласове зелени балкони, 
градини и креативни простран-
ства ще бъдат прегледани от 
жури, което ще отсъди при кого 
отиват първите награди във всяка 
една от четирите категории през 
2017 година.

Награждаването на победите-
лите ще се състои в Университет-
ската ботаническа градина – Со-
фия, която тази година отбелязва 
125 години от създаването си.

Всички подробности за кон-
курса могат да бъдат намерени в 
специално създадената страница 
- http://innovationstarterbox.bg/
events/homemade-green-sofia/ . 

гат да участват със снимки от свои 
проекти за зелени балкони, тераси, 
градини в четири категории:

    Частни балкони и градини от 1 
до 3 м.; от 3 до 7 м. и над 7 м.

    Фирми - със собствени сгради, 
офиси с балкони и градини или озе-
ленена с тяхна подкрепа площ.

    Детски градини и училища със 
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БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА 
ИЗЛОЖБА В ПОДКРЕПА 
НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 
В АСТРОНОМИЧЕСКАТА 
ОБСЕРВАТОРИЯ НА 
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
СЪБРА НАД 1 500 ЛВ.

ProfileИнициативи

Инициираната от ученици от 
Софийската математическа гимна-
зия „Паисий Хилендарски” благот-
ворителна изложба с оригинални 
астрофотографии премина при го-
лям успех. Събраните средства до 
момента надхвърлят 1 500 лв. Със 
сумата ще бъдат подпомогнати ре-
монти дейности в Астрономическа-
та обсерватория на Софийския уни-
верситет в парк „Борисова градина“.

 Изложбата можеше да бъде раз-
гледана между 23 януари и 2 фев-
руари 2017 г. в Централното фоайе 
на Ректората на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски”, и на 
3 и 4 февруари в Астрономическата 
обсерватория на Университета. В 
последните две вечери програмата 
бе съпроводена от кратки популяр-
ни лекции и наблюдения с няколко 
телескопа.

Поради повишения интерес 
срокът за набиране на средства в 
помощ на ремонтни дейности в 
Астрономическата обсерватория 
продължи до 16 февруари 2017 г. 
включително. До този ден вклю-

Последните четвъртъци на 
февруари и март (23.02 и 30.03) 
сбирките ще бъдат в Астрономи-
ческата обсерватория на Универ-
ситета в парк „Борисова градина“ 
с разговори за актуални астро-
номически открития и събития и 
наблюдения с телескоп при ясно 
небе.

чително сметката бе е активна, а 
дарения на място се събираха и в 
рамките на следващите сбирки на 
кръжока по астрономия  във Физи-
ческия факултет на Софийския уни-
верситет.

След кратка пауза през януари, 
кръжокът по астрономия на кате-
дра „Астрономия“ към Софийския 
университет „Св. Климент Охрид-
ски” продължи с интересни сбирки 
всеки четвъртък от 19:30 ч. Всички 
лекции са напълно безплатни и от-
ворени за посетители, независимо 
от тяхното образование или профе-
сионална реализация.

На 9 февруари 2017 г. Никола Ка-
равасилев разказа за българските 
медали от олимпиадите по астро-
номия, седмица по-късно Пенчо 
Маркишки продължи интересната 
си лекция за телескопите в Бълга-
рия.

През март лекциите ще бъдат 
свързани с българското участие в 
най-големият научен център в све-
та – CERN, изследването на ярки 
сини променливи от България и 
причините и решенията, свързани с 
глобалното затопляне. 
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Конкурсът се провежда за десета 
поредна година. 

Предложенията за носител на 
Наградата на Столичната община 
за най-добър млад учен на Софий-
ския университет „Св. Климент Ох-
ридски” за 2017 година се правят до 
края на месец юли 2017 г. съгласно 
чл. 6, ал.3 от Статута на наградата.

Кандидатурите се предлагат с 
решение на факултетния съвет. 
Предложението се придружава от 
препоръка за дейността и заслуги-
те на кандидата; научна биография 
и списък с публикации. За периода 
на присъждане на наградата един 
факултет може да прави предложе-
ние само за една кандидатура.

Предложенията се подават при 
главния секретар г-жа Детелина 
Илиева, тел. 02/ 9308 336, 02/ 987 
39 12, каб. № 6, Ректорат.

През 2008 г. във връзка с чества-
нето на 120-годишнината на Уни-
верситета за първи път бе обявен 
конкурс и връчена Наградата за 
най-добър млад учен на Софийския 
университет „Св. Климент Охрид-
ски”.

С решение на Столичния общин-
ски съвет от 11 февруари 2010 г., 
протокол № 58 средствата за на-

За седма година L‘ORÉAL и 
ЮНЕСКО провеждат своята сти-
пендиантска програма „За жените 
в науката“ и предизвикват отново 
българските жени-учени да пред-
ставят своите научни проекти и по-
тенциал.

През 2017 г. година партньори 
на Националната стипендиантска 
програма отново са Софийският 
университет „Св. Климент Охрид-
ски“ и Националната комисия за 
ЮНЕСКО в България. Кандидату-
рите ще се оценяват от експерт-
но жури, състоящо се от водещи 
специалисти от Университета. Ла-
уреатите на програмата ще бъдат 
обявени на официална церемония 
през 2017 г., на която ще получат и 
стипендиите си.

Стойността на всяка стипендия е 
5000 евро и е предназначена за на-
учни изследвания в България. Сти-
пендиите се връчват на жени учени 
до 35-годишна възраст, записани 
или завършили докторантска или 
пост-докторантска степен в сфера-
та на естествените науки. Кандида-
тите трябва да са български граж-
дани.

Учените, които бъдат избрани от 
журито за победители, ще трябва 
да използват стипендиите за свои-
те научноизследователски проекти 

ридски” за 2015 година”.
- Средствата за изработване на 

свидетелството и плакета са от бю-
джета на Софийския университет 
“Св. Климент Охридски”.

3) Наградата се дава ежегодно 
през м. ноември.

4. Цел на Наградата
Целта на Наградата е да потвърди 

признанието от страна на Столична 
община към младото поколение 
учени на Софийския университет 
“Св. Климент Охридски” от всички 
научни области.

5. Критерии за присъждане на 
Наградата

1) Награденият е учен, придобил 
авторитет в своята област на из-
следване и с цялостната си дейност 
да е допринесъл за увеличаване 
престижа на българската наука и 
за издигане нивото на научните из-
следвания в България.

2) Към деня на постъпване на 
предложението за награждаване:

- Номинираният за награда млад 
учен да не е навършил 35 (тридесет 
и пет) годишна възраст;

- Номинираният за награда млад 
учен да е в трудово правоотноше-
ние със Софийския университет 

дународно научно постижение и 
безценен източник на мотивация, 
подкрепа и вдъхновение за жените 
в науката.

За повече информация:

www.zajenitevnaukata.bg

facebook.com/forwomeninscience/

градата се предоставят от Столич-
на община.

Статут на Наградата на Столич-
ната община за най-добър млад 
учен на Софийския университет 
“Св. Климент Охридски”

1. Наименование на наградата
Наименованието на наградата е 

Награда на Столичната община за 
най-добър млад учен на Софий-
ския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ („Наградата“).

2. Източник на средствата за на-
градата

Средствата за Наградата се оси-
гуряват от бюджета на Столична 
община

3. Вид, период и време на при-
съждане на Наградата

1) Размерът на Наградата е 2 500 
лева, предоставени от Столична 
община.

2) Наред с паричното си израже-
ние, Наградата има и следните ма-
териални носители:

- Свидетелство за присъждането 
й;

- Плакет с изображение на лого-
то на Софийския университет “Св. 
Климент Охридски” и Герба на Сто-
лична община и текст: “Най-добър 
млад учен на СУ”Св. Климент Ох-

в съответствие с подадените опи-
сания. Експериментите с животни 
са забранени. Кандидати, прила-
гали тестове с животни в своите 
проекти и изследвания, ще бъдат 
дисквалифицирани.

Кандидатурите трябва да се по-
дадат до 31 март 2017 г. в Секрета-
риата на Националната комисия на 
Република България за ЮНЕСКО 
в София на адрес: ул. „Александър 
Жендов“ 2, София 1113, или да 
бъдат изпратени на имейл адрес: 
stanislava.NISHKOVA@mfa.bg

За глобалната програма „За же-
ните в науката“

L’Oréal-UNESCO „За жените в 
науката“ е единствената глобална 
програма, създадена, за да подпо-
могне и насърчи жените да допри-
несат за развитието на науката в 
света. Програмата съществува от 
1998 г., когато L‘Oréal и ЮНЕСКО 
учредяват наградите „За жените в 
науката“, които всяка година отли-
чават пет водещи жени-изследова-
телки в света. Партньорството „За 
жените в науката“ създава и гло-
бална мрежа от Международна, 
Регионална и Национална стипен-
диантска програма, за да подкрепи 
младите жени, които представля-
ват бъдещето на науката. Цялата 
програма е отправна точка за меж-

СЕДМА НАЦИОНАЛНА 
СТИПЕНДИАНТСКА 
ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В 
НАУКАТА“

СТАРТИРА КОНКУРСЪТ ЗА 
НАГРАДАТА НА СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА ЗА НАЙ-ДОБЪР 
МЛАД УЧЕН НА СОФИЙСКИЯ 
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ЗА 2017 Г.

ProfileКонкурси
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На тържествена церемония в 
Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ абсолвен-
тите от випуск 2016 г. на Факултета 
по начална и предучилищна педа-
гогика получиха своите дипломи. 
Над 50 от бакалаврите и магистри-
те завършват с отличен успех. 

Тържеството бе открито от дека-

надеждата си, че за повечето от 
завършващите днес пътят към об-
разованието, към познанието не е 
свършил: „Той може би започва от 
днес, но вие имате основата, която 
наистина ви дава невероятен шанс в 
живота“, каза още проф. Ангелов и 
пожела на най-младите възпитани-
ци на Факултета на добър час.

на на Факултета по начална и пре-
дучилищна педагогика проф. д-р 
Божидар Ангелов, който поздрави 
най-младите си колеги, техните 
родители и близки с празника. Той 
приветства абсолвентите за това, 
че са постигнали успех, който им 
дава изключителен път в живо-
та. Деканът на Факултета изрази 

266 БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ 
ОТ ФАКУЛТЕТА ПО НАЧАЛНА 
И ПРЕДУЧИЛИЩНА 
ПЕДАГОГИКА ПОЛУЧИХА 
ДИПЛОМИТЕ СИ ЗА ВИСШЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ProfileАбсолвенти

“Св. Климент Охридски”.
6. Присъждане на Наградата
1) Кандидатури се предлагат с 

решение на съответния факултет-
ски съвет. Предложението се при-
дружава от:

- препоръка за дейността и заслу-
гите на кандидата;

- научна биография ;
- списък с публикации.
2) За периода на присъждане на 

Наградата един факултет може да 
прави предложение само за една 
кандидатура.

3) Предложенията за получаване 
на Наградата се депозират при Рек-
тора на СУ „Св. Климент Охридски” 
в срок до края на м. юли на кален-
дарната година.

7. Колегия за определяне на спе-
челилия Наградата. Кворум. Гла-
суване. Неравенство на гласовете. 
Мнозинства

1) Колегията за определяне на 
спечелилия Наградата (Колегията) 
се състои от равен брой декани на 
природонаучни и на хуманитарни 
факултети. Представените в Коле-
гията факултети се определят от 
Академическия съвет на СУ „Св. 
Климент Охридски” по предложе-
ние на Ректора най-късно половин 
година преди деня на връчването 
на Наградата. Мандатът на така оп-
ределената Колегия е еднократен. 
При определяне на следващата 
Колегия се съблюдават принципи-
те на ротация и последователност 
на представянето на факултетите, 
като при това се взема предвид и 
броят на учените, работещи в от-
делните факултети. В Колегията с 
право на глас участва и кметът на 
Столична община (или оторизиран 
от него представител).

2) Заседание на Колегията се 
свиква от Ректора, който го ръко-
води и има съответстващо на науч-
ната му специалност право на глас 
(ал. 4).

съгласие между Ректора и Кмета на 
Столичната община (или оторизи-
ран от него представител).

8. Връчване на Наградата
Връчването на Наградата се 

извършва от Кмета на Столична 
община или оторизиран от него 
представител на академична цере-
мония.

Статутът на наградата е приет с 
решение на Столичния общински 
съвет от 11.02.2010 г., протокол 
№58.

3) Ако съответната кандидатура 
е хуманитарна, при гласуването 
всеки декан на хуманитарен фа-
култет има два гласа, а деканите 
на природонаучните факултети – 
по един глас. Ако кандидатурата 
е природонаучна, важи обратното. 
Кметът на Столичната община (или 
оторизиран от него представител) 
има всякога два гласа.

4) Гласуването е тайно. С оглед 
запазването на тайната на вота и 
неравенството на гласовете гласу-
ването се извършва в отделни урни 
за хуманитарните и за природона-
учните факултети. Кметът на Сто-
личната община ( или оторизиран 
от него представител) гласува в ур-
ната, в която се подават двойните 
гласове.

5) Кворумът за заседание на Ко-
легията е три четвърти от предста-
вените в нея факултети. Деканът на 
всеки факултет може да участва в 
заседанието и гласуването лично 
или чрез писмено упълномощен 
представител. Представителят 
трябва да е от същия факултет, от 
който е и упълномощилият го де-
кан.

6) За спечелил се смята кандида-
тът, получил повече от половината 
подадени гласове, при съблюдава-
не на неравенството на гласовете 
(ал. 3). Ако такова обикновено мно-
зинство не се постигне при първо-
то гласуване, се провежда второ 
гласуване. При второто гласуване 
се състезават само двете кандида-
тури, получили най-много гласо-
ве при предходното гласуване. За 
спечелил се обявява кандидатът, 
събрал повече гласове (относител-
но мнозинство), при съблюдаване 
на неравенството на гласовете (ал. 
3). Ако при второто гласуване се 
стигне до равен брой гласове при 
съблюдаване на неравенството на 
гласовете (ал. 3), решението за да-
ването на Наградата се взема по 
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Заместник-ректорът на Софий-
ския университет „Св. Климент Ох-
ридски“ доц. д-р Юрий Кучев изра-
зи радостта си от възможността да 
поздрави абсолвентите от името на 
академичното ръководство на Алма 
матери подчерта, че в този ден при-
ключва един от най-важните етапи 
в живота им – получаването на по-
редната диплома. „Зад вас остават 
няколко безценни години от живота 
ви, години на упорит труд и борба с 
трудностите. Години на приятел-
ства, на благородно съперничество, 
на върховно напрежение, но и на вър-
ховно щастие и удовлетворение от 
постигнатото“.

Доц. Кучев отбеляза, че пред аб-
солвентите стои най-важното – се-
бедоказването и завоюването на 
достойно място в живота. „Част 
от вас ще работят с най-малките, 
с бъдещето на нацията. На вашите 
плещи лежи изключителната отго-
ворност в каква посока ще тръгне 
тяхното развитие. Дайте най-до-
брото от себе си, превърнете труд-
ностите си в победа, а мечтите - в 
реалност. Успехът се крие в самите 
вас. Не спирайте да търсите и не 
преставайте да вярвате. Желая на 

2016 г. на Факултета по начална и 
предучилищна педагогика за за-
вършил. 

Милена Банковска от специал-
ност „Педагогика на обучението 
по изобразително изкуство“, една 
от отличничките на випуска, бла-
годари от името на своите колеги 
на всички преподаватели за безко-
ристната подкрепа, вдъхновение и 
споделен опит през годините.

В този ден, изпълнен с много 
емоции, спомени и трепетно въл-
нение, тя призова колегите си да 
мислят нестандартно, да работят 
с желание и да изпълнят живота 
си със смисъл и да си , когато се 
изправят пред въпросите на бъде-
щето – какви избори ще направят в 
живота си, как да използват своите 
способности и таланти. „Спомнете 
си за него като мястото, усъвър-
шенствало вашите професионал-
ни качества и умения. Спомнете си 
като за времето на екипна работа. 
Мястото, където сте намерили съ-
мишленици на своята вяра, убежде-
ния, на своите виждания за света“.

даватели и ръководители, когато 
имат нужда от помощ, но и когато 
искат да споделят своите успехи и 
радости. 

„Доказвайте се чрез делата си, 
независимо в кое поприще ще ра-
ботите и творите. Защитавайте 
чрез тях честта на Софийския уни-
верситет и на Факултета по на-
чална и предучилищна педагогика и 
се гордейте, че сте техни възпита-
ници“ каза в края на приветствието 
си доц. Юрий Кучев и обяви випуск 

всеки от вас да стигне своя връх. 
Не е важното да е най-високият, 
важното да е желаният и да не е 
последният“.

Заместник-ректорът призова аб-
солвентите да не забравят откъде 
са тръгнали и винаги, когато имат 
нужда да се връщат към Алма 
матер, да потърсят своите препо-
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