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Слово на ректора на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков 

1 октомври 2020 г., Университетска ботаническа градина 
 

Уважаеми членове на Академичния съвет, 
Уважаеми господин Министър, 
Уважаема госпожо Маринова 
Уважаеми гости, 
Скъпи студенти, родители, преподаватели и 
служители, 
 
Добре дошли на откриването на академичната година в 

Софийския университет! 
Започваме още една трудна година, през която основен 

приоритет отново ще бъде да опазим здравето на преподавателите, 
студентите и служителите в условията на епидемична ситуация и 
същевременно да не отстъпваме от главната ни цел – да 
предлагаме качествено образование и сериозни научни 
изследвания. 

Изминалите месеци не бяха леки, епидемията ни постави в 
сложна и трудна ситуация. Наложи се в много кратки срокове да 
преминем към онлайн обучение, което затрудни всички – и 
преподаватели и студенти, и постави високи изисквания към 
техническата обезпеченост, на които не е лесно да се отговори. 

Мисля, че се справихме доста успешно. Поредица от 
проучвания сред преподавателите и студентите показват високи 
резултати и висока удовлетвореност – голямата част от занятията 
са били проведени и повечето от тях са били проведени синхронно, 
а не са били сведени до качване или изпращане на електронни 
материали. При неочакваното преминаване в електронна среда 
това е изисквало огромни усилия от всички вас – ръководители на 
звена, преподаватели, служители и студенти, за което искам да ви 
благодаря сърдечно. 

Най- големи затруднения срещнахме при провеждането на 
практическите занимания и при научните изследвания. Имаше 
период, когато в Университета не се допускаше събиране на хора. 
Прекъснаха се командировките на нашите изследователи, свързани 
с работата им в различни научни центрове, благодарение на което 
постигаме впечатляващи резултати. 

Въпреки това Софийският университет е единственият от 
българските университети в първите хиляда в световните класации, 
а в една от най-авторитетните класации тази година се изкачихме 
със 150 места. Това означава, че Софийският университет има 
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повече публикации и повече цитирания в научната литература, 
което ни радва. 

След натрупания през предишния семестър опит сега сме 
много по-подготвени. Разработихме различни сценарии – от 
присъствено до онлайн обучение с множество варианти на 
смесеното обучение. Готови сме с предварителен план за 
подготовка, включващ действия, които да осигурят както по-голяма 
безопасност и сигурност в случай на присъствено обучение, така и 
по-голяма техническа обезпеченост при необходимост от онлайн 
обучение. 

Целта на сценариите и плана беше доколкото е възможно да 
осигурим максимална безопасност, съзнавайки, че в условията на 
епидемия напълно безопасна среда няма. Въпреки че и двата 
документа бяха приети през септември, деканите и ръководителите 
на звена и отдели бяха запознати с техни предишни версии през 
юни, когато започна и изпълнението им. 

Положихме усилия за осигуряване на безопасни условия за 
работа – закупуване на маски и дезинфектанти, търсене на начини 
за повишаване на хигиената и за редовна дезинфенция, 
осигуряване на физическа дистанция в аудиториите, коридорите и 
кабинетите, поставяне на прозрачни прегради при служители, 
работещи с много хора и т. н. 

За технологичното обезпечаване на евентуалното онлайн 
обучение бяха осигурени нови сървъри и платформи, беше 
подобрена мрежовата свързаност, включително с изграждането на 
нови оптични трасета, бяха подменени стари и монтирани нови 
точки за безжичен интернет достъп. Продължава разработването на 
нови дигитални ресурси. 

Факултетите избраха начина на провеждане на занятията през 
зимния семестър според спецификата си. Почти навсякъде първи 
курс започва присъствено обучение, а останалите курсове – или 
присъствено, или смесено обучение. Оптимистично започваме и с 
академичната мобилност. 

Засега ограничаваме масовите събития с външна публика, но 
Университетът би загубил същността си без научни форуми, 
културни събития, обществени дебати и дискусии, затова допускаме 
провеждането на най-важните от тях – само през септември – над 
50. 

 
Скъпи първокурсници, 
Моето поколение живя в интересни времена, което беше 

вълнуващо, но и мъчително. Надявахме се вие да дочакате едно по-
спокойно бъдеще, но очевидно бъдещето винаги е непредвидимо и 
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изпълнено с предизвикателства. Пожелавам ви годините, прекарани 
в Софийския университет, да ви подготвят за всички 
предизвикателства, пред които ще се изправите, като ви дадат 
нужните знания и умения и ви изградят като умни и любознателни 
личности, способни да се учат и адаптират. 

 
Уважаеми преподаватели и изследователи, 
Съзнавам, че върху вас падна най-голямата тежест и 

отговорността да поддържате високо качество на преподаването и 
изследванията в тежката обстановка на извънредна ситуация. 
Благодаря ви за постоянните усилия! 

Разбирам също неудовлетвореността ви от несъвършенствата 
на работната среда и пречките и ограниченията, които срещате. 
Надявам се, че вече сме се справили с много от проблемите и ще 
продължа да работя за това да решим и останалите. Полагам също 
всички усилия този път трудът ви да бъде оценен много по-
достойно. 

 
Пожелавам на цялата академична общност една здрава, 

спокойна и успешна година! 
 
Обявявам академичната 2020/2021 година за открита. 


