
Скъпи читатели,
Образованието е богатство, което всеки от 

нас натрупва с много труд и постоянство, за да 
освободи мисълта, да разшири хоризонтите, да 
подхрани интелекта, да ни научи да бъдем себе 
си. Учителят не учи пряко, той помага ученикът 
да намери знанието в себе си и да го развие 
и учейки всеки ден нещо ново, да реализира 
наученото в практиката и да добие увереност. 
Научната стойност на образованието носи 
удовлетвореност от познанието и удоволствие 
от възможността да даряваш знание и посока 
за развитие на другите. 

С радост споделям с читателите, че 
студентският екип на вестника се увеличи 
с трима млади и ентусиазирани студенти,  
с които ще започнат и нови рубрики през 2017 г. 

Ще се радваме да изразявате своите идеи, 
впечатления и препоръки на нашия електронен 
адрес: vestiskra@uni-ruse.bg.

Очакваме Вашите материали и предложения!
Доц. д-р Анелия Манукова

Главен редактор 

ГОДИНА LVIII, брой 392, ДЕКЕМВРИ 2016 г. ISSN 1314 – 5932 Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.

В БРОЯ
Научни форуми в Русенския университет  
и филиалите му 2, 3
Ден на университета 4
Дипломиране на Випуск 2016 5
Европейска нощ на учените  5
От УЕИЦ до ЦИКО – 40 години съзидание 6
Ден на народните будители 7
Иновационен лагер по предприемачество 7
Посланици в Русенския университет 8
Зала за обучение по китайски език 9
Национална олимпиада по компютърна 
математика  9
Проект „Студентски практики” 9
Концернът CLAAS оцени достойно  
русенските студенти 10
Световен ден на ерготерапията 10
Международен ден на хора с увреждания 11
Майсторски клас „Екопредприемачество” 11
Игра на цветовете с четка и обектив 12
Ден на отворените врати в Русенския 
окръжен съд 13
Дарете кръв, спасете живот 13
Да оцветим света в оранжево 14
Технологии за контрол с поглед 14
Едно пътуване из непознатото 14, 15
Студентски клуб „Здраве” през 2016 г. 15
Копия на знамето на Червеноводската чета 16
Моят първи студентски празник 16
Поетична глътка въздух за смях и размисъл  17
Успехите на академичния спорт  
през 2016 г. 18, 19
Многофункционална зала 
за спортно катерене 20
Спортът и обучението 20
Нови книги в книжарница „Академи Книга” 20
Online кандидатстване 2017 г. 20

Диалог за устойчиво развитие в рамките на 
Инициативата за сътрудничество по реките 

Дунав и Меконг

От 1 до 3 декември 2016 г. Русенският университет 
и Община Русе са домакини на Петия Диалог за 
устойчиво развитие в рамките на Инициативата 
за сътрудничество по реките Дунав и Меконг с 
водеща тема „Водната свързаност през третото 
десетилетие”. В тридневния международен форум 
Канев Център Русенски университет събра над 100 
участници от шест европейски и осем азиатски 
държави, както и представители на Европейската 
комисия, ООН, АСЕАН, Международните 
комисии за река Дунав и река Меконг. Основна 
цел на форума е инициативата за засилване на 
междурегионалното сътрудничество Азия–Европа.

В първия ден на събитието г-н Ангел Орбецов, 
директор в Министерството на Външните работи 
и официален представител за България в ASEM, 
откри изложбата „В движение”. 

Специален гост бе Нобеловият лауреат за 
мир за 2007 г. проф. Вонг Пох от Сингапур, 
който е част от екипа, отличен за научните си 
разработки в областта на 
климатичните промени.

Семинарът в Русе 
протече в шест панела, 
които обхванаха триадата 
„вода-енергия-храна”. 
Разгледаха се теми, 
засягащи водната 
свързаност, зеления 
р а с т е ж ,  в о д н и т е 
ресурси, изхранването 
и транснационалните 
зони.

Зам.-министърът на 
околната среда и водите 
Атанаска Николова 
и минис търът на 
природните ресурси и 
околната среда на Лаос Сомад Фолсена обсъдиха 
възможността за подписване на меморандум за 
сътрудничество в областта на околната среда. 

Устойчивото управление на водните ресурси е 
ключов фактор, както за повишаването на качеството 
на живот на хората, така и за балансираното социално 
и икономическо развитите на регионите, отбеляза 
в словото си зам.-министър Николова. Тя запозна 
делегатите с успешния опит в международното 
сътрудничество при управлението на река Дунав.

България участва активно в партньорството 
Азия–Европа, подобни платформи за сътрудничество 
имат голямо значение за обмяната на опит и 
устойчивото развитие на държавите, каза зам.-
министър Николова. Във фокуса на традиционния 
семинар, който се организира всяка година, са 
опазването на околната среда и зеленият растеж. 
Домакин тази година е Русенският университет.

В приветствието си към участниците 
председателят на Общинския съвет в Русе и 
председател на Общото събрание на университета чл.-
кор. Христо Белоев акцентира върху възможността 
за създаване на партньорства и тяхното последващо 
разширяване. „Добрите контакти, които вече 
развиваме с нашите виетнамски партньори от 
побратимения ни град Кън Тхъ, ни дават още 
една възможност за сътрудничество и обмен 
на идеи в областта на водната свързаност и 
свързаността на градовете”, каза Сомад Фолсена. 
От своя страна ректорът на Русенския университет 

проф. Велизара Пенчева пожела на участниците в 
семинара да бъдат „посланици” на академичния 
дух на Русе по света. 

В края на събитието бе подписан заключителен 
документ, който дава насоки за действия в сектора 
за следващите 10 години. 

Форумът се организира съвместно от МВнР, 
МОСВ, Русенския университет „Ангел Кънчев”, 
Европейската служба за външна дейност и ЕК.
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Академични и бизнес представители от Югоизточна Европа и Германия 
участваха в разработването на основните направления и приоритети на 
корпоративната социална отговорност в спецификата на социално-иконо-
мическото развитие на България, Румъния, Македония, Сърбия, Албания, 
Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска република, Германия. Ака-
демичните партньори са част от интернационалната мрежа по предпри-
емачество и иновации „Решица”, действаща успешно от 2009 г. насам, и в 
която Русенски университет „Ангел Кънчев”, в лицето на Факултет „Бизнес 
и мениджмънт”, е съосновател.

Форумът се проведе от 27 до 28 октомври 2016 г. паралелно с Научната 
конференция на Русенския университет. Официалното откриване направи 
ректорът на университета проф. д-р Велизара Пенчева, а в залата присъстваха 
кметът на община Русе Пламен Стоилов, деканът на Факултет „Бизнес и ме-
ниджмънт” доц. д-р Александър 
Петков и други. В работната 
сесия, модерирана от проф. 
Петер Шулте – Institute for 
European Affairs, Германия, и 
проф. Герд Васенберг – Aachen 
University, Германия, се вклю-
чиха проф. Иван Михайло-
вич – Университет Белград, 
Сърбия, и проф. Василика 
Куме – Tirana University, Ал-
бания. В заседанието със 
свои изказвания и препоръки 
участваха ръководители на 
бизнеса, неправителствени 
и обществени организации 
на национално и регионално 
ниво, сред които Община 
Русе, Еконт експрес, Доминекс 
Про, Startup Factory, Национален алианс за корпоративна отговорност, 
Асоциация на индустриалния капитал, Русенска търговско-индустриална 

камара, Ротари клуб – Русе.
На 28 октомври 2016 се създаде Декларация „Русе”– Разбирането за 

корпоративната социална отговорност, обединяваща възгледите на учас-
тниците и представляваните от тях институции относно целта, заинтере-
сованите страни и същността на социалната отговорност на бизнеса сред 
държавите от Югоизточна Европа. Декларацията бе обнародвана по време 
на пленарното заседание на 55-ата международна научна конференция на 
Русенския университет.

***
На 28 и 29 октомври 2016 г. Русенският университет съвместно със Съюза 

на учените организира 55-ата международна научна конференция, която 
се провежда по традиция в Русе и във филиалите в Силистра и Разград.

Пленарните доклади разкриха насоката на работа пред съвременните 
учени. Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров изнесе доклад 
на темата „Новите предизвикателства пред нас”, а двамата чуждестранни 
лектори – проф. Петер Шулте от Института по европейски въпроси в 
Дюселдорф, Германия, и проф. Алидин Низамов – зам.-ректор на Инсти-
тута за обучение и преквалификация на персонала за средно специално 
и професионално обучение в Ташкент, Узбекистан, споделиха своя опит.

Представените научни разработки бяха от 30 научни направления, 
разпределени в 26 секции. Над 100 участници от Австрия, Албания, Гер-
мания, Грузия, Гърция, Испания, Италия, Румъния, Сърбия, Казахстан, 
Молдова, Полша, Русия, Румъния, Узбекистан, Украйна и Чехия се включиха 
в конференцията в Русе. Учените представиха 430 доклада, а дискусиите се 
провеждаха, както в залите на университета, така и чрез интернет с учени 
от различни точки на света. Жури отличи най-добрите доклади и връчи 
58 Кристални приза The Best Paper.

Паралелната програма на тазгодишната Научна конференция на Ру-
сенския университет включваше две кръгли маси – международния форум 
„Корпоративната социална отговорност – защо?” с модератор проф. д-р 
Петер Шулте и кръгла маса за представяне на книгата на проф. д.ик.н. 
Владимир Чуков –„ДАЕШ.(Не)Ислямска държава”. 

Материалите на страницa 2 са предоставени от ДВОР и НИД.

Научни форуми в Русенския университет 
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Научна конференция във Филиал Разград
Доц. дн Станка Дамянова

На 4 и 5 ноември 2016 г. Филиал Разград бе домакин на традицион-
ната двудневна научна конференция с международно участие, която е 
продължение на конференцията на Русенски университет, под наслов: 
„Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална 
икономическа трансформация”. Тематичните направления на форума бяха 
в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните 
технологии. 

Ежегодният научен форум се организира съвместно с Дом на науката 
и техниката – Разград, Регионален академичен център на БАН – Разград, 
Съюз на учените в България – клон Разград, и се проведе под патронажа 
на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев.

На откриването на конференцията присъстваха народният предста-
вител в 43-то Народно събрание Михаил Тодоров, Надежда Радославова – 
Председател на Общински съвет Разград, д-р Валентин Василев – кмет на 
община Разград, проф. д-р Диана Антонова – зам.-ректор на Русенския 
университет, Юлиян Данаилов – Управител на Областен информационен 
център – Разград, представители на Дома на науката и техниката, на Ре-
гионални академични центрове от страната и много преподаватели от 
различни университети на страната, докторанти, студенти, представители 
на бизнеса и медиите. 

Пленарните доклади от проф. д-р Елеонора–Михаела Унгуреану от 
Политехническия Университет в Букурещ на тема „Въглеродни нанотръ-
бички – CаCO3 наночастични композити за амперометрични биосензори” 
и предприемачите Мартин Нешев и Лиля Румянцева на тема „Използване 
на сублимационни прахове от гъби на род Pleurotus в Европа. Приложение 
на гъбените прахове при производство на храни за бързо готвене” създа-
доха атмосферата за научна дискусия. На заседанията на двете секции бяха 
представени 51 доклада с актуална научна и производствена тематика. 

Част от участниците в конференцията от университети в София, Бургас, 
Пловдив, Ямбол, Сливен, Габрово, Стара Загора, както и учени от Румъния, 
Украйна, Македония, Русия, Испания, работят в общи научни проекти 
с преподавателите от Филиал Разград. В заседанията на конференцията 
се включиха и представители на фирми от региона, работещи в областта 
на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии.

Авторите на най-добрите доклади от двете секции бяха отличени с 
Грамота и Кристален Приз The Best Paper на Ректора на Русенския уни-
верситет „Ангел Кънчев”. Отличените доклади са „Третиране на отпадни 
води с природен зеолит – тип клиноптилолит” с автори Тодор Михалев и 
колектив от Бургас и „Анализ на добавките в безалкохолните напитки” 
на Марийка Петрова и колектив от Филиал Разград.

В категорията за млади учени и докторанти бяха отличени докладите 
на докторантката от Бургас Ганка Колчакова на тема „Влияние на харак-
теристиките на керамичния шликер при получаване на пореста керамика 
по метода на репликиране” и на младия асистент от Филиал Разград Гьоре 
Наков на тема „Хранителни качества на еднозърнест лимец”. 

Българо-румънски семинар  
във Филиал Силистра

Доц. д-р Теменужка Богданова

На 23 ноември 2016 г. се проведе организираният 
от Филиал Силистра на Русенския университет 
Българо-румънски семинар на тема: „Образова-
телните проекти на Независима България”. 

Официални гости на семинара бяха проф. д-р 
Пламен Кангалов – зам.-ректор по учебната работа 
на Русенския университет, доц. д-р Десислава 
Стоянова – декан на факултет „Природни науки 
и образование” при Русенския университет, Све-
томира Вачева – главен библиотекар в Регионална 
библиотека „Партений Павлович” – Силистра, 
Мариан Нягу – директор на Историческия музей 
„Долен Дунав”, Кълъраш, Румъния.

От румънска страна в семинара взеха участие: 
Моника Клаудия Дуда – директор на Лицей „Крал 
Карол Първи”, Остров, хоноруван преподавател 
във Филиал Силистра по практически румънски 
език и методик на текущата педагогическа прак-
тика и на стажантската практика по румънски 
език, както и учителите Ирина Стойка, Флорика 
Константин, Кармен Исаке-Попа, Николета Мар-
даре и Даниела Мототол от същия лицей, Флорин 
Тудора – директор на Общообразователния лицей 
в град Баняса, както и Мариан Ръдой – учител по 
физика и отговорник на катедра „Природни нау-
ки”, Мариана Габриела Букур – учител по френски 
език и отговорник на катедра „Език и комуника-
ция”, Ралука Андрей – учител по френски език, и 
Габриел Кристя – информатик от същия лицей, 
Джорджета Георге – директор на Технологичния 

лицей „Николае Истрацою”, Делен, както и Мирела 
Макашой – учител по румънски език, отговорник 
на катедра „Език и комуникация”, хоноруван пре-
подавател във Филиал Силистра по практически 
румънски език и странознание на румънския език, 
Адела Емилия Савин – зам.-директор, учител в 
началния курс, Оана Георге – учител по френски 
език, Ана Аделина Бълаша – учител по английски 
език, и Ана Мария Флешкан – учител по румънски 
и английски език от същия лицей.

От българска страна в семинара взеха участие 
учители, преподаватели и студенти. 

Приветствие към участниците в семинара 
произнесе проф. Кангалов. За образованието 
като потенциал, стратегия, модел за оцеляване 
и развитие говори в своето встъпително слово 
на тема „Образованието – скритото съкровище” 
доц. д-р Теменужка Богданова – директор на 
Филиал Силистра. 

Програмата на семинара включваше съоб-
щения по следните проблеми: „Да изпревариш 

Европа” с лектор Петко 
Добрев, „Образованието 
в Република Румъния” с 
лектор Моника Клаудия 
Дуда, „Педагогическото 
училище в град Силистра” 
с лектори студенти от 
УИЛ с р-л доц. Румяна 
Лебедова. „Стамен Панчев 
– учител, поет и воин” 
с лектор доц. Тодорка 
Георгиева, и „Св. Дазий 
Доростолски – небесни-
ят покровител на град 
Силистра” с лектор доц. 

Тодорка Георгиева.
На разположение на участниците и гостите бе 

Книга Девета от поредицата „Известия на Научен 
център „Св. Дазий Доростолски”. 

Дарение от книги, включващо издадените 
от Историческия музей „Долен Дунав” в град 
Кълъраш, Румъния, беше поднесено на Филиал 
Силистра от Мариан Нягу – директор на музея. 
От своя страна доц. д-р Теменужка Богданова 
връчи на Историческия музей дарение от книги 
на преподавателите от Филиал Силистра. Дарение 
от книги беше поднесено от доц. Тодорка Богда-
нова и на Регионалната библиотека – Силистра.

Конструктивните разговори и дискусии по 
въпросите на образованието като национален 
приоритет продължиха в хода на дискусията. 
В края на семинара участниците разгледаха 
изложбите, представящи проектните дейности 
и публикациите на преподавателите от Филиал 
Силистра. 

Научни форуми в Русенския университет 
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На 8 ноември 2016 г. академичната общност на Русенския университет 

„Ангел Кънчев” отбеляза своя празник. С академично слово „Университетът 
като мисия, обществена кауза и призвание” на ректора на Русенския 
университет проф. д-р Велизара Пенчева започна тържественото събрание, 
посветено на Деня на университета. 

„Съвременният университет трябва да съдейства за постигане на социална 
стабилност в обществото чрез осигуряване на равен достъп до образование и 
развитие на иновационния потенциал на младите поколения. Университетът 

трябва непрекъснато да е обърнат с лице към своя вътрешен човешки 
потенциал и да осигурява условия за неговото развитие и саморазвитие”, 
обърна се към академичната общност ректорът. „Трябва да помним, че, 
докато много от аспектите в дейността на нашия университет се променят, 
има такива, които са трайни и неподвластни на времето. Университетът 
ни вчера, днес и утре е бил и ще бъде със своите преподаватели, със своите 
студенти, с кампуса, който е нашият дом. Университетът е мястото, което 
дава простор на оригиналното, творческо мислене и където обменът на 

знания и идеи е наистина свободен. Това е нашият университет, който 
осмисля живота ни като мисия, обществена кауза и призвание!” 

Зам.-областният управител Станимир Станчев и зам.-кметът д-р 
Страхил Карапчански поздравиха академичната общност с празника и 
заявиха подкрепата си за реализация на нови съвместни инициативи между 
университета и администрациите. 

Учени, придобили научни степени и академични длъжности през 2016 г., 
получиха дипломите си на тържествената церемония, като от тях 58 са 
успешно защитилите образователна и научна степен „доктор”, 5 са „доктор 
на науките”, на академичната длъжност „доцент” са назначени 10 учени, 
двама са новите професори в Русенския университет. Деканът на Факултета 
по обществено здраве и здравни грижи проф. Даниел Братанов отправи 
приветствие от името на отличените на днешната церемония и пожела на 
студентите и преподавателите да открият своята вселена на познанието. 

Второто издание на инициативата „Будител на годината” стартира от 8 
ноември и бе представено от председателя на Студентския съвет на Русенския 
университет Станимир Бояджиев. Проектът има за цел да награди усилията, 
които преподавателите на университета целогодишно полагат, за да може 
студентите да получат възможно най-добро образование. Гласуването за 
Будителите на 2016 г. продължава до 30 ноември, а награждаването на 
отличените ще бъде на тържествен концерт на 12 декември в Канев Център.

Празникът завърши с изпълнения на университетските културни клубове.
На 12 ноември 2016 г. по повод на 71 години от създаването на Русенския 

университет и 166 години от рождението на Ангел Кънчев академичната 
общност поднесе венец пред паметника своя патрон.
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Дипломиране на Випуск 2016

На 7 октомври 2016 г. 1126 абсолвенти се дипломираха в Русенския 
университет. На тържествена церемония в Канев Център бяха наградени 
отличниците на випуска и първенците на специалностите. Общо 69 бака-
лаври и магистри получиха дипломите си, придружени с грамоти лично 
от ректора на университета проф. Велизара Пенчева. 

Гости на тържеството бяха изпълнителният директор на Агенцията 
по заетостта Драгомир Николов, зам.-областният управител на Област 
Русе Валентин Колев, директорът на дирекция „Европейско развитие” в 
Община Русе Никола Кибритев, бивши ректори на университета, роднини 
и близки на завършващите.

В приветствието си към абсолвентите ректорът на Русенския уни-
верситет проф. Велизара Пенчева заяви: „Днешната церемония, на която 
получавате дипломите си, поставя едновременно точка и многоточие във 
вашия живот. Точка – заради завършването на образователната степен 
бакалавър или магистър, а многоточие – заради новото начало и предиз-
викателствата, които ви предстоят. Вярвам във вашите знания и ви желая 
успех в професионалния ви път!”. 

От името на абсолвентите приветствие към аудиторията направи магистър 
инженер Васил Козов, който завършва специалност Компютърни системи 
и технологии и е първенец на випуска от техническите специалности. „Не 
искам да крия от вас, че вече имам сериозни предложения за работа. Това 
е така, защото работодателите оценяват качеството на преподаване тук и 
очакват високото ниво на знания да продължи да се надгражда”, каза той 
пред залата. 

Марина Кьося, чуждестранен студент по бакалавърска програма Меж-
дународни икономически отношения, поздрави колегите си като първенец 
на випуска в хуманитарните специалности с прочувствено слово – „Днес, 

когато стоя пред вас с дипломата в ръце, щастието ми е безкрайно. Тази 
победа е заслужена за всеки един от нас в тази зала. Студентството е една 
от най-ярките и най-запомнящите се страници в живота ни. Това е пътят, 
който е наситен с очаквани и изненадващи преживявания, с натрупване 

на знание и умения, с нови за-
познанства. 

Разбира се, ковачницата на 
специалисти е Русенският уни-
верситет „Ангел Кънчев”. Аз, 
подобно на много други, съм 
благодарна на съдбата, че моите 
студентски години са именно в 
русенската Алма-Матер, където 
се разкриват таланти, свързват 
се съдби и се топли надеждата. 
Надеждата за това, че Русенски 
университет чрез нас, скъпи ко-
леги, създава бъдеще на България, 
защото „Всяко знание е щит и е 

копие”. Русенският университет ми даде вяра в собствените сили и разбрах, 
че всеки труд ще бъде възнаграден. Трябва да проявим вяра, че можем 
да се справим с предизвикателствата, стоящи пред нас. Нека знанията и 
практическите умения, получени в университета, да са верен помощник 
и инструмент за успеха ни.

Тук е мястото да благодарим на тези, допринесли най-много за това – 
ръководството и преподавателите на Русенския университет. Тези, които са 
ни дали най-големият тласък, за да станем знаещи, можещи специалисти, 
съвестни и отговорни хора. Вие, нашите преподаватели, поддържахте 
жива искрата на любовта ни към 
науката и ни помогнахте да от-
крием какви сме и какви искаме 
да бъдем. Благодарим ви!”, заяви 
уверено Марина. 

Емоционалното преживяване 
като абсолвент беше двойно по-го-
лямо за първенеца на специалност 
Мениджмънт на качеството и 
метрология – Радена Росенова, 
която беше придружавана от дъ-
щеря си Дарена. Едногодишната 
Дарена, също облечена в тога, 
получи своята „диплома” пълна със 
шестици, и вече е „бебе-експерт”. 

Талисманът на Русенския уни-
верситет РУмен посрещаше гостите на тържеството, включи се в церемонията, 
а след края й даде възможност на десетки абсолвенти да си направят снимки 
за спомен с него. 

Европейска нощ на 
учените в Русе

Слоганът на Европейската нощ на учените 
през 2016 г. е FRESH – Find Research Everywhere 
and Share – Открий науката навсякъде около теб 
и я сподели.

С дискусия 
за изкуствения 
интелект започ-
на Нощта на уче-
ните в Русе на 30 
септември 2016 г. 
Лекцията на доц. 
Десислава Атана-
сова постави нача-
лото на празника с 
темата за марша на 
машините и какво 

представлява изкуственият интелект? 
Може ли да предадем човешка интели-
гентност на един компютър? Наистина 
ли има опасност компютрите да изместят 
хората от работните им места?

Председателят на Общото събрание 
на Русенския университет и председател 
на Общинския съвет в Русе чл.-кор. 
Христо Белоев приветства участниците 
като сподели, че за пореден път от 2006 
г. Русенският университет се включва 
активно в Европейската нощ на учените. 
Събитието, което се провежда ежегодно 
в един и същи ден в цяла Европа, има 
за цел да популяризира ролята на науката в 
живота на обществата и мисията на учените за 
просперитета на човечеството. 

Проф. Ангел Смрикаров участва във FRESH 
кафене с темата „Дигиталното поколение и 
иновационните образователни технологии”, а 

лаборатория CLAAS отвори врати, за да пред-
стави образователни филми за дейността на 
компанията. 

Събитията от Нощта на учените в Русе започ-
наха в Русенския университет и продължиха на 
различни емблематични за града места.
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От УЕИЦ до ЦИКО –  
40 години съзидание

Доц. д-р Анелия Манукова
На 3 декември 2016 г. Центърът по информа-

ционно и компютърно обслужване отпразнува 
своя 40-и рожден ден под мотото „От Учебния 
електронно-изчислителен център до Центъра 
за информационно и компютърно обслужване”.

На тържеството присъстваха четиримата 
ректори на Русенския университет, допринесли 
за развитието на ЦИКО – проф. д-р Велизара 
Пенчева; чл.-кор. проф. Христо Белоев, сега 
председател на Общото събрание на университета 
и на Общинския съвет в Русе; доц. д-р Марко 
Тодоров и проф. д-р Атанас Митков. Присъст-

ваха също и зам.-ректорът по евроинтеграция и 
международно сътрудничество проф. д-р Юлияна 
Попова, деканите на факултети ЕЕА и Транспор-
тен – проф. дн Михаил Илиев и доц. д-р Васко 
Добрев, проф. д-р Ангел Смрикаров, бивши и 
настоящи директори, сътрудници и служители 
на ЦИКО през годините, гости.

Настоящият директор на Центъра доц. Ми-
рослав Михайлов откри тържеството с едноми-
нутно мълчание в памет на тези, които не са сред 
гостите, но са работили и изграждали центъра 
със своята воля и знания.

Ректорът на университета проф. д-р Велизара 
Пенчева поздрави присъстващи с думите: „Над 
150 специалисти са работили в Центъра през 
годините. Днес тези кадри работят във водещи 
фирми в България и чужбина. Част от екипа на 
Центъра са студенти и чрез натрупания опит и 
стаж през годините те стават търсени специали-
сти в IT сектора”. Проф. Пенчева благодари на 
всички работили и работещи в ЦИКО, както и 
на неговия настоящ ръководител доц. Мирослав 
Михайлов, на когото връчи поздравителен адрес. 
Грамоти за специални заслуги при изграждането 
на центъра през годините, връчени лично от рек-
тора, получиха неговите ръководители – проф. 
Върбан Илиев, доц. Марко Тодоров, инж. Савка 
Калинова, инж. Свежен Василев.

Председателят на Общото събрание на уни-
верситета чл.-кор. проф. Христо Белоев поздрави 
служителите на ЦИКО с пожелания за нови успехи 
в състезанието с техниката и технологиите. Проф. 
Белоев се върна назад във времето със спомените 
за перфокартите и началото на изграждането на 
центъра. „Много мощни български и чужди фирми 
има в IT сектора, което засилва текучеството на 
младите хора от центъра, но в същото време е и 
признание за качеството на русенските студенти, 

преминали през ЦИКО 
като стаж, обучение и 
работа”.

Доц. В. Добрев връчи 
поздравителен адрес от 
студентите, докторантите, 
служителите и препода-
вателите в Транспортен 
факултет с думите „Бла-
годаря на всички вас за 
това, че стоите зад всеки 
наш проект и задача”.

Подготвената пре-
зентация с историята и 
служителите на Центъра 
в снимков материал вър-
на присъстващите през 

годините на изграждане 
на Центъра чрез спомени 
и усмивки. И следващите 
изказвания станаха про-
чувствени и изпълнени 
с емоции. 

Компютърният 
център е създаден на 
02.12.1976 г. и негов първи 
директор е инж. Нико-
лай Колев. След 1992 
г. е изградена връзка 
към Интернет и започва 
създаването на локална 

компютърна мрежа. От 1999 до 2005 г. се изгражда 
оптичната свързаност на корпусите към мрежата. 
И така – до съвременните технологии на 21-ви век.

Проф. Атанас Митков сподели с аудиторията, 
че без първата електрон-
но-изчислителна машина 
(ЕИМ) в Центъра учените 
от университета нямаше 
да имат научни успехи и 
признания в областта на 
статистическите изслед-
вания и автоматизацията 
на инженерния труд. Той 
допълни, че първото 
устройство за смятане в 
университета е донесено 
от проф. Марко Тодоров 
и е наричана „аритмоме-
тър”. След нея се появяват 
калкулаторите ЕЛКА, 
мини-ЕИМ, персоналните 
компютри, сървърите. Проф. Митков благодари 
на всички директори на изчислителния център и 
на неговите сътрудници за съвместната работа и 
подари на настоящия директор книга от 1982 г. с 
указания за работа с програма за апроксимиране 
на данни, вкл. с упътвания за работа с перфокарти.

Доц. Марко Тодоров, един от създателите на 
Учебния изчислителен център, започна поздрав-
лението си с кратък ретроспективен анализ за 
внедряването на компютрите във ВИММЕСС и 
създаването на структурата на Центъра. „Проме-
ните на техника и софтуер са динамични и затова 
Центърът е средище на младите. Той е в техните 
ръце преди, сега и в бъдеще. А всичко започна 
в далечната 1971 г., когато в зала на Ректората е 
инсталирана първата ЕЛКА 22, по-късно аналого-
вата ЕИМ АНАЛОГ3. През 1976 г. в университета, 

тогава ВИММЕСС, е инсталирана първата голяма 
ЕИМ 1020 и русенският институт става водещ 
в България по внедряване на ЕИМ и на едно от 
първите места по автоматизация на инженерния 
труд. След 1980 г. се появява необходимостта от 
графичен терминал за визуализация на полу-
чените резултати и през 1984 г. е закупена VAX 
750, която работи в интерактивен режим. Доц. 
М. Тодоров завърши изказването си с това, че 
винаги се вълнува от новите технически решения 
и продължава непрекъснато да усъвършенства 
знанията си.

Доц. Тодор Тодоров, един от ръководителите 
на отдели в УЕИЦ, разказа за поддържането 
на паметта и процесора, които за машините от 
началото на компютърната ера са били с огро-
мни размери, с много платки и секции. Тяхното 
поддържане е изисквало ежедневни грижи и 

доц. Трифон Русков се е явявал като HelpDesk 
на системата с мултицет в ръка.

Чрез видеозапис инж. Александър Стоянов, 
който днес работи за IBM в Чехия, поздрави и бла-
годари на колегите си от ЦИКО и преподавателите 
от ФЕЕА за получените знания и възможността 
да усъвършенства наученото.

Доц. М. Михайлов закри тържеството с 
думи на благодарност към съорганизаторите 
инж. Румен Кожухаров и доц. Тодор Тодоров, 
както и на целия екип на ЦИКО за неуморната 
работа и професионализъм. След тържеството 
сътрудници на УЕИЦ разгледаха съвременната 
база на ЦИКО и направиха мост във времето 
чрез усъвършенстваните технологии.

Снимковият материал е предоставен от 
доц. Мирослав Михайлов.
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Постижения
Ден на народните будители

Гергана Илиева

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители, се проведе 
тържествено събрание на Съюза на учените, клон Русе.

Председателят на Съюза чл.-кор. дтн Христо Белоев приветства всички 
участници в срещата с празника на народните будители и пожела, следвайки 
ярките примери от нашата славна история, да градим своите духовни ценности. 
В словото си той охарактеризира „първи ноември с общобългарски празник 
на националното ни самочувствие и историческата ни памет. Символ е на 

спомена за едно славно минало, но 
и на вярата в бъдещето. Нека рабо-
тим всеотдайно, да образоваме и 
възпитаваме по-младите поколения, 
да будим желанието за знания, за 
да съхраним България и духовните 
ни ценности, за да имаме бъдеще!”

Слово за празника произнесе 
гл. ас. д-р Ивайло Николаев. Той 
припомни откъси от История сла-
вянобългарска и умело ги обвърза 
с настоящето и бъдещето.

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев връ-

чи членските книжки и Диплом за 
членство в Съюза на учените на осем 
новоприети учени: проф. д-р Евгений 
Николов Стоянов, доц. д-р Миглена 
Николаева Колева, д-р Гергана Станева-
Златкова, Иван Радославов Георгиев, 
д-р Анна Симеонова Лечева-Неделчева 
и Любомир Илиев Иванов.

Председателят на Съюза отличи 
с грамоти и награди по повод първи 
ноември следните колеги:

Проф. д-р Велизара Иванова Пен-
чева – За високи научни постижения 
в областта на Развитие и качество на 
висшето образование;

Проф. д-р Върбан Иванов Илиев – почетен член на Съюза на учените, клон 
Русе, за широкото признание на научните му постижения, дългогодишното 
му членство и навършване на кръгла годишнина;

Проф. дтн Руси Гецов Русев – за цялостно творчество и принос в дейността 
на Съюза на учените;

Проф. дпн Антоанета Пенева Момчилова – за дългогодишен съюзен стаж;
Проф. дмн Степан Агоп Терзиян – за дългогодишен съюзен стаж и принос 

в дейността на секция Математика, информатика и физика;
Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева – за дългогодишен съюзен 

стаж и принос в дейността на секция Математика, информатика и физика;
Проф. д-р Каталина Петрова Григорова – за дългогодишен съюзен стаж 

и принос в дейността на секция Математика, информатика и физика;
Проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев – за цялостно творчество 

в областта на инфраструктурната осигуреност на устойчивото развитие;
Доц. д-р Петя Андреева Парашкевова – за цялостно творчество в областта 

на общественото здраве;
Доц. д-р Стефка Павлова Миндова – за цялостно творчество в областта 

на общественото здраве;
Доц. д-р Галина Захариева Крумова - за дългогодишен съюзен стаж и 

принос в дейността на секция Математика, информатика и физика;
Доц. д-р Десислава Стоянова Атанасова – за дългогодишен съюзен стаж 

и принос в дейността на секция Математика, информатика и физика;
Доц. д-р Пламенка Тодорова Христова – за дългогодишен съюзен стаж и 

принос в дейността на секция Математика, информатика и физика;
Доц. д-р Иван Илиев Евтимов – за високи научни постижения в областта 

на Електромобилността;
Доц. д-р Тотю Танев Тотев – за дългогодишен съюзен стаж;
Д-р Ивайло Николаев Николаев – за високи научни постижения в областта 

на хидравличните машини. Честито!

Иновационен лагер 
в Световната седмица  

на предприемачеството
Гл. ас. д-р Свилен Кунев

На 16 ноември 2016 г. Русенският университет бе домакин на 
Иновационен лагер 2016, част от Световната седмица на предприемачеството. 
Организатор на събитието бе клубът по предприемачество „Успешните 
хора” при ПМГ „Баба Тонка”, Русе. Сред присъстващите бяха зам.-
кметът на Община Русе и Председател на Училищното настоятелство 
на гимназията Наталия Кръстева, ръководителят на Клуба по 
предприемачество Нели Тихомирова, директорът на ПМГ „Баба Тонка” 
Митко Кунчев, зам.-ректорът по научноизследователската дейност 
на Русенски университет проф. д-р Диана Антонова, ръководителят 
на катедра „Приложна математика и статистика” проф. д-р Велизар 
Павлов, студенти и гости.

В състезанието се включиха рекорден брой ученици – общо 80, 
разделени в 16 отбора по петима. Казусът тази година бе на тема: 
„Иновациите, които ще променят здравеопазването”. Младите 
предприемачи трябваше да предложат решение в рамките на 3–4 
часа, като разполагаха с достъп до интернет, компютърни ресурси и 
насоките на менторите – Венцислава Николова и Маринела Колева 
от ЕКОНТ Експрес, Слави Георгиев и Ана-Мария Русева, студенти от 
Русенски университет, и Радостина Ганева, представител на Startup 
Factory. Отборите презентираха своите решения пред жури в състав: 
доц. д-р Десислава Атанасова, декан на факултет „Природни науки и 
образование”, доц. д-р Румен Русев, ръководител на катедра „Информатика 
и ИТ”, гл. ас. д-р Свилен Кунев от факултет „Бизнес и мениджмънт” 
и Вихрен Ганев, софтуерен инженер и представител на Startup Factory 
Русе. Председателят на журито д-р Йосиф Новаков, зам.-председател 
на Съвета на директорите на УМБАЛ–Русе, обяви победителите. Те 
бяха наградени от журито с медали и грамоти. 

Призьорите в Иновационен лагер ПМГ 2016:
Първо място за отбор в състав – Габриела Савова, Диян Георгиев, 

Катерина Тунева, Кристиян Георгиев и Йордан Дочев от 12д. Тяхното 
предложение бе писалка за домашна диагностика „Химикард”, 
предназначена за възрастни хора, които могат да я закупят от личния си 
лекар. Апаратът се настройва индивидуално за всеки клиент – възраст, 
пол, ръст и килограми. Серийният номер на апарата, свързан с личната 
информация на пациента, се запазва в база данни на болничното заведение.

Второ място за отбор в състав – Виктория Даскалова, Виктория 
Пенчева, Кристина Косовска, Мария Ташкова и Славена Денева от 
10. и 11. клас. Тяхното предложение бе смартчасовник за домашна 
диагностика „SmartCare”, предназначен за хора от 18 до 81 години. 
Апаратът подсигурява бърза връзка със спешна помощ, напомня за 
прием на лекарства, има достъпна цена.

Трето място за отбор „Аquantys” в състав – Александър Русков, Ива 
Стефанова, Николай Вълков, Николай Сименов, Симеон Пасев от 11а 
клас. Тяхното предложение бе иновативна смарт гривна „Bioanalysis”, 
която се свързва с тялото чрез кожата, измерва жизнените показатели 
и изпраща информация в база данни за състоянието на пациента.
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Посланици в Русенския университет
Посланикът на Казахстан на посещение  

в Русенския университет
Изложба, посветена на 25 години от обявяването на независимостта 

на Република Казахстан, откриха посланикът Н. Пр. Темиртай 
Избастин, ректорът на Русенския университет проф. Велизара 
Пенчева и председателят на Общото събрание и председател на 
Общинския съвет в Русе чл.-кор. Христо Белоев. Тридесетте картини 
и снимки, подредени във фоайето на ректората, представиха богатото 
историческо минало на Казахстан, традициите, красивата природа, 
съвременния облик и икономическия напредък на Казахстан. 

„Изложбата показва малка част от историята на нашата 
страна, която на 16 декември 2016 г. отбелязва 25 години от своята 
независимост. Картините представят както традициите, така и 
прогреса, който Казахстан има”, каза дипломатът. Икономическите 
връзки и сътрудничеството в образованието са едни от важните 
направления за двустранното сътрудничество, допълни той. 

В последните години работим изключително активно за развиване 
и задълбочаване на връзките с университети в Казахстан, коментира 
ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева и 
добави, че русенската Алма матер има сключени четири договора 
с университети и научни институти в азиатската страна и девет 
бакалаври и един магистър от Казахстан са на обмен по Еразъм+ 
във Факултет „Електротехника, електроника и автоматика”.

Н. Пр. Темиртай Избастин се срещна с ректорското ръководство 
и сподели добрите си впечатления от досегашната работа с екипа 
на Русенския университет.

Материалите на страницата са предоставени от ДВОР.

Посланикът на Кувейт в Русе
Посланикът на Държавата Кувейт в София Н. Пр. Якуб Юсеф Ал 

Атиики посети Русенския университет и се срещна с академичното 
ръководство. По време на разговора с ректора проф. Велизара Пенчева 
дипломатът разказа за годините, в които е учил в магистърската 
програма Международно сътрудничество и европейски проекти в 
професионално направление „Политически науки” и заяви, че е 
щастлив, че има диплома от Русенския университет. По време на 
мандата си в Букурещ Н. Пр. Ал Атиики записва и успешно завършва 
магистратура в Русе. 

„По време на дипломатическата си кариера бях доста години 
далеч от Европа, но намирах време поне веднъж в годината да 
идвам в България, за да поддържам спомените си живи. Късметът 
в професионален план ме споходи, когато преди година дойдох в 
страната като посланик. Сега вече имам още по-голяма мотивация 
да работя за засилване на двустранното сътрудничество с Кувейт”, 
сподели Негово превъзходителство. 

Зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. Диана 
Антонова отправи покана за участие на кувейтски учени в научна 
конференция на Русенския университет за следващата година. 

Посланикът се ангажира да предаде поканата и да осигури участието 
на представители на академичните среди от своята страна. 

Дипломатът разгледа материалната база на университета и 
остана впечатлен от музея, събрал историята на русенската Алма 
матер. „Радвам се, че тази история е част и от моята история!”, каза 
посланикът, докато разглеждаше експонатите в сбирката „Летопис 
на растежа”. В почетната книга Н. Пр. Якуб Юсеф Ал Атиики написа: 
„Русенският университет остави най-хубави спомени в сърцето ми. 
Видях възхода му и се срещнах с моите преподаватели отново!”. 

В края на срещата си с ректорското ръководство Н. Пр. Якуб 
Юсеф Ал Атиики пое ангажимент да изнесе лекция пред студенти и 
преподаватели в Русенския университет.
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Зала за обучение  
по китайски език 

Студенти от специалност „Европеистика и 
глобалистика” в Русенския университет вече 
ще провеждат часовете си по китайски език в 
специално оборудвана от институт „Конфуций” 
– София зала. Тя бе открита от директорите на 

институт „Конфуций” – София проф. Гъ Джъцян 
и доц. Аксиния Колева, ректора на Русенския 
университет проф. Велизара Пенчева и пред-
седателя на Общото събрание и председател на 
Общинския съвет чл.-кор. Христо Белоев, както 
и представители на посолството на Китайската 
народна република.

В приветствието си в началото на събитието 
ректорът проф. В. Пенчева изтъкна факта, че за-

лата дава възможност на всички 9000 студенти в 
университета да се докоснат както до езика, така 
и до културата на Китай. Библиотеката, която е 
с над 1000 тома литература, учебни помагала и 
интерактивни материали, може да се използва 
и от гражданите на Русе, добави ректорът. 

Връзките между България и Китай се засилват 
и сме щастливи, че това е четвъртата класна стая, 

която институт „Конфуций” 
– София открива в страната. 
Подобни зали има не само в 
университети, а и в средни 
училища, каза доц. Колева. 

Обучението по китайски 
в Русенския университет е 
от 4 години, като за препо-
давателите, които влизат в 
аудиториите, езикът е роден. 
В момента китайски език 
учат повече от 20 студенти 
в направление Политически 
науки. 

Освен като обучителен 
център по китайски език, зала „Конфуций” ще се 
използва и като мост между китайската и българ-
ската култура, каквато е и една от основните задачи, 
изпълнявани от Институт „Конфуций”– София. 
Директорите на института проф. Гъ Джъцян и 
доц. Аксиния Колева получиха Кристалния знак 
на Русенския университет, а специална грамота 
за приноса си в създа-
ването на залата получи 
преподавателката по 
китайски език Хонг 
Хайдзю.

Веднага след тър-
жествената церемония 
в Канев Център се про-
веде Вторият фестивал 
на китайската култура, 
в който се включиха 
състави от Русенския 
университет, ученици 
и спортни клубове по 
ушу и тайчи софтбол, 
и модно шоу.

Национална олимпиада  
по компютърна математика

Гл. ас. д-р Стефка Караколева
Два медала – сребърен и бронзов, и седем грамоти спечелиха русенските 

студенти, участници в петата Национална олимпиада по компютърна 
математика „Акад. Стефан Додунеков”, която се проведе във Велико 
Търново. Четвъртокурсникът в специалност Финансова математика 
Слави Георгиев се класира на второ място в група А, а Мирослав Маринов 
от магистърския курс Компютърни системи и технологии е на трето 
място в група Б на олимпиадата. 

Русенският отбор в състав: Слави Георгиев, Бюлент Идиризов, Ивана 
Тракийска, Ралица Спирова (всички от четвърти курс в специалност 
Финансова математика), Иван Стефанов, специалност Компютърни 
науки, 4 курс, Мирослав Маринов от първи курс в магистърската про-
грама Компютърни системи и технологии и Сечкин Ремзи, специалност 
Компютърни системи и технологии, 4 курс, беше подготвян от гл.ас. д-р 
Стефка Караколева и гл.ас.д-р Иван Георгиев от катедра Приложна ма-
тематика и статистика на факултет „Природни науки и образование” 
съгласно Правилата за обучение на мотивирани студенти в Русенския 
университет.

При изключително голяма конкуренция състезателите трябваше да 
решат 30 сериозни математически задачи чрез система за Компютърна 
математика Matlab/MuPAD в рамките на 4 часа. В олимпиадата участваха 
65 студенти, обучаващи се в бакалавърска или магистърска степен в десет 
университета от София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Габрово и Шумен.

Проект  
„Студентски практики”
По проект „Студентски практики”, фаза 1, 

в който Русенският университет е партньор на 
Министерството на образованието, 380 студен-
ти от университета провеждат практическо 
обучение в реална работна среда. Младежите 
се обучават в рамките на 240 часа и получават 
стипендия в размер на 480 лева. 

Трима студенти са на практика в Община 
Русе, а други осем са в дирекция „Речен надзор” 
към Изпълнителна агенция „Морска админи-
страция”. 18 студенти от специалностите Евро-
пеистика и многостепенно управление, Право, 
Бизнес мениджмънт и Публична администрация 
са на практика в Областна администрация. Те 
са разпределени в двете дирекции – „Адми-
нистративно-правно обслужване, финанси 
и управление на собствеността” и „Адми-
нистративен контрол, регионално развитие 
и държавна собственост”. Младежите имат 
академични наставници от университета, а 
работодателите им осигуряват ментори, които 
ги въвеждат в работния процес. 

До края на 2017 г. 1417 русенски студенти ще 
преминат практическо обучение в партньорски 
фирми и организации. Практиката задължи-
телно е свързана с обучението на студентите 
в съответното професионално направление.

Материалите са предоставени от ДВОР
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Чл.-кор. дтн Христо Белоев

В разстояние на повече от едно десетилетие 
Русенският университет „Ангел Кънчев” чрез Аг-
рарно-индустриалния факултет поддържа делови 
контакти с германския концерн CLAAS – един от 
водещите световни производители на комбайни, 
трактори и друга земеделска техника. През 2006 г. 
господин Хелмут Клаас получи най-високото по-
четно звание на Русенския университет – Доктор 
хонорис кауза.

От началото на 2016 г. Русенският универ-
ситет е интензифицирал съвместната си работа 
с концерна CLAAS и периодично получава от 
него учебни материали – презентации и филми, 
отразяващи най-новите разработки на групата 
фирми CLAAS, а сред тях и обстойни информа-
ции за изключително интересните разработки 
на развойния отдел на концерна.

Деловите контакти на Русенския 
университет и концерна CLAAS се 
осъществяват чрез работни срещи 
на чл.-кор. дтн Хр. Белоев и Силвия 
Лукс, ръководител на фондацията 
на CLAAS. 

Като резултат на съвместната 
работа на университета и концерна, 
в началото на 2016 г. фондацията 
покани Русенския университет да 
участва в два интернационални 
конкурса за разработване на ино-
вативна дипломна работа за обра-
зователно-квалификационна степен 
„бакалавър”, свързана с дейността 
на концерна и производството на 
земеделска техника. Чрез резултатите 

си русенските студенти представиха достойно 
университета и ръководителите си.

В конкурса за интернационална студентска 
награда, носеща името на господин Хелмут Клаас, 
бяха отличени дипломните работи на студенти 
от пет европейски университети, сред които и 
дипломантите от Русенския университет „Ангел 
Кънчев”: Николай Ленков Атанасов – сертификат 
за първа награда с премия от 2000 евро, и Недко 
Петров Петров – сертификат за втора награда с 
премия от 1500 евро.

Николай Атанасов получи грамота и наградата 
лично от господин Хелмут Клаас на тържествената 
церемония, проведена на 25 и 26 октомври 2016 
г. в седалището на концерна в град Харсевин-
кел, Германия. Вторият награден Недко Петров 
получи своите отличия от чл. кор. дтн Христо 

Белоев в Русенския 
университет. 

Снимковият материал е предоставен  
от доц. д-р Петър Сигалов.

Концернът CLAAS оцени достойно русенските студенти 

Иновационно

Световен ден  
на ерготерапията

Доц. д-р Лилия Тодорова

На 27 октомври 2016 г. студенти от Русенския 
университет „Ангел Кънчев” отбелязаха Световния 
ден на ерготерапията. Момичетата и момчетата 
от специалност Ерготерапия организираха 
честването на професионалния празник пред 
корпуса на Факултет „Обществено здраве и здравни 
грижи”. Студентите запознаха гражданите със 
същността на професията „ерготерапевт” чрез 
изработени от тях промоционални материали. В 
празника взеха участие и студенти от висшето 
училище по ерготерапия ETOS в Оснабрук, 
Германия. Те ще проведат четириседмичен стаж 
в Русе по програма Еразъм+. 

За първи път Световният ден на ерготерапията 
е отбелязан от Световната федерация на 
ерготерапевтите (World Federation of Occupational 
Therapists, WFOT) през 2010 г. Световната 
федерация на ерготерапевтите включва 92 
национални организации, обединени в усилията 
си за развитие на професията и за промоция 
на дейността на организацията на местно, 
национално и международно ниво. 

Русенският университет е пионер в обучението 

по специалност Ерготерапия в България. С 
подкрепата на Асоциацията на българските 
ерготерапевти (АБЕТ) – член на Световната 
федерация, университетът работи за промоция, 
утвърждаване и развитие на ерготерапията като 
академично образование, научноизследователска 
дейност и професионална практика на национално 

ниво.
Адолф Майер, виден психиатър и един от 

основателите на ерготерапията, я определя така: 
”Нашата роля е да осигуряваме възможности, 
а не да даваме предписания. Всеки трябва да 
има възможност да работи, да произвежда, да 
планира и да твори...” 
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Международен ден  
на хора с увреждания

Доц. д-р Юлия Дончева

На 3 декември 2016 г. студентите от университетския Клуб „Различни 
и равни” към Русенския университет отбелязаха Международния ден 
на хората с увреждания с празнична програма в зала 2 на Канев Център 
заедно с децата със специални потребности от детска градина „Пинокио” 
в Русе с директор Ценка Тодорова. Малчуганите изпълниха музикалната 
драматизация „Вълкът от приказките”, показвайки, че въпреки физическите 
си и други проблеми, могат да бъдат артисти, като например Червената 
шапчица, която се разхожда в гората с инвалидната си количка, козлетата, 
които се пазеха от злия вълк с подкрепата на други пораснали герои и т.н. 
Те и техните родители видяха как каките и батковците студенти, макар и 
напълно и частично незрящи, както и с други увреждания, учат в универ-
ситета, пеят прекрасно, рецитират, забавляват се.

Гости на тържеството бяха приятели на клуба от Сдружение „Смело сърце” 
с председател Стойка Панагонова, Бюро за социални услуги и Сдружение 
„Регионална достъпност” с председател Диана Николова и много други. 

Студентите с различни по вид специални потребности, които членуват 
в клуб „Различни и равни”, са 15, но в сбирките им се включват активно 
и техни колеги, които нямат здравословни проблеми, но са съпричастни 
с дейността на клуба и колегите си. На сбирките си, в клубната стая се 
обсъждат вълнуващи ги теми, както от академично естество, така и за 
приятелството, изразяването на емоции, бъдещото си професионално и 
житейско реализиране, толерантността, мечтите на младите хора и много, 
много други. Те са членове на Областния съвет за социално включване на хора 
с увреждания, чието присъствие и компетентност са търсени от общността. 
Студентите активно се включват в общоградски събития, мероприятия и 
прояви, като последната им изява бе и участието във фестивала „Светът е 
за всички 2016” и националната кампанията „Чети с мен”.

По случай Международния ден на хората с увреждания ръководството 
на Русенския университет награди доц. Юлия Дончева с грамота, поздра-
вителен адрес, както и ваучер за книги за клуба, а студентите получиха 
предметни награди.

Колеги, приятели, благодарим ви за подкрепата! При нас винаги има 
място, ще се радваме да идвате при нас, да сте с нас!

Студентски клубове 

Майсторски клас „Екопредприемачество”
Гл. ас. д-р Свилен Кунев

В навечерието на Студентския празник студентите, участващи в май-
сторския клас „Екопредприемачество”, защитиха успешно своите екипни 
разработки. Шестнадесет представители от различни факултети на Русенския 
университет, разпределени в пет екипа, демонстрираха възможностите за 
разработването на специфични пазарни ниши, които освен да носят биз-
нес успех, са насочени и към опазването на околната среда и природните 
ресурси. Програмата от презентации включи – доклад за бизнес средата на 
електромобилите в България; анализ на екологичните бизнес практики на 
три от най-големите компании в хранителния сектор в България; концеп-
ция за консултиране на земеделски производители за екосертифициране; 
бизнес план за предприятие за преработка на отпадъци и бизнес план за 
изделия от рециклирани материали.

 Майсторският клас по Екопредприемачество се организира от факултет 
„Бизнес и мениджмънт” по съвместен проект с Института за изследване на 
обществата и знанието при БАН, финансиран от Институт за екологични 
изследвания, Хайделберг, и Германската федерална екологична фондация DBU. 
Русенският университет бе един от трите университета България, избрани 
за провеждане на пилотното обучение, тъй като разполага с необходимата 
база и преподаватели, сертифицирани по методики на Harvard Business 
School и Cambridge University. В рамките на 10 седмици студентите имаха 
възможност да участват в иновативни обучителни практики за изграждане 
на своите умения и компетенции, включващи тренинг за личностни харак-
теристики, приложими в бизнес среда; иновативно мислене, креативност и 
формиране на идеи за бизнес дейност; предприемачески роли и развитие на 
успешни компании; бизнес планиране и презентиране пред инвеститори.

Семинарите и консултациите на екипите бяха водени от двама ментори – 

гл. ас. д-р ик. Свилен Кунев от факултет „Бизнес и мениджмънт” и маг. ик. 
Емилиян Енев от Startup Factory. Част от темите бяха илюстрирани с директни 
посещения на място при вече действащи екопредприемачи. В изнесения 
семинар в екохотел на територията на Природен парк „Русенски Лом” 
студентите дискутираха със собственика внедрените модерни технологични 
решения за пестене на енергия, вода и ресурси, както и за стимулиране на 
местното производство и културни традиции.

С успешното завършване и на този майсторски клас „Екопредпри-
емачество” 24 студенти от технически и хуманитарни специалности на 
университета получиха сертификат, удостоверяващ придобиването на 
специфични компетенции, които да са от полза за тяхното професионално 
развитие и успешна реализация в бързо променяща се бизнес среда. 
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Клуб „Илия Бешков”
Игра на цветовете с четка и обектив

Доц. д-р Анелия Манукова

Дългогодишният ръководител на Клуба по изобразително изкуство към 
Русенския университет Тодор Делев представи авторите: художника Пламен 
Борисов и фотографа Танжу Билялов, на тяхната първа самостоятелна 
изложба. Уловените мигове от красотата около нас са в техните съновидения.

Известният русенски художник Колю Караджов, в един от многобройните 
разговори с Тодор Делев разказва нещо много важно за живописването, 
за играта на цветовете. В малкия двор на Художествената академия група 
студенти разговарят със своя преподавател – големия български художник 
Ненко Балкански. Когато го попитали: Учителю, какво е живописта, той 
ги погледнал, пресегнал се към клоните на дървото в двора, откъснал 
едно листенце, сгънал го на две, показал го на светлината и им казал: „Ето 
това е живописта. Да видиш, но и да съумееш да пресъздадеш разликата 
в нюансите”. Той реално им показал, че сложността на тона и неговото 
пресъздаване са алфата и омегата на живописването. 

Учителят за русенските творци от клуб ”Илия Бешков” Тодор Делев 
представя своите ученици чрез цветовете на думите – „Танжу Билялов 
е крадец на мигове, творец, който открадва от природата красивите 
мигове и ги подарява на публиката с помощта на своя обектив. Ако не 
притежаваш око на дете, искрено да се зарадваш на красотата около теб, 
няма да успееш естетически да докоснеш зрителя. Окото на дете е важно 
за фотографа, но куражът и устремът на детето да завладява все нови и 
нови територии е необходим на всеки художник”. И продължава – „Пламен 
Борисов изненадва публиката с всяка изложба. Но в тази, първа за него 
самостоятелна, е показал умението да представя балансирано и красиво 
полутона в своите творби. „Мелницата”, „Еклектично”, „НеРеалност” – са 
убедителна илюстрация за това. „Агресията” (балансирано и естетски 
поднесена) на цвета в неговите съновидения убеждават в живописното 
майсторство на Пламен – „Сътворението”, „Дуалистично” и „Целувката на 
слънцето”. Пламен ненатрапчиво, но убедително води чрез творчеството 
си към философски размисли. Който твори – независимо в каква област, 
има своите блянове. А дали докато спим, Бог не ни прошепва това, което 
да пресътворим през деня?” 

Тодор Делев изказва мъдри мисли за посланието на всеки „творец, че 
няма друга по-важна задача от това той да се потопи в своя талант и да 

претвори своите съновидения. Да се издигнеш над себе си и да си по детски 
радостно усмихнат от сътворението. Сътворил и подарил. По-велико от 
това да подаряваш има ли? Да се порадваш на красотата, с която авторите 
ни даряват”. 

В интервюто за вестник „Студентска искра” Пламен Борисов 
споделя за търсенето на своето Аз: 

„Изложбата „Игра на цветовете с четка и обектив” е част от дните на 
култура, изкуство и образование „Елиас Канети”, организирани от общинско 
предприятие „Русе Арт” и Община Русе, на които изказвам благодарност. 

Големият европейски писател-нобелист, нашият съгражданин Елиас 
Канети, казва: „Не оставяй нито ден, без да оставиш знак. Все някой ще има 
нужда от него”. Дали ще е с четка или с обектив – няма никакво значение, те 
са само средството. Важен е знакът, уловеното чувство, посланието, което 
стига до човека, който има нужда от него. Призванието на изкуството е да 
дарява красота, удоволствие на хората, които изпитват потребност от него. 

Кой е Пламен Борисов? Художник, спортист, фотограф, инженер? 
Вярно е, че не съм само художник. Творбите показват само една страна 

от моите творчески търсения. Всеки творец започва пътя си с неосъзнато 
привличане към нещо – било то музика, слово, цветове и форми. Прилича 
на пламък, към който си притеглен и носи усещане за светлина, топлота. 
Аз просто изразявам емоции – изразявам себе си чрез цветове и форми.

Обичам да експериментирам. Непрекъснато ми идват нови идеи, нови 
техники – просто рисувам с всичко, което може да ми помогне да изразя себе 
си. Да използвам нов стил – по-съкратен, по-съвременен и по-непознат, е 
предизвикателство и радост. Изкуството е кръговрат на стари неща, които се 
правят по друг начин, преповтаряйки, експериментирайки и адаптирайки 
към новото време вече съществуващи образци, превръщайки ги в идеал 
на собственото време. От това произтича и експлозията на картините ми 
и практикуването на различни стилове и техники.

Творчеството е процес на постоянно търсене на хармония, а тя създава 
красотата. Така е при всеки творец – художник, фотограф, писател, поет и 
т.н. Ние живеем в свят на дисхармония – от древността до днес, но вечно 
сме се стремили към красотата във всичките й проявления. Чрез изкуството 
интерпретираме света около нас и отраженията му в самите нас. Хората на 
изкуството изпращат послания, споделят прозрения чрез творбите си. Това 
е процес, а удоволствието от завършената картина е сладко-горчиво. Добре 
ти е, но и малко страшно. Питаш се как ще я приемат хората, когато застанат 
пред нея. Дали ще я видят с твоите очи, дали ще я усетят, така както ти? 

Благодаря на всички мои учители за това, че подкрепяха творческите 
ми търсения. И в унисон на това, което е казал Елиас Канети, аз вярвам, 
че чрез творбите си оставихме нашия знак и искрено се надявам, че някой 
ще има нужда от него.

Докосвайки се до изкуството, хората стават по-добри, по-одухотворени 
и по-усмихнати. Нека всеки от нас вземе пламъка от картината и я претвори 
в една топла дума към близките си и дари обич.”

Светлините в картините на Пламен Борисов са като пречистване за 
сетивата и душата. Носят спокойствие и същевремено провокират за 
размисъл и търсене. Сливат се реалност и въображение. 

Снимковите материали са предоставени от Пламен Борисов.
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Отговорността да си знаещ
Ден на отворените врати  
в Русенския окръжен съд

Сениха Масуркова, 4 курс, спец. Право

По случай Деня на отворените врати на Окръжен съд – Русе, студенти 
от специалност Право, 4-ти курс на Юридическия факултет на Русенския 
университет „Ангел Кънчев”, представиха открит симулативен съдебен 
процес по гражданско дело. Събитието се проведе на 28 ноември 2016 г. 
в зала № 7 на Русенския окръжен съд. В него взеха участие 15 студенти, 
които застанаха на мястото на магистрати, адвокати, ищец, ответник, 
вещо лице и свидетел, спазвайки процесуалните правила на един 
гражданскоправен процес. 

Спорът – симулативен процес, бе за недвижими имоти – едно 
магазинно и едно складово помещение със съответното дворно място. 
Ищцата бе предявила иск за унищожаване на договора за покупко-
продажба на същите имоти, понеже при сключването му не е могла да 
разбира и ръководи действията си, поради вроденото си заболяване, в 
резултат на което е била в състояние, при което не е можела разумно да 
формира воля. Съответно, ответниците възразиха, че искът е погасен 
по давност, а те са придобили имота и по давност. Нелеката задача да 
реши този изключително заплетен и труден казус беше отредена на 
петчленен съдебен състав, който след кратка почивка се произнесе с 
решение в полза на ответниците. 

Симулативният процес беше много полезен за студентите, тъй като 
успяха да придобият практически познания и увереност при прилагане 
на теоретичната подготовка. Чрез него на обучаемите и на посетителите 
се показа по един нестандартен начин как всъщност работи съдебната 
система. Поставяйки се „от другата страна” младите юристи разбраха 
нещо много важно, а именно, че не всичко е такова, каквото изглежда, 
и че битката за справедливост често пъти е нелека задача. 

В подготовката на симулацията се включи окръжният съдия Христо 
Лазаров, който даде ценни разяснения на бъдещите юристи как трябва 
да протече самият процес и какво трябва да е тяхното процесуално 
поведение в съдебната зала. Голяма подкрепа оказаха гл. ас. д-р Ваня 
Панталеева и гл. ас. д-р Антонина Димитрова, които бяха неотлъчно до 
студентите и ги напътстваха при решаването на казуса. 

След проведения процес участниците в него получиха благодарствен 
адрес, връчен от адм. ръководител на Русенския окръжен съд – Искра 
Блъскова. Тя сподели на студентите своите хубави впечатления за 
отлично разиграния съдебен процес и през сълзи ги приветства да 
останат в България, след като завършат. Като завършек на това събитие 
Искра Блъскова ги призова с все такъв ентусиазъм и страст да отстояват 
справедливостта и законността и никога да не забравят, че „Ius est ars 
boni et aequi” (Правото е изкуство за доброто и справедливото).

Дарете кръв,
спасете живот

Сениха Масуркова, 4 курс, спец. Право
На 8 ноември 2016 г. Българският червен 

кръст съвместно със Студентския съвет при 
Русенския университет организираха традиционна 
кръводарителска кампания, която се провежда 
два пъти годишно – през пролетта и есента. 
Кампанията се проведе под мотото „Дарете 
кръв – Спасете живот”.

Мобилният кабинет бе разположен във втори 
корпус на университета. Доброволческият екип 
на БЧК с ентусиазъм разясняваше на всеки 
интересуващ се процедурата по кръводаряване 
и приканваше минаващите да се включат. 
„Всеки човек между 18 и 65 годишна възраст, 
който няма заболяване и е с тегло минимум 
50 кг, може да дарява кръв. Много се радваме, 
когато повече хора откликнат на нашия призив”, 
сподели Калина (ученичка в СУЕЕ и член на 
БЧК). „Много е важно повече хора да се включат 
в подобни кампании, понеже процентът на 
кръводарителите е малък, особено на хората 
с отрицателен резус фактор”, допълни Ванеса 
(ученичка в ПГ по туризъм и доброволец в БЧК). 
От БЧК обясниха още, че в кръводаряването 
няма нищо страшно, а дори е полезно за самите 
кръводарители, защото стимулира процеса на 
обновяване на кръвните клетки и по този начин 
подсилва имунната система. 

Всеки знае колко е ценна човешката кръв. 
Тя спасява живота в случай на кръвозагуба и 
е жизнено необходима, за да продължават да 
функционират органите в човешкото тяло. Не 
случайно я наричат „реката на живот”. Тя няма 

аналог. Въпреки това малко хора се сещат да 
дарят кръв, без да са подтикнати от личен мотив. 
Кръводаряването е най-безценното нещо, което 
човек може да направи за другиго. То е много 
лесен начин да подадеш ръка за помощ, но в 
същото време е и много истински и хуманен 
начин за това, то е един незаменим жест на 
солидарност и съпричастност. Даряваш малка 
частица от себе си, а в същото време получаваш 
толкова много в замяна… получаваш морална 
удовлетвореност, че си направил нещо добро, че 
си вдъхнал надежда на някого за живот. 

Хората, които се включват в тази кампания, 
безвъзмездно подкрепят кръводаряването, защото 
осъзнават, че всяка капчица кръв ще означава 
за някого шанс за живот. Едни от тях са Гюлбен 
Севдалинова и Елис Нуриева (студенти 1 курс, 
спец. Медицинска сестра), които за първи път 
са решили да се включат в кръводарителска 
кампания. Те търпеливо чакаха своя ред и 

споделиха, че за тях няма по-прекрасно нещо от 
това да помогнат на някого, когото не познават. 

В есенната кампания взеха участие около 10 
човека. Те станаха част от каузата и показаха, 
че притежават големи сърца, пълни с доброта 
и любов. Искрено се надявам, че подобни 
кампании, които ще се провеждат и занапред в 
Русенския университет, ще запалят искриците 
на милосърдието и съпричастността у повече 
хора, които да се замислят за същинския смисъл 
на безвъзмездното даряване на кръв.

В-к „Студентска искра” благодари на 
кръводарителите!
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Технологии  
за контрол с поглед

Доц. д-р Теодор Илиев

На 2 и 3 декември 2016 г. в Русенския университет 
се представиха помагащите технологии за контрол 
с поглед, които дават възможност на хора с тежки 
физически увреждания – не могат да говорят и да 
използват ръцете си, да общуват и да управляват 
компютър само с помощта на погледа си. Събитието 
е част от информационната кампания Здравей! 
Това съм аз! на Фондация АСИСТ – Помагащи 
технологии, реализирана съвместно с Центъра за 
трансфер на технологии в Русенския университет.

Благодарение на помагащите технологии хора-
та, които ги използват, могат да изразяват своите 
чувства, нужди, желания, мнения; да общуват, 

да се учат, да се забавляват, да творят, да развият 
уменията и пълния си потенциал.

Събитието има четири модула, насочени 
към различни аспекти на разпространението и 
използването на нови подпомагащи технологии 
и различни заинтересовани страни – съвременни 
помагащи технологии за контрол с поглед: възмож-
ности, използване в България, добри практики, 
европейският опит и политики, и използване 
на помагащи технологии за контрол с поглед в 
работата с деца и възрастни с тежки физически 
увреждания. Осъществени бяха демонстрации и 
консултации по темата.

Кампанията се реализира с финансовата под-
крепа на Обществения борд на TELUS International 
Europe и с подкрепата на Националния алианс за 
социална отговорност, Община Русе и Русенския 
университет.

Чуждестранни студенти
Проф. д-р Красимир Мартев

На 6 декември 2016 г. Дирекция „Чуждес-
транни студенти” на Русенския университет 
събра на предпразнична Осмодекемврийска 
среща студенти от различни държави и акаде-
мичното ръководство. Младежите, обучавани 
в различни специалности на университета, 
имаха възможност да разговарят в неформална 
обстановка с ректора проф. Велизара Пенчева и 
нейните заместници, с председателя на Общото 
събрание чл.-кор. проф. Христо Белоев и със 
свои преподаватели. 

В момента в Русенския университет учат над 
300 чужденци от 21 държави. През тази учебна 
година са приети за обучение 84 чуждестранни 
граждани от Виетнам, Индия, Камерун, Молдова, 
Румъния, Турция, Украйна. За първи път са приети 
студенти от Пакистан, Кувейт и Обединените 
арабски емирства. В подготвителния езиков 
курс се обучават 17 чуждестранни граждани. 
Останалите очакват да получат визи за обучение.

През лятото на 2016 г. 56 чуждестранни 
студенти получиха своите дипломи за завър-
шена ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” от 
Русенския университет и повечето от тях вече 
успешно се реализират по своите специалности. 

Да оцветим 
света 

в оранжево
Милена Попова

На 5 декември 2016 г. Русенският универси-
тет светна в оранжево в подкрепа на призива на 
Световната организация на ООН „Жените” за 16 
дни активност срещу насилието по полова принад-
лежност. Кампанията UNiTE e под патронажа на 
Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун, който в 
своето слово при откриването заяви, че насилието 
срещу жени е пречка за устойчивото развитие. 

Студентският съвет и студентите от професио-
налният академичен клуб „Млад педагог, социален 
педагог”, с ръководител гл. 
ас. д-р Багряна Илиева, 
съвместно с дамите от 
сдружение „Сороптимист 
Интернешънъл – Русе”, с 
президент, ст. пр. Милена 
Попова разпространиха 
стикери и листовки в оран-
жево, с информация за 
местата, където жертвите 
на домашно насилие могат 
да потърсят специализи-
рана помощ. „Често хората, 
сблъскващи се с насилие в 
ежедневието, независимо 
дали в личния или про-
фесионалния си живот, 

си задават въпроси за причините за него.” – каза 
в словото си проф. Пенчева, ректор на Русенския 
университет – „В обществен план неразбирането 
на тези причини води до неприемане и отказ да 
се говори за насилието. Русенските студенти са 
съпричастни с жертвите на това явление и искат 
да участват активно в неговото изкореняване. 
Ние, техните преподаватели и ръководители ги 
подкрепяме.”

На събитието присъстваха студенти, препо-
даватели и служители на университета, както и 
граждани, които бяха привлечени от оранжевата 
светлина. Оранжевият цвят на кампанията носи 
надежда, вяра и любов. „Да оцветим света в 
оранжево!” – призова накрая зам.-председателят 
на Студентския съвет Карло Джантов, студент 
4 курс, специалност „Глобалистика”.

Едно пътуване  
из непознатото 

Денис Сами, спец. Електроника, 1 курс

Животът! Какво всъщност наричаме живот? 
Нима това е да сме богати и да си позволим 
всичко. Не знам за вас, но за мен животът е едно 
пътуване. Една пиеса, която няма начало и край. 
Няма значение дали ще преминеш през тъмни и 
бодливи пътечки или през широки улици. Съби-
раш мигове, пътувания из непознатото, чуждото.

Включих се в едно научно пътуване в позната 
за мен среда, но с ново звучене. Първоначално 
не бях сигурен дали да продължа, но събрах 
смелост и последвах любопитсвото си. Седнах 
на най-отдалеченото място от всички. Исках 
да се абстрахирам от всеки и само да слушам. 
Странно е колко често присъствието и отсъст-
вието съществуват по едно и също време. Всички 
затаиха дъх, когато преподавателят заговори. 
Миг на признание и благодарност за знанията му. 

И така седмица след седмица се увличахме 
от новата за нас тематика. Стъпка по стъпка се 
опознавахме и колкото повече напредваха заня-
тията ни, толкова повече придобивахме знания 
за другите. Работехме в екип, създавахме проект 
след проект и се събирахме да работим заедно. 
Дойде и мигът на нашето пътуване за представяне 
на резултата от проекта. Пред университета ни 
чакаше бус. Всичките колеги се бяхме събрали 
в кръг и разказвахме за ежедневието си. Нямах 
търпение и влязох в буса пръв. Седнах до прозо-
реца. Тръгнахме. Обичам да пътувам, да гледам 
пътя през прозореца в увисналата нощ, да след-
вам мечтите си. Аз затворих очи, чувах смеха и 
чувствах радостта от очакванoто и неочакваното. 

До мен седна една млада госпожица, чието 
име остави белег в сърцето ми. През цялото време 
ту гледаше пътя, ту гледаше мен. Предложих й 
да си сменим местата, но тя отказа. През целия 
път не каза нищо, мълчеше, явно така опозна-
ваше хората, явно харесваше тишината. Исках 
да говоря с нея, но така и не събрах достатъчно 
смелост. Беше красива, дори и в тъмния бус, тя 
сияше. Не беше като другите момичета с грим 
и пудра. Тя беше специална! Когато ме поглеж-
даше, въздухът не ми стигаше, усещах, че нещо 
притиска гърдите ми. Гледах пътя и се опитах се 
да избегна нейния поглед.

Пристигнахме! Ледено студено. Колкото и 
да се стараех да не гледам младата госпожица, тя 
бе все пред очите ми. Гледаше табелата на хотела 
и трепереше. Исках да й подам якето си, но не 
исках да разкрия какво чувствам. За мое щастие 
дойде собственикът на хотела. Топлият въздух от 
открития огън в средата на сградата ни посрещна 
с мекотата си. С влизането си забелязах горящия 
огън с искрящия пламък и старите носии, закаче-
ни по стената. Стопанинът на хотела ни покани 
да седнем и да разговаряме. Беше строен мъж с 
гладко лице и черна къса коса. Носещ българския 
дух. Седнах на едно от първите места в края на 
масата. В това време дойде госпожицата, чиято 
красота изпълваше нощта ми със светлина, и 
седна до мен. Отново погледите ни се срещнаха. 
След като мотивиращата реч на управителя 
свърши, ние започнахме да обсъждаме помежду 
си финалните проекти. 

Продължава на 15 страница
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Сениха Масуркова, 4 курс, спец. Право
В миналия брой на вестник „Студентска искра” ви потопихме в сферата 

на познанието, като накратко разказахме за професионалните клубове на 
университета. Един от най-активните е Клуб „Здраве”.

 Клуб „Здраве” е учреден на 12.10.2012 г., като в него членуват студенти 
от специалност „Медицинска сестра” и „Акушерка”, с ръководител доц. д-р 
Деспина Георгиева. Клубът реализира разнообразни дейности, включващи 
проучване на здравните потребности на младите хора, участие в местни, 
регионални и национални форуми, свързани със здравето на студентите.

Целите на клуб „Здраве” са свързани с постигане на по-добра здравна 
информираност на студентите от Русенски университет и подобряване на 
физическото и психическото им здраве, както и превенция на социално 
значими заболявания. За постигането на това клубът активно организира 
и участва в най-различни семинари, конференции и кампании. Една от 
последните им прояви бе свързана именно с провеждането на семинар на 
тема: „Съвременни тенденции в лечението на болните с коагулопатии”, на 
който заедно с Българска асоциация на хората с коагулопатии успяха да 
запознаят студентите с основната симптоматика при болни с хемофилия и 
спецификата на лечение и да покажат на студентите най-често използваните 
медикаменти и начините им на приложение. 

Интересна инициатива на клуба бе обучение на възрастни хора с цел 
самоконтрол на хронични заболявания през месец април 2016 г. В Дома 
за възрастни хора „Възраждане” студентите от специалност „Медицинска 
сестра” осъществиха демонстрация на измерване на кръвна захар с глюкомер, 
като всички участници в обучението отчетоха сами своята кръвна захар, 
а артериалното им налягане бе измерено от членовете на клуба. По време 
на работата с възрастните хора студентите с увереност и самочувствие от 
осъществената автономна дейност извършиха манипулациите, а положи-
телните реакции, активността и изказаната удовлетвореност на възрастните 
хора бе тяхната награда за положените усилия. Така теоретичните знания 
преминаха в умение за подбор и презентиране на подходящата инфор-
мация за аудиторията, а демонстрацията на конкретните практически и 
комуникативни умения за работа с възрастни хора бе тест за формирана 
отговорност и самостоятелна дейност на бъдещите специалисти.

За вестника две прекрасни момичета от клуб „Здраве” – Гамзе Яшарова 
и Лиляна Георгиева, и двете от втори курс, спец. „Медицинска сестра”, раз-
казаха за работата си и какво ги е подтикнало да изберат тази професия. 
Те прекарват по-голяма част от времето си в болницата, където помагат на 
хора, които страдат от различни заболявания. За Гамзе това е професия, 
в която вижда от една страна перспектива за развитие, а от друга – ще й 
доставя удоволствие да я работи, след като завърши и към която се е на-
сочила още от училище. Зад решението на Лиляна пък стои личен мотив 
– постъпването й с нейното дете в болница. От този момент тя решава, че 
трябва да запише специалността, с която в бъдеще ще бъде полезна както 
на близките си, така и на околните. 

От една страна професионална перспектива, а от друга личен мотив, но 
и двете водят до идеята да се помага на нуждаещите се от помощ. Въпреки 
съвременното материално време, тези две момичета споделиха, че няма по 
голяма радост от това да помагаш на болен. За разлика от повечето специа-
листи те се интересуваха не от парична цел, а от духовна, удовлетвореност 
и чиста съвест. Със всяка дума, която излизаше от тях, все повече разбирах, 
че надеждата все още я има. Все още има младежи, които искат да помагат. 
През цялото интервю те бяха любезни и усмихнати. Макар и разговорът 
ни да бе относно болести, не промени тяхното изражение. 

Новият член на студентите репортери към в-к „Студентска искра” 
Денис Сами се опита да ги провокира с негативни въпроси от реалността, 

за да провери тяхната твърдост и психика. Младите момичета отговаряха 
на всеки въпрос тактично и пълно, като не забравяха да се усмихват. Те 
споделиха, че най-важното правило при работата си с пациенти е да не 
издават своите емоции пред тях. Да не показват чувствата си, въпреки че 
това понякога е изключително трудна задача. „Когато съм се сблъскала с 
по-тъжен случай, едва когато се прибера у дома, си позволявам да покажа 

емоциите си, или пък след като излезе пациентът, споделям с колегите 
си. Но когато пациентът е в стаята, никога нищо не трябва да се показва”, 
разказа Лиляна. „Проблемите, които имаме, трябва да си останат вкъщи. 
Ако не знаем за дадено заболяване, не трябва да задаваме въпроса „Какво 
му има на този пациент?” при положение, че пациентът е в стаята. Важно 
е да се научим да не поставяме себе си в положението на болния”, допълни 
Гамзе. Въпреки това, което правят за хората… стремежът им да помогнат с 
каквото могат, за съжаление не винаги се оценява от по-младите пациенти 
и не получават насрещно разбиране от тяхна страна.

Чрез клуб „Здраве”, в който членуват от две години, те успяват да се 
включват в много и най-различни дейности, да се срещнат с лектори от ця-
лата страна и да натрупат опит. За това допринася и тяхната ръководителка. 
„Доцент Деспина Георгиева е много дейна, всичко подробно ни обяснява. 
Реално тя е като наша пътеводна звезда, тя ни подтиква да се занимаваме 
и с други допълнителни неща, свързани с медицината”, сподели Лиляна. 

Двете участнички разкриваха идеологията да се развиват в насока „Ме-
дицина”. Те бяха решителни, че ще успеят, но не като избягат от България, а 
като изминат трудния път на успеха. Аз вярвам, че те ще постигнат целите 
си и тук, в родната земя.

Специалността, която са избрали тези момичета, налага те да бъдат 
отдадени и упорити. Това, което разбрах от тях, е, че да си медицински 
работник изисква да имаш голямо сърце, да умееш да разбираш хората и 
истински да желаеш да им помогнеш. Благодарение на пламенността, с която 
организират всяка една от многобройните си инициативи посредством 
клуб „Здраве”, те успяват да се докоснат до душите на хората и да покажат, 
че доброто все още съществува.  

Разговорът ни бе свободен. Не разбрахме кога започна интервюто. През 
цялото време ние усещахме всеотдайността на младите момичета, как се 
опитват до последно да помогнат на чужд човек. Във всеки един пациент 
те виждат себе и така продължават лечението.

Студентски клуб „Здраве” през 2016 г.

Едно пътуване 
из непознатото

Продължение от 14 страница
Нощта беше дълга. Пламъкът на открития 

огън светеше в нюанс със вътрешното ми състоя-
ние. Народните носии съживяваха българското, 
традиционното и още един път бях горд, че съм 
роден на българска земя и с гордост бих защитил 
това. В края на стаята имаше една стара поставка, 

на която имаше отлежали червени вина - симво-
лика на живота, на романтизма. Бях радостен, не 
защото посетих ново за мен място, а защото се 
сблъсках с дамата на моите мечти. Макар и цяла 
вечер да не сме си говорили, то чувствата ми към 
нея нарастваха. Осъзнах, че когато обичаш някого, 
не са ти нужни думи, че дори и един кратък миг 
до този човек те прави щастлив. 

Ето, че дойде време да се връщаме. Исках да 
не свършва този миг. Събрахме се и се качихме на 

автобуса. Аз пак бях седнал до прозореца, и тя бе 
пак до мен. Този път обаче всички бяха изморени и 
се чуваше единствено музиката от радиото. Отново 
станах нерешителен. Искаше ми се да кажа какво 
чувствам, но не направих нищо. За мен тя бе като 
ангел, случайно попаднал на земята. 

Моето пътуване в непознатото ми донесе не-
познато красиво чувство, което изпълни сърцето 
ми, направи ме щастлив и остави незабравим 
спомен за мен.
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Копия на знамето на Червеноводската чета 
Стефан Георгиев

Две знамена, победители в конкурса за копие на знамето на Червено-
водската въстаническа чета, бяха предадени на тържествена церемония на 
22 ноември 2016 г. на директора на Регионалния исторически музей в Русе 
проф. Николай Ненов. Те са ушити по проект на Спортно-туристическо и 
природозащитно дружество „Академик”, под егидата на председателя на 
Общинския съвет – Русе, чл.-кор. Христо Белоев. Жури с председател проф. 
Николай Ненов определи победителите – екипите на СУ „Васил Левски”, Русе, 
и на клуб „Палитра” към Русенския университет.

Около 40 студенти се включиха в различните дейности на проекта, каза 
ректорът проф. Велизара Пенчева. Хубавото на конкурса е, че привлече много 
млади хора – както студенти, така и ученици, които се докоснаха до историята 
по различен от преподавания в училище начин.

Преподавателят по рисуване в СУ „Васил Левски” Ивелина Димитрова 
и ръководителят на клуб „Палитра” Валентина Радева предадоха знамената 
за съхранение в музея и получиха грамоти. Представители на останалите 
участници в конкурса – ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова”, ОУ „Тома 
Кърджиев”, Морския скаутски клуб „Приста”, Студентски дискусионен клуб 
„681” и Клуба на студентите от специалност Предучилищна и начална учи-

лищна педагогика също получиха свидетелства за участие. Любопитен факт 
от процеса за ушиването на знамената е, че най-малкият участник, включил се 
в бродирането, е на 3 години и 11 месеца и е член на Морския скаутски клуб.

Церемонията е заключителното събитие по проект „Под знамето на 
Червеноводската въстаническа чета”, реализиран с подкрепата на Общинска 
фондация „Русе – град на свободния дух” и ВН – социален проект на Еконт. 
Сред дейностите по него бяха освещаване на ушитите от всички екипи знамена 
в църквата „Св. Архангел Михаил” в село Червена вода, авто-вело походът, 
преминал през петте румънски пристанища Гюргево, Зимнич, Турну Мъгу-
реле, Корабия и Бекет, от които на кораба „Радецки” са се качили Ботевите 
четници, участие в 70-ия национален поход по пътя на Ботевата чета от 
Козлодуй до Околчица със знамената-победители, трасирането и маркира-
нето на маршрута на Червеноводската чета с 4 информационни табла и 30 
указателни табели и поход с 50 участници по пътя на четата с поклонение 
пред паметниците и паметните плочи на Тома Кърджиев, войводата Върбан 
Юрданов и учителката Донка Попхристова.

Снимковите материали са предоставени от Стефан Георгиев.

Паметта на българската история 

Моят първи 
студентски празник

Ростислав Петров, спец. Маркетинг, 1 курс
Осми декември е най-специалният ден за 

230 000 студенти в държавните и около 50 000 
в частните висши училища и за над 11 000 чуж-
дестранни студенти. По традиция студентите 
празнуват с много настроение в университетските 

градове или в известните български курорти. 
Моят първи Осми декември ми донесе много 

положителни чувства и вълнения. И то тук, в 
Русе. И за себе си открих, че всеки избира да 
празнува според това, което е най-близко до ха-
рактера му. Тези, които обичат шумни компании 
и музика, се насладиха на любимата си певица в 
една от най-големите дискотеки на Балканския 
полуостров, мислейки си, че това е единственото 
място, където можеш да се забавляваш. Други, 

предпочитащи тихи и спокойни места с възмож-
ност за разговори, се насладиха на викторинна 
нощ или караоке. Оказа се обаче, че за веселието 
не е фактор шумната музика или количеството 
хора, а добрата компания и приятното място, и 
разбира се, възможността да бъдеш с приятели 
и да споделиш с тях радостта от факта, че си 
студент, че те очаква пътят на знанието.
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Поетична глътка въздух за смях и размисъл 
Един баща отива в детската градина, за да вземе детето си. Учителката 

го пита:
– Господине, кой беше Вашият син?
– Какво значение има, госпожо? Нали утре ще Ви го върна обратно.
***
– Скъпа, взех детето от градината.
–Чудесно, скъпи! И как предлагаш да кръстим въпросното 

дете? Защото нашето вече ходи на училище. 
***
Учителката обяснява на първолаците:
– Деца, това са първите три букви от славянската азбука – А, Б и В. A 

като Америка, Б като бъдеще и В като виза…
***
Майка буди сина си.
– Гошо, ставай! Време е за училище.
– Ох, мамо, остави ме, никак не ми се става!
– Ставай, че ще закъснееш, де!
– Разбираш ли?! Не ми се ходи! Учениците ме мразят, учителите ме 

ненавиждат. За какво да ходя?
Майката продължава да го буди.
– Добре, де! Кажи ми поне две причини, за да стана 

и да отида на това училище!
– Ами първо – вече си на 50 години, и второ – ти 

си директор на училището.

***
Обявяват конкурс за асистент по Гражданска отбрана. Конкурсът е за 

протеже на ръководителя на катедрата. Но освен него най-неочаквано се 
явява и още един кандидат. 

На писмения изпит и двамата получават шестици – на протежето 
предварително са му казали на кои въпроси да наблегне, а конкурентът 

просто е отлично подготвен.
Следва устен изпит. Първо викат протежето.
– Колега, кога американците хвърлят атомни бомби и къде?
– В края на Втората световна война над Япония. 
– Чудесно, колега, а с каква мощност са 

били бомбите?
– Ами, няколко мегатона.
– Прекрасно, колега, а колко са били жертвите?
– Страшно много.
– Поздравления за чудесните отговори! 
След това канят втория кандидат. Задават му същите въпроси. Следват 

много ясни и точни отговори. На въпроса за броя на жертвите конкурентът 
отговаря: 

– Триста и четиридесет хиляди убити, двеста тридесет и осем хиляди 
ранени.

– Ааа, поименно, колега, поименно...
Събрал и преразказал – Незнакомов

Мъгла
Навред, когато е мъгла,
а той – животът без посока,
унило махваш със ръка,
потъваш в бездната дълбока.

Въртиш се в кръг обезверен,
обвит във нейната утроба
и сякаш е душата в плен
на твойта собствена особа.

И щом помислиш си, че пак
след утрото и след зората
ще бъдеш ти като глупак
отново там насред мъглата...

Връхлита те като чакал
и къса нещо във душата,
пронизваща, без капка жал,
омраза силна към мъглата.

Вървиш навред без миг покой,
напрягаш морни сетивата,
забравил студ, забравил зной,
с надежда да не си в мъглата.

Затуй щом зърнеш лъч покой
там някъде в далечината,
с надежда мислиш си, че той
ще е спасение в мъглата.

Вървиш... Към него те влече...
Не знаеш пътя на съдбата.
Вървиш и знаеш само, че
не искаш да си сред мъглата!

Русе, 2000 г.
Гл. ас. д-р инж. Ивайло Николаев

Рибка в плен
Вий пак играете си с мен.
Сякаш за вас съм рибка в плен.
Почуквате тук там стъклото
и викате си: „Ах, горкото!”

Но сам съм си виновен аз.
Съдбата си заслужих с вас.
Макар да стана тъй неволно,
в аквариума скочих доброволно.

Русе, 2010 г.
Гл. ас. д-р инж. Ивайло НиколаевЙоана Йорданова, 12 кл., СУЕЕ, Русе

Нещото, наречено любов 
Какво е това нещо любовта?
Защо толкова от нея ме боли сега?
Дали съм виновен аз или е виновна тя,
какво значение има това сега?

Див огън в мен запали,
моята душа не пожали,
в дълбока бездна аз се губя,
сърцето си ще изгубя!

Каква магия ми направи,
че не теб да те забравя,
влюбен и загубен се лутам аз,
кога ще намеря изход от този Ад?

Нейната любов аз търсих,
обаче нищо не получих,
само една единствена е тя на света,
накара ме да се загубя в любовта!

Като че ли не искаш да обичаш,
а на думи в нея ти се вричаш,
болка на мен ми причиняваш,
лоша си, не прощаваш!

Сърцето е толкова ранимо,
за любов е непоколебимо,
ала ти така направи,
че ми причини люти рани.

Любовта ми ти изигра,
с чувствата ми се подигра,
харесва ли ти така,
че с мен се подигра?

Ала аз ще ти простя,
нали такава е любовта,
окован си да обичаш,
дори и от нея да се отричаш!

Русе, 2016 г.
Валдемар Борисов, спец. КУА, 1 курс
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Успехите на академичния спорт през 2016 г.
Проф. д-р Борислав Ангелов

На 6 декември 2016 г. в Канев Център на Русенския университет академичната 
общност и спортната общественост на Русе засвидетелстваха своята 
съпричастност към приноса на студентите спортисти и техните треньори за 
утвърждаване на реномето на Русенския университет като един от най-спортните 
университети у нас. Почетен гост на празника бе изтъкнатата лекоатлетка 

от близкото минало Анелия 
Нунева, която бе отличена с 
Кристалния знак на университета 
за постигнати високи резултати 
в леката атлетика и за съществен 
принос в популяризирането на 
спорта сред подрастващите. 
Ректорът проф. Велизара Пенчева 
й връчи приза. 

През 2016 г. Университетският 
спортен център насочи усилията 
си в четири основни направления 
– постигане на високи резултати 
на студентските състезания у 
нас и в чужбина; намиране на 
подходящи форми за съвместна 
работа със средните училища и 
партньорските организации; 
създаване на условия за 
практикуване на масов спорт и 

засилване на участието на учениците и студентите в спортно-туристическите 
инициативи на Туристическото и природозащитно дружество „Академик”. 
И в четирите направления са налице резултати, даващи основание за 
гордост от добре свършената работа.

Кратката ретроспекция на спортните 
постижения през изминалата година 
не може да не започне със завоюваните 
европейска и световна титла от състезателя 
по карате Тодор Събев. Тодор е студент 
по Право в Юридическия факултет и 
отлично редува успехите от следването 
си с успехите на спортното поле – 
световен и европейски шампион за 
младежи, двукратен европейски и 
световен шампион за мъже, многократен 
балкански, републикански и студентски 
шампион. Както всички добре знаем, 
Тодор Събев е спортист на Русенския 
университет за последното десетилетие 
и спортист №1 на Русе за 2015 г.

В резултат на успешната съвместна 
работа между Асоциацията за 
университетски спорт, Община Русе и Русенския университет, в Русе се 
проведе най-голямото събитие в областта на студентския спорт за 2016 г. 
– Третата национална студентска универсиада. В периода от 11 до 15 май 
2016 г. 1500 студенти от 30 висши училища се състезаваха по спортните 
терени и зали в града. В крайното класиране Русенският университет 

зае престижното четвърто място, нареждайки се непосредствено след 
Националната спортна академия „Васил Левски”, Университета за национално 
и световно стопанство и Югозападния университет „Неофит Рилски”. 
Студентите спортисти на университета завоюваха общо 10 медала – 4 
златни, 1 сребърен и 5 бронзови: Мария Данкова, лека атлетика, на 100 
и 200 метра гладко бягане; Николай Пенчев, лека атлетика, хвърляне на 
копие; и Хюсеин Кехайов, спортно ориентиране, спринтова дистанция. 
Сребърни медалисти от универсиадата са състезателите по баскетбол, мъже, 
а мъжкият ни отбор по волейбол завоюва бронзовите медали. Бронзови 
отличия завоюваха още: Моника Цанева, тенис на маса, индивидуално, 
смесени двойки и отборно; Стелияна Николаева, тенис на маса, отборно; 
и Боян Боянов, плуване, 50 метра.

Студентските отбори на Русенския университет взеха участие и в 
традиционната лятна универсиада, която се проведе в края на месец 
август в Спортно-оздравителния комплекс „Камчия”. В тази престижна 
надпревара студентите спортисти защитиха безапелационно спортния 
авторитет на университета, като завоюваха 3 златни и 1 сребърен медал. 
Златни медалисти станаха състезателите по баскетбол „3x3” Димитър Янчев, 
Георги Минков, Николай Златков и Паоло Василев и тенисистките Моника 
Цанева и Стелияна Николаева в отборната надпревара и в надпреварата 
по двойки. Сребърни медали от лятната универсиада, в плажната версия 
на волейбола, спечелиха Иван Иванов и Георги Господинов. 

През септември се проведе и откритият международен студентски турнир 
по плажен волейбол на Софийския университет „Климент Охридски”, в 
който взеха участие 32 отбора. Нашата двойка – Иван Иванов и Ангел Павлов 
– достигна финалната фаза на турнира и зае престижното четвърто място.

 Второто основно направление в работата на Университетския спортен 
център е намирането на подходящи форми за съвместна работа със средните 
училища, партньорските организации и местната власт за популяризиране 
на Русе като отлична алтернатива за получаване на качествено образование, 
упражняване на престижна професия, практикуване на масов спорт и 
постигане на високо спортно майсторство. 

В изпълнение на поставената цел, в рамките на инициативата „Русе  – 
Европейски град на спорта” и в сътрудничество с Община Русе и Общинска 
фондация „Русе – град на свободния дух”, се проведоха „Дни на баскетбола 
и волейбола в Русе”. 

Продължава на 19 страница
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Продължение от 18 страница
Ученически и студентски отбори направиха демонстрации по баскетбол 

и волейбол в центъра на града и в Спортния комплекс на Русенския 
университет. Почетни гости на спортното събитие бяха изтъкнатите 
наши спортисти от близкото минало Атанас Голомеев и Любомир Ганев. 
В рамките на дните се проведоха турнири с участието на средношколски и 
студентски отбори. Инициативата предизвика голям интерес 
сред спортната общественост в Русе и бе широко отразена в 
средствата за масово осведомяване.

На 29 май 2016 г. Русенският университет бе домакин 
на още една спортна проява с общоградско значение – „110 
години футбол в Русе”. Футболният празник също се проведе 
в рамките на инициативата „Русе – Европейски град на 
спорта”, като партньорството с Община Русе и Общинската 
фондация „Русе – град на свободния дух” се разшири и в 
организацията се включиха Футболният клуб Ветерани – 
Русе, и Областният съвет на Българския футболен съюз. 
Събитието бе насочено към популяризиране на футбола сред 
подрастващите и създаване на допълнителна мотивация 
за практикуване на футболната игра. Основен момент в 
събитието бяха паралелните футболни турнири за ученици, 
средношколци, студенти и ветерани, които се проведоха на 
обновената спортна база на Русенския университет. 

Община Русе и Русенския университет бяха домакини за 
42-ри пореден път и на традиционните международни и републикански 

състезания по спортно ориентиране за купата „Русе”. В надпреварата 
участваха 224 състезатели от 24 клуба от България и 8 чуждестранни клуба. 
Състезанията се проведоха в околностите на Русе и за пореден път доказаха 
наличието на отлични условия в русенския регион за практикуване на 
спортното ориентиране.

Изключително значение за развитието на спорта в Русенския университет 
имат формите на масовия спорт. Университетът е единственият университет 
в България, който провежда ежегодно свои вътрешни пролетни и есенни 
спартакиади. Те са изцяло дело на Спортната комисия към Студентския 
съвет. Броят на участниците в спартакиадите надхвърли 1000, като нов 
елемент в организирането на състезанията е отварянето им към средните 

училища в града. 
На четвърто място е спортно-

туристическата дейност, която се 
организира от Туристическото и 
природозащитно дружество „Академик”. 
Основната част от дейността през 2016 
г. бе в подкрепа на кампанията „Русе 
– Европейски град на спорта” и се 
осъществи в сътрудничество на Община 
Русе и Общинската фондация „Русе – 
град на свободния дух”. В рамките на 
инициативата, на различни градски 
площади и училищни спортни площадки, 
се проведе Катерачната надпревара Русе 
2016. Над 1600 деца, ученици, студенти 

и граждани участваха в трите състезателни дисциплини – катерене, ходене 
по лента и велосипеден слалом. 

Поставената с инициативата основа бе доразвита и на скалите край село 
Табачка бяха трасирани 8 нови катерачни маршрута. През месец октомври, 
на вече подготвения катерачен полигон, се проведе надпревара, в която 
взеха участие състезатели от България и Румъния. 

През годината катерачите на Русенския университет постигнаха и 
международен успех – Георги Георгиев, Цветелина Колева и Теодор Стойчев 
направиха изкачвания по трудни маршрути в италианските Доломити.

За да обобщим направеното в областта на спортното катерене, следва да 
отбележим още, че на 3 ноември бе завършен и тържествено открит първият 
етап от Спортния комплекс по катерене на територията на Русенския 
университет, който към момента е единственият в цяла Североизточна 
България. През годината продължи работата по съчетаването на спортно-
туристическата дейност с дейността по опознаване и опазване на културно-
историческото ни наследство. Във връзка с това бе осъществен уникален 
авто-вело поход през 5-те румънски пристанища, от които на 16 и 17 май 
1876 г. четниците от Ботевата чета са се качили на кораба „Радецки”. След 
последното пристанище Бекет групата премина река Дунав до Оряхово и 
достигна козлодуйския бряг. Със същия патриотичен заряд бе заредено 
и възстановяването, след 30-годишно прекъсване, на похода по пътя на 
Червеноводската чета, който се проведе на 8 октомври. 

Своеобразен връх на работата на спелеолозите през годината бе 
участието на Тихомир Енчев в международната спелеоложка експедиция 
на остров Крит в Гърция. 

Постигнатите успехи не биха били възможни без провежданата политика 
на академичното ръководство за развитие на спортната база, започната от 
чл.-кор. проф. Христо Белоев и продължена от проф. Велизара Пенчева. В 
основата на добрата работа лежат и предприетите стъпки за разширяване 
на партньорството в областта на спорта и туризма с училищата, спортните 
организации и Община Русе. Не на последно място постигнатите резултати 
са плод на активната работа на преподавателите, треньорите и спортните 
инструктори, коити са изявени спортисти от близкото минало и голяма 
част от тях и сега продължават да умножават спортната слава на Русенския 
университет.             Снимковият материал е предоставен от РУ–спорт. 

Университетски спортен център представя...
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на Орден „Св. св. Кирил и Методий”  

II степен с указ № 1517/19.05.1983 г. на ДС  
на Р България и е удостоен с Почетния знак  

на Русенския университет на 05.02.2013 г.

Главен редактор: доц. д-р Анелия Манукова
Коректор: Йовка Райчева
Спорт: Валентин Каменаров
Репортери: Сениха Масуркова, Денис Сами, 
Радослав Петров
Сътрудници: Гергана Илиева и Юлияна Андонова
Фоторепортер: Ю. Андонова, доц. М. Петров

Вестникът се издава в електронен формат и на 
хартиен носител и се разпространява безплатно.
Редакционно броят е приключен на 10.12.2016 г.

Книжарница „Академи Книга” 
Вестник „Студентска искра” продължава рубриката, свързана 

с представянето на най-новите книги, учебници и помагала в кни-
жарницата на Русенския университет. 

Книжарницата на Русенския университет е спътник и приятел на 

студентите и преподавателите 
през годините, като докосва 
търсещите със събраните 
знания. 

Очакваме ви на място 
в Централен корпус на Ру-
сенския университет или на 
адрес: https://www.facebook.
com/academikniga/. 

При нас, освен книги, 
учебници и помагала, ще 
намерите необходимите 
пособия за писане, чертане, 
съхранение, класификация.

Вашите нови книги от 2016 г.

Спортът и обучението
Възпитаник на Русенския университет 

материализира дипломната си работа в 
стрийт фитнес площадка. Бакалавърът от 
специалност Промишлен дизайн Христо 
Георгиев, който се дипломира през 2016 г., 
превърна дипломната си работа „Дизайн на 
средата: Проектиране на площадка за стрийт 
фитнес” в реален обект, използван от студенти 
в Русенския университет. 

Освен на хартия, разработката има 
практическо приложение. Изработването на 
уредите, оформянето на площадката и тяхното 
поставяне са дарение от русенската фирма 
Металпласт инженеринг, като стойността 
е 5300 лева. 

Мултифункционалният уред е разположен в 
района на Спортния комплекс на университета 
и се използва от студенти за тренировки на 
открито. 

Преподавателите и студентите от катедра 
„Промишлен дизайн” обмислят да разширят 
стрийт фитнес площадката, като подготвят 
допълнителна площ, върху която да разположат 
други уреди, необходими за спортните 
занимания на студентите.

Материалите са предоставени от 
катедра „Промишлен дизайн”.

Многофункционална зала за спортно катерене
Ректорът на Русенския университет проф. 

Велизара Пенчева, председателят на Общото 
събрание и на Общинския съвет в Русе чл.-кор. 
Христо Белоев и председателят на Университетския 
спортен център проф. Борислав Ангелов откриха 

единствената в Русе и Североизточна България 
зала, профилирана само за спортно катерене. 

Гости на тържеството бяха д-р Пенчо 
Милков, председател на Постоянната комисия 
за младежта и спорта на Общинския съвет в 
Русе, изпълнителният директор на Общинска 
фондация „Русе – град на свободния дух” Елена 

Минкова, директорът на ОП „Спортни имоти” 
Веселин Богданов, общински съветници, деятели 
на спорта, студенти и др. 

„Изградихме съоръжение, което да се ползва 
не само от студентите на Русенския университет, 
но и от гражданите и гостите на Русе, изкушени 
от този спорт”, каза при откриването ректорът 
проф. Велизара Пенчева. „Предстоят още 
дейности по разширяване на съоръженията 
и превръщане на цялото пространство на 17 
корпус в катерачна зала, покриваща всички 
изисквания за безопасност и развиване на 
различните спортни дисциплини”. 

По време на тържеството катерачи от 
Университетския клуб по катерене и алпинизъм 
към Спортно туристическо и природозащитно 
дружество „Академик” демонстрираха боулдър 
катерене, катерене с осигуряване, катерене по 
висящо въже и ходене по лента.

Откриването на залата е част от събитията, 
свързани с 20-годишнината на Студентската 
спортна комисия на университета. Събитието 
беше и заключителната проява от „Катерачна 
надпревара Русе 2016”, реализирана с помощта на 
Общинска фондация „Русе – град на свободния 
дух” и ВН – социален проект на Еконт. 

От 1 декември 2016 г. е отворена онлайн базираната платформа на Русенския университет, 
която дава възможност подаване на кандидатстудентски документи за учебната 2017/2018 г. и на 
заявки за участие в предварителните изпити. На online.uni-ruse.bg са публикувани правилата 
за онлайн кандидатстване, специалностите, начинът, по който ще се формират баловете за 
отделните специалности и графикът на изпитите. 

Предварителните изпити ще се провеждат по график в съботни дни от януари до април, 
като онлайн заявките за тях ще се приемат до 19 април 2017 г. Първият изпит е на 28 януари, 
следват 11 февруари, 25 февруари, 11 март, 25 март, 8 април, а последният ще бъде на 22 април. 
В предварителната сесия желаещите могат да заявяват явяване на изпити по Български език, 
Биология, История на България, Математика, Общотехническа подготовка, Химия, Информатика 
и информационни технологии и Икономическа география на България. 

Системата за онлайн подаване на документи в Русенския университет ще бъде затворена в 
17 часа на 28 юни 2017 г. Кандидатите, които не са успели да подадат документи в тези срокове, 
могат да направят това в Сектор прием нови студенти на Русенския университет.

В приема за 2017 г. е обявена процедура за предварително класиране и записване. 

Университетски спортен център представя...


