
Скъпи читатели,
Искрата на вестник „Студентска искра” 

продължава да искри още по-ярко с позитивността 
на словото си и да отразява живо летописа на 
Русенския университет! Днес този летопис 
записва първото посещение на президенти на 
три европейски държави – България, Румъния 
и Австрия, в университет в България. В нашата 
Алма матер, в Русенския университет! И това е 
крачка към бъдещето, крачка към създаването 
на история.

Да отразяваме постиженията ви и проявите 
на вашите колективи на страниците на  
в. „Студентска искра” е приоритет за екипа.

Изпращайте материалите си на електронния 
адрес на редакцията: vestiskra@uni-ruse.bg.

Доц. д-р Анелия Манукова
Главен редактор 

ГОДИНА LX, брой 400, МАЙ 2018 г. ISSN 1314 – 5932 Вестникът е основан на 5 февруари 1958 г.

В БРОЯ
Конференция „Устойчиво развитие на 
Дунавския регион” 2, 3, 4, 5

XX Русенско изложение 6
Визити в Русенския университет 7
Ден на отворените врати 8
Система „АРМУС” 8
Национални дни на кариерата 9
Teen Coin & World coffee 10
Проект ATARD 10
Ден на франкофонията 11
Първата библиография, адресирана до 
русенските студенти 11
Майски празници на факултетите...  12, 13, 14
Мис и Мистър Русенски университет 15
В опит да преобърнеш необратимото 15
Чуждестранните студенти с активни позиции 
в университета 16
Ген. Тодор Бояджиев дари свои книги... 17
Три поколения заедно 17
Регионално състезание по роботика...  18
Иновативни прояви 19
Клуб Роботика 20
Клуб Microbio art на три години 21
Да се насладим на българския вкус 21
Как уча с мобилния си телефон 21
Университетски спортен център... 22, 23
Представяне... 24
Нови книги в книжарница „Академи Книга” 24

Русенският университет посрещна 
президентите на България,  

Румъния и Австрия

Русенският университет, в партньорство с 
Администрацията на Президента на Република 
България и Община Русе, организира конференцията 
„Устойчиво развитие на Дунавския регион” на  
4 май 2018 г. в Канев център.

Дунавският регион е дом на над 100 милиона 
души или една пета от населението на Европейския 
съюз (ЕС). Регионът има стратегическо положение 
и роля, свързвайки ЕС със съседните му държави, 
Черноморския регион, Южен Кавказ и Централна 
Азия. През него преминава реката с най-голямо 
международно значение в света, река Дунав, 
която представлява важна транспортна ос, 
жизненоважен взаимосвързан хидроложки 

басейн и световнопризнат екологичен коридор. 
Обединяването на усилията на политици 
и представители на академичните среди за 
мобилизиране на държавите и общностите би 
помогнало за укрепването на Дунавския регион. 

Конференцията „Устойчиво развитие на 
Дунавския регион” събра в Русенския университет 
президентите на България, Австрия и Румъния – 
Н. Пр. Румен Радев, Н. Пр. Александър Ван дер 
Белен и Н. Пр. Клаус Йоханис, които споделиха 
своите виждания по темата за устойчивото 
развитие на Дунавския регион и свързаността 
между регионите в Европа.

Продължава на 2. страница

Н. Пр. Клаус Йоханис, чл.-кор. Христо Белоев, Н. Пр. Румен Радев, Н. Пр. Александър Ван дер Белен
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Конференция „Устойчиво развитие на Дунавския регион” 

Продължение от 1. страница
В панела на конференцията, посветен на устойчивото развитие на 

Дунавския регион и свързаността между регионите в Европа, президентите 
на България, Австрия и Румъния – Н. Пр. Румен Радев, Н. Пр. 
Александър Ван дер Белен и Н. Пр. Клаус Йоханис, споделиха 
своите виждания по темата и участваха в дискусията със студентите 
по теми за свързаността между страните по поречието на Дунав. 
Модератор на дискусията бе ректорът на Русенския университет 
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. Христо 
Белоев: „За жителите на този регион, част от които са и гражданите 
на България, Румъния и Австрия, икономическият възход, 
транспортната свързаност, опазването на уникалното природно 
и културно наследство на територията край река Дунав са теми от 
жизнено значение. Русенският университет винаги е възприемал 

като своя мисия да бъде 
двигател за развитието 
на Дунавския регион,  
регион, а сътрудничеството 
с университетите в 
дунавското пространство 
е наш естествен приоритет 
и основен жа лон в 
международната ни дейност”.

Президентът на България 
Румен Радев: „Искам да благодаря 
на моите колеги президенти на 
Австрия и на Румъния – Н. Пр. 
Александър Ван дер Белен и Н. 
Пр. Клаус Йоханис – за това, че 
днес са тук и имаме изключително 
ползотворни и конструктивни 
разговори. Защо точно в този 
формат и защо точно в Русе? Има 

много причини, но ще изтъкна най-главните.
Първо: това са нашите последователни ротационни председателства 

на Съвета на ЕС, което изисква изключително добра координация и 
взаимодействие между нашите три държави. Имахме много ползотворни 
разговори в тази посока. 

Европейският съюз е изправен пред много предизвикателства със 
сложни измерения – политически, икономически, военни, технологични, 
информационни и културни. 

В тази сложна среда за сигурност не можем да бъдем успешни, 
ако нямаме дългосрочна визия, ясни приоритети и ако не обединим 
нашите усилия. Шестте месеца председателство не са малко, но на фона 
на глобалната визия за развитие на Европейския съюз е кратък период 
и заради това е нужна много добра координация, плавно предаване на 
приоритетите на следващата държава. Задавахме си и много въпроси в 
тази сложна среда за сигурност: каква е перспективата пред европейския 
проект; накъде отива Европа; какви са нашите амбиции; отстояваме 
ли достатъчно нашата сигурност; какво е бъдещето на мигрантската 
криза и общата европейска система за убежище; какво е бъдещето 
на Западните Балкани и точното измерение на тяхната европейска 
перспектива; многогодишната финансова рамка и дали тя гарантира не 
само икономическото развитие на Европа, но и кохезионната политика 
и реалната конвергенция; нашето дигитално бъдеще; готовността ни за 
действие и неутрализиране на терористични заплахи; нашето бъдеще в 
лицето на младите хора, с които се срещнахме днес; осигурили ли сме 

Клаус Йоханис, Александър Ван дер Белен, Христо Белоев, Румен Радев, Пламен Кангалов, Пламен Стоилов, Галин Григоров, Страхил Карапчански

Президент Румен Радев

Клаус Йоханис, Румен Радев, Александър Ван дер Белен
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достатъчно възможности на тези млади хора да са бъдещите лидери на 
Европа и да ни водят през тези сложни предизвикателства. Разбира се, 
може да продължим този дълъг лист.

Едно е сигурно – в тази сложна среда трябва да си партнираме още 
по-тясно и да имаме ясни приоритети. Ето затова нашите дискусии бяха 
много важни и открити и отговорни по отношение на бъдещето.

Втората причина да сме тук е Дунавската стратегия. Не просто защото 
Русе е най-големият български дунавски град със свой европейски облик и 
история, а и защото нашите три държави са изключително заинтересовани 
да има позитивно развитие на този Дунавски регион. 

Както знаете, Дунавската стратегия беше приета от ЕС през 2011 г. с 
основна цел да се развие огромният потенциал на региона – в икономическо 
отношение, транспортната, дигиталната и енергийната свързаност на 
всички държави и региони и така да имат нова и по-добра перспектива. 
Както можем да установим седем години след нейното приемане, не можем 
да кажем, че има някакъв съществен напредък, особено 
по отношение на свързаността. 

Причините са много, но основната е, че няма заделени 
ресурси, структури и ясни правила за действие. Разбираме, 
че в момента Западните Балкани са безспорен приоритет 
и тяхната стабилизация е жизненоважна за Европа, но 
това не може да е причина да няма достатъчно фокус, 
внимание и усилия за развитие на Дунавския регион.

Защото от векове Дунав свързва хората от горното, 
средното и долното поречие. По време на студената 
война тази връзка до голяма степен беше прекъсната. 
Наш дълг и наша задача е да възстановим връзките 
между хората и да ги изведем на съвременно ниво. В 
това отношение ние в България имаме особен интерес, 
защото по поречието на Дунав можем да установим 
огромни регионални различия – тук са едни от най-
успешните региони, но и едни от най-слабо развитите 
региони. Ние много разчитаме на успешното развитие 
на тази стратегия да има влияние върху икономическото 
и социално възстановяване на цяла Северна България. 

В момента България е в уникална ситуация – ние сме ротационен 
председател на Съвета на ЕС, а от октомври м.г. приехме председателството 
на Дунавската стратегия за една година. Догодина Румъния ще е в същата 
ситуация. Съвсем скоро Австрия ще бъде председател на съвета на ЕС, 

докато ние все още сме председател на Дунавската стратегия. Тези взаимни 
връзки разкриват огромни възможности и отговорности пред нашите 
три държави да работят за реализацията на тази стратегия.

Днес със срещата с кметове и представители на местната власт от много 
дунавски градове, с конференцията за устойчиво развитие на Дунавския 
регион, със срещите ни с младите хора, ние излъчваме много силен сигнал – 
че трябва да има внимание и отношение от нашите правителства, от 
европейските институции за координация и повече усилия в този регион. 
Защото можем да сме успешни, само ако работим заедно. 

Накрая искам да благодаря специално на хората от Русе, на кмета и 
неговия екип, на проф. Белоев, неговия екип и студентите от Русенския 
университет за чудесно организираната конференция; на президента 
Йоханис за участието и на румънски студенти в тази конференция, защото 
за нас най-важното беше да се видим с тези млади хора, да говорим с тях, да 
ги чуем какво мислят те за този регион, за бъдещето на Европа. Уважаеми 

проф. Белоев, аз се чувствам наистина горд, че съм в 
Русенския университет, защото виждам университет 
с високо ниво на амбиции, с глобално мислене и с 
международно действие. Нашето бъдеще са нашите 
млади хора и аз съм сигурен, че ако ние – политиците 
– предоставим достатъчно условия тези хора да могат 
да си комуникират свободно, то успехът е гарантиран”.

Президентът на Румъния Клаус Йоханис: „Искам да 
подчертая, че тук срещнах изключително гостоприемство. 
Много ме впечатли кметът и начинът, по който той ни 
посрещна. Разказа ни интересни неща за историята на 
Русе и региона. Това, което много ме зарадва, е тясното 
сътрудничество с Гюргево и другите много добри 
партньорства с общини от Румъния.

Господин ректор, много ми хареса да бъда във 
Вашия университет! Имате студенти, които проявяват 
интерес към всички въпроси, както и всички хора, 
които участваха в дискусията.

Използвах възможността да обсъдим много теми с 
президентите. Искам да започна с нещо символично – Русе и река Дунав 
като маршрут за общуване могат да бъдат използвани, за да се подчертаят 
няколко важни характеристики. Ние желаем обединена солидарна Европа, 
която се характеризира със сплотеност и единен Европейски съюз, който 
да е близо до своите граждани. Говорихме по съществени теми за бъдещето 

Канев Център на Русенския университет

Президент Клаус Йоханис
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на ЕС, за многогодишната финансова рамка, за парите на ЕС след 2020 
година, за БРЕКЗИТ, за сътрудничеството на регионално ниво.

За нас, нашите екипи, правителствата на нашите държави 6-месечното 
председателство е много кратко. Времето е крайно малко, за да вземеш 
едно досие и да го довършиш до края. Но тук сме три страни и това е 
един по-сериозен период, в който може да се предаде съдържание на 
започнатите проекти. Неслучайно най-важното нещо, което подчертахме, 
е, че трябва да поддържаме европейските ценности – солидарност, 
единство, сплотеност. Кризи имаме всяка година и се появяват нови, но 
ако се грижим за ценностите си, ако ги спазваме, това ще ни помогне, за 
да подготвим бюджета си, да има равенство между страните членки. А 
тези неща придават стойност на нашето сътрудничество, но и добавена 
стойност на целия Европейски съюз. 

Румъния, като страна, която ще обезпечи Председателството на Съвета 
на ЕС от началото на следващата година, си постави за цел да организираме 
среща в Сибиу на 9 май, посветена на бъдещето на ЕС. Дотогава искаме 
да успеем не само нашите три държави, а всички 27, които оставаме в 
Евросъюза от март 2019, да имаме процес на обсъждане, който да доведе 
до една визия за ЕС след 2019 г. 

Нашите граждани очакват от нас конкретни неща и трябва да 
говорим за тях – търговия, свобода на движение. Хората искат сигурност 
и безопасност, искат обезпечени граници, единство в границите на ЕС, 
да видят политици, които участват активно в Съюза. Това можем да го 
направим заедно и съм убеден, че ще имаме много добър проект за съюза, 
който ще финализираме следващата година, когато се срещнем в Сибиу. 

Говорихме и за многогодишната финансова рамка, по която има много 
неща за обсъждане. Подходът при формирането на бюджета трябва да 
започне от принципи като справедливост, солидарност и единство. Също 
така е необходимо да имаме традиционни области, които се оказаха 
добри – финансирането на селскостопанската и на кохезионната политика, 
които са важни и за България, и за Румъния. Необходимо е да подкрепим 
и области, които не се радваха на добро финансиране. Имам предвид 
образованието, където искаме да има програми за мобилност, искаме да 
изградим мрежи на европейски университети. Нуждаем се и от отбрана. 
В многогодишната финансова рамка трябва да се предвидят средства за 
опазване на границите, партньорството с трети страни, които ни помагат 
да ограничаваме потоците от мигранти. 

Обърнахме внимание и на Дунавската стратегия. Тя започна с голям 
оптимизъм и потенциал. Във времето някои неща бяха направени, но други 
останаха на ниво намерения, но ние можем да дадем тласък и тя да бъде 
включена в многогодишната финансова рамка. Предстои да организираме 
среща на инициативата „Три морета” в Букурещ и това събитие е с много 
голямо значение и може да се свърже с Дунавската стратегия.

Хубавото е, че студентите проявиха интерес към тази сплотеност 
по Дунав, но не само към свързаността и транспорта, а към културата, 
туризма, историята. Трябва да намерим най-добрите начини да очертаем 
проекти, които са полезни за всички нас, които сме в Дунавския регион. 
Смятам, че краят на срещата със студентите има и символична стойност 
– трябва да говорим за стойността на младото поколение, трябва да му 
обърнем и внимание и да го подкрепяме, защото така ще продължим 

този изключителен проект, наречен Европейски съюз”.
Президентът на Австрия Александер Ван дер Белен: „Въпросите, 

които трябва да разглеждаме, са много сходни за България и Австрия, а 
те се отнасят и за румънската страна. По отношение на сигурността на 
Европа има още какво да се желае. От друга страна – трябва да говорим и 
за финансовата рамка – тук са засегнати въпросите за селскостопанската 

и за кохезионната политика. Когато 
след 18 месеца започне следващият 
програмен период, тогава ще имаме 
нови проблеми, но част от настоящите 
все още няма да са решени. 

Трябва да говорим и за 
политиката със САЩ и Китай. Все 
още липсва общият европейски език и 
трябва да се занимаем сериозно с това. 
ЕС е силен и мощен икономически 
фактор, но като политически фактор 
тепърва трябва да развиваме ролята 
си. 

Ние сме доволни от фокуса на 
българското председателство – 
Западните Балкани. Важно е да се 
концентрираме върху развитието на 
този регион, защото всеки вакуум, 
който ЕС оставя след себе си на 

континента, се усеща. Затова и тук се поставя въпросът, че решаването 
на този проблем е в интерес на Европа. 

Благодаря на младите хора в университета за тази инициатива и 
както казвам саркастично: „Вие сте бъдещето, а не аз”. Срещата с кмета 
на Русе беше информативна и благодаря за презентацията. Винаги съм 
си мислел, че Елиас Канети е австриец, а той се оказа роден в Русе. Това 
е добър пример за развитието на европейски литератор, който на базата 
на собствената си история е стигнал до Нобелова награда за литература”.

В края на конференцията ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев 
връчи Кристалния знак на Русенския университет на всеки от тримата 
президенти – Румен Радев, Клаус Йоханис и Александер Ван дер Белен. 
Тримата президенти разгледаха най-новите разработки на роботи, 
радиоуправляеми модели и болидите, които ще представят Русенския 
университет на Shell eco-marathon в Лондон. Специално внимание отделиха 
на робота за спасителни операции и обезвреждане на бомби „Рескюър” 
и Системата за инспекция на корабни корпуси „АРМУС”. Иновативната 
разработка се отнася към роботизираните системи за инспекция на корабни 
корпуси: от външната страна (по борда) – над и под водолинията, както 
и от вътрешната страна – карго трюмове и резервоари”.

***
След официалната част президентът Радев се срещна с ректорското 

ръководство и изрази задоволството си от постиженията на университета, 
иновативните разработки и работата на мултидисциплинарните екипи. 
Той сподели: „Двамата президенти на Румъния и Австрия са свързани 
с преподавателската работа като професиите. Те бяха изключително 

Конференция „Устойчиво развитие на Дунавския регион” 

Президентите Румен Радев, Клаус Йоханис, Александър Ван дер Белен със студенти от Русенския университет и Дунавския регион

Президент Александър Ван дер Белен
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впечатлени от Русенския университет, което е голямо признание за 
България.

Обстановката и инфраструктурата в Русенския университет е на 
изключително ниво, но много по-впечатляващо е начинът на мислене 
и взаимодействието между младите хора, което създава нещо модерно. 
Връщайки се назад, може да констатираме, че всичко ново е тръгнало от 
Русе – първото кино, първата съвременна печатница, първата жп линия, 
първата телеграфна линия и др.”.

Проф. Христо Белоев коментира, че Елиас Канети определя Русе така: 
„Всичко, което преживях по-късно, вече се бе случило някога в Русчук”. 
А проф. Велизара Пенчева сподели, че днес Русенският университет 
става и първият университет в България, приел трима президенти в 
своите аудитории.

Президентът Румен Радев продължи: „Образованието е нещото, което 
ще ни изведе напред. Това е ключът към успеха. Привърженик съм на 
съвременното образование. Да се създават млади хора с компетенции, които 
да водят до креативност. Аз днес видях иновативни неща. Много е важна 
тази връзка, която сте създали с бизнеса. Готовите знания са важни, но е 
много важно да се създават компетенции на базата на създадените основи. 
И да се създаде мислене за непрекъснато усъвършенстване и развитие и след 
завършване на висшето образование. Многото контакти, които има изградени 

Русенският университет 
с други университети, 
с а  п р е д по с т а вк а  з а 
усършенстване, бизнес и 
висока добавена стойност. 
Инвестициите от бизнеса 
ще дойдат там, където има 
квалифицирани млади хора”.

Накрая на срещата 
президентът Румен Радев 
остави послание към 
университета.

***
В първата част от 

програмата на конференцията „Устойчиво развитие на Дунавския 
регион”, проведена на 4 май 2018 г. в Канев център и събрала в Русенския 
университет трима действащи президенти – на България, Румъния 
и Австрия, бяха включени три паралелни кръгли маси с участието на 
чуждестранни партньори, представители на бизнеса, организации от 
публичния и неправителствения сектори. 

Първата кръгла маса, посветена на устойчивото развитие на транспорта 
и инфраструктурата в Дунавския регион, бе водена от модератора проф. 
Велизара Пенчева. Експертите дискутираха перспективите за развитие и 
иновативните решения в транспорта, предизвикателствата и отговорностите 
за развитието на речния транспорт, значението на интермодалния и 
мултимодалния транспорт. Беше отделено внимание и на съвременните 
проблеми в развитието на транспортните системи в градовете, както и на 
актуалните теми, свързани с безопасността на автомобилното движение. 

Устойчивото опазване на природното и културното наследство в 

Дунавския регион бе предмет на презентациите по време на втората 
кръгла маса, с модератор проф. Юлиана Попова. Предизвикателствата 
при управлението и идеи за бъдещо развитие на Биосферен резерват 
„Сребърна”, моделът за опазване и управление на ресурсите в Природен 
парк „Русенски Лом”, приложението на съвременните информационни 
технологии за дигитализация и визуализация на историческото и културно 
наследство в Дунавския регион, бяха част от темите, засегнати на форума. 

Участниците в третата кръгла маса, с модератор проф. Диана Антонова, 
обсъдиха устойчивия растеж на иновациите и икономиката на знанието 
в Дунавския регион в условията на индустрия 4.0. Панелисти бяха 
проф. Ник Сигримис – основател и президент на spin-off Geomations SA, 
Гърция, Н. Пр. Темиртай Избастин, посланик на Република Казахстан в 
България, проф. дтн К. А. Бисенов, Ректор на Кизилординския държавен 
университет, Казахстан. Сред участниците бяха представители на големи 
и средни компании в сектори ИКТ, машиностроене, мехатроника и чисти 
технологии, опериращи в Дунавския регион. 

Втората част на конференцията се проведе в два панела. В първия панел, 
посветен на ролята на висшето образование за устойчивото развитие на 
Дунавския регион, модератор на дискусията бе председателят на Общото 
събрание на Русенския университет проф. Велизара Пенчева. Като 
панелисти се включиха председателят на Съвета на ректорите в България 
и ректор на Минногеоложкия университет проф. Любен Тотев, доц. 
Октавиан Тарабуца – ректор на Военноморската академия в Констанца, 
и народният представител Искрен Веселинов.

Във втория панел на конференцията, посветен на устойчивото 
развитие на Дунавския регион и свързаността между регионите в Европа, 
президентите на България, Австрия и Румъния – Н. Пр. Румен Радев, Н. 
Пр. Александър Ван дер Белен и Н. Пр. Клаус Йоханис, споделиха своите 
виждания по темата и участваха в дискусията със студентите.

Материалът е предоставен от ДВОР. Преводът на изказванията на 
президентите е от Милена Попова и Мая Мицова.

Конференция „Устойчиво развитие на Дунавския регион” 

Президентът Румен Радев с академичното ръководство на Русенския университет

Проф. Любен Тотев, доц. Октавиан Тарабуца и Искрен Веселинов
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На 10 май 2018 г. в Русенския университет бе открито двадесетото 
издание на Изложението на техника, технологии, стоки и услуги. 
Производители на автомобилна и земеделска техника представиха 
своите нови модели.

В приветствието си към 
участниците и гостите ректорът 
чл.-кор. проф. Белоев сподели 
хронологията на започналото 
като експо на земеделска 
техника и превърнало се във 
форум, събиращ ученически 
и студентски стартиращи 
компании с реалния бизнес, 
изложение. Той отбеляза, 
че в последните години 
традиционните участници – 
производители на земеделска 
техника, намаляват, но това 
дава възможности за развитие 
в други посоки. 

Официални гости на 
откриването бяха кметът на 
Община Русе Пламен Стоилов, 
областният управител на Област 
Силистра Ивелин Статев, заместник областните управители на Област 
Русе – Свилен Иванов и Валентин Колев, зам.-областният управител 
на Област Разград Евгени Драганов, генералният консул на Руската 

федерация в Русе Андрей Громов, представители на партньорски 
организации и фирми.

На територията на университета бяха разположени зърнокомбайни, 
трактори и земеделски машини; леки, лекотоварни, товарни и 

специализирани автомобили, 
във фоайето на Корпус 2 – 
демонстрации на технологии 
за дигитализация, а авто-
мото клуб „Русчукъ” показа 
автомобилите, които ще 
участват в ретропарада 
през месец юни. Членовете 
на клуб „Палитра” към 
Русенския университет 
и тази година радваха 
гостите на изложението с 
произведенията си, които 
грееха с ярки цветове. 

В програмата на 
изложението са предвидени 
различни семинари: 
„Високотехнологични 
съвременни задвижвания 
в земеделската техника”, 
„Съвременни тенденции 
в автомобилостроенето” 

и „Спазване на законоустановените изисквания за управление за 
кръстосано съответствие”. 

Информацията е предоставена от ДВОР.

ХХ Русенско изложение

Откриване на XX Русенско изложение
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Визити в Русенския университет

Пета Еразъм седмица
От 14 до 18 май 2018 г. в Русенския университет 

се проведе Петата международна Еразъм седмица. 
Темата, която събира участниците в събитието 
тази година, е „Интернационализация на висшето 
образование – възможности и предизвикателства” 
и е изключително актуална за всички институции, 
които се занимават с висше образование в 
глобален мащаб, както сподели проф. Юлиана 
Попова, зам.-ректор по интернационализация 
и комуникационна политика. 

Общо 25 участници от девет държави – 

Румъния, Латвия, Естония, Чехия, Украйна, Полша, 
Германия, Македония и Великобритания, участваха 
в обучения и изнасяха лекции в университета. 
В програмата на Петата международна Еразъм 
седмица бяха представени презентации на различни 
университети, споделяне на опит и обмяна на 
добри практики в областта на международното 
сътрудничество.

Гостите разгледаха университета и посетиха 
експозицията, посветена на 70-годишнината му, 
както и се запознаха със забележителностите 
на Русе. 

A.L.E.C.O.
На 23 март 2018 г. Русенският университет и Европейският информационен 

център представиха първата българска програма на Европейския съюз A.L.E.C.O – 
Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities. Това е 
първата българска програма на Европейския съюз за предприемачески умения 
и едностранен обмен на млади предприемачи от ЕС. Инициативата е стартирана 
от евродепутата Андрей Новаков през 2016 г. под формата на финансиран 
от Европейската комисия пилотен проект на стойност 750 000 евро. Името 

на програмата е вдъхновено от българския писател и пътешественик Алеко 
Константинов и символизира пътуването, както и развитието на всеки млад 
човек, решил да стартира свой бизнес.

Евродепутатът Андрей Новаков представи програмата в Русе по време 
на информационно събитие на 23.03.2018 г. в Канев център. Срещата беше 
отворена за всички жители на гр. Русе и Русенска област, които желаят да се 
запознаят с програмата и с възможностите за кандидатстване. 

Материалите са предоставени от ДВОР.

Великобритания
Ръководителят на Политическия отдел в 

Посолството на Великобритания разговаря с 
русенски студенти

На 24 април 2018 г. Том Хайнс – ръководител 
на Политическия отдел в Посолството на 
Великобритания в България, изнесе лекция пред 
студенти от Русенския университет. Актуалните 
външнополитически теми, представени от дипломата, 
провокираха младежите да се включат активно в 
дискусията. Какво се случва с отношенията между 

Европейския съюз и Великобритания, между 
България и Великобритания, дали Брекзит ще 
повлияе на възможностите за студентска мобилност 
бяха сред обсъжданите въпроси. 

От страна на ръководството гостът бе посрещнат 
от зам.-ректора по интернационализация и 
комуникационна политика проф. д-р Юлиана 
Попова и председателя на Общото събрание проф. 
д-р Велизара Пенчева. 

Том Хайнс бе придружаван от четирима 
сътрудници на политическия отдел, които 
представиха своите отговорности и също отговаряха 
на въпроси от аудиторията.

Казахстан
На 3 май 2018 г. ректорът на Русенския 

университет чл.-кор. проф. Христо Белоев се 
срещна с посланика на Република Казахстан Н. 
Пр. Темиртай Избастин. По време на разговора 
бяха обсъдени възможностите за задълбочаване 
на сътрудничеството в областта на висшето 
образование, общи научноизследователски 
проекти, обучение на студенти и докторанти. 
Дипломатът направи дарение на Универси-
тетската библиотека, която обогати фонда си 
с изданията „Седемте чудеса на Казахстан”, 
„Казахстанските ханове” и „Kazakhsan in the 
heart of Eurasia”.

Русенският университет има подписани 
споразумения за активно партньорство в Ка-
захстан с Казахстанския национален аграрен 
университет (КазНАУ) и Алматинския уни-
верситет по енергетика и комуникации, както 
и с Казахския научноизследователски институт 
по механизация и електрификация на селското 
стопанство (КНИИМЕСС). Студенти от тези 
висши училища участват в летни школи в Русе, а 
наши преподаватели водят лекции в Казахстан.

През месец май 2018 г. на посещение в 
Русенския университет е делегация от Кизи-
лординския държавен университет – Казахстан, 
която се включи в конференцията „Устойчиво 
развитие на Дунавския регион”. Ректорът на 
висшето училище проф. дтн К. А. Бисенов беше 
сред панелистите на кръглата маса, посветена 
на иновациите и икономиката на знанието в 
Дунавския регион в условията на индустрия 
4.0. Беше подписан и договор да сътрудничество 
между двата университета. 

Откриване на Петата Еразъм седмица 2018 

Чл.-кор. Хр. Белоев и Н. Пр. Т. Избастин
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На 20 март 2018 г. в Деня на отворените врати Русенският университет 
представи виртуална и добавена реалност за обучение и електрически 
велосипед. Разработките на студенти, докторанти и преподаватели, както и 
възможности за обучение по отделните 
специалности, видяха посетителите 
на Русенския университет.

В Канев център със свои щандове 
се представиха осемте факултета и 
филиалите на университета, а студенти 
разясняваха на своите бъдещи колеги 
какво ще изучават и какво ги очаква, 
ако изберат Русенския университет 
за своето образование. Екипи от 
различни катедри демонстрираха 
разработки от научната си работа и 
показваха как теорията се използва 
в реалния живот. На събитието бяха 
представени постиженията и на 
университетските спортни клубове. 

По традиция денят започна с 
представяне на ръководството на Русенския университет от 
ректора чл.-кор. проф. Христо Белоев. В словото си той увери 
бъдещите първокурсници в отличната подготовка, която ще 
получат, ако изберат да продължат обучението си тук. Той 
връчи и награда на Мануил Касабов от СУЕЕ за есето му „140 
години памет за Освобождението”, класирано на първо място 
в конкурса, проведен на Деня на отворените врати. Втора 
награда журито присъди на Милкана Николова, а трета – на 
Емил Методиев, избрали за пишат за мисията на младия човек 
в съвременния живот на България. 

Сред показаните новости в Деня на отворените врати бяха разработките 
на приложения за виртуална и добавена реалност и образователните 
игри, създадени да помагат на учениците за по-доброто възприемане на 
учебния материал. Демонстрация на виртуален музей с разглеждане на 

артефакти беше сред атракциите, представени от факултет „Електротехника, 
електроника и автоматика”, както и системи за видеонаблюдение, установка 
за соларни системи, стенд за поражения от електрически ток върху човешкия 

организъм. Екипът на Транспортния факултет показа болидите, които 
участват в Shell eco-marathon, картинг-автомобил, чийто двигател с 
вътрешно горене ще бъде модифициран в електрически, електрически 
велосипед, който има възможност да измине повече от 50 километра 
с едно зареждане на батерията. 

Студенти от факултет „Обществено здраве и здравни грижи” мериха 
кръвното на посетителите, бъдещите юристи разясняваха основните 
права според конституцията, екипът на факултет „Природни науки и 
образование” представи по атрактивен начин специалностите, по които 

обучават студенти. На щанда 
на Машинно-технологичния 
факултет печатаха на 3D 
принтер различни елементи 
и гравираха надписи по 
желание на посетителите. 
Студенти и преподаватели 
от факултет „Бизнес 
и мениджмънт” даваха 
разяснения за обучението, 
практиките и възможностите 
за професионално развитие 
след завършването на 
различните специалности. 
Аграрният факултет беше 
подготвил постери с 

различните специалности 
и показа на щанда си макет на скоростен бърз влак, направен от екипа на 
катедра „Промишлен дизайн”. 

По време на концерта на културните клубове бе разиграна томбола с 
повече от 40 награди.

Информацията е предоставена от ДВОР.

Ден на отворените врати на Русенския университет

Система „АРМУС” 
Иновативна системата за инспекция на корабен 

корпус (АРМУС) бе представена в Русенския 
университет. Тя е съвместна разработка на учени 
от университета и Институтa по металознание, 
съоръжения и технологии с Център по хидро- 
и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” към 
Българската академия на науките. Първата  
презентация на АРМУС беше по време на 
посещението на тримата президенти на България, 
Румъния и Австрия в Русенския университет. 

Изобретението се отнася към роботизираните 
системи за инспекция на корабни корпуси, обясни 
неговият проектант проф. Даниел Братанов 
от Русенския университет. АРМУС може да се 

движи от външната страна (по борда) – над и под 
водолинията, както и от вътрешната страна на 
плавателните съдове – карго трюмове и резервоари. 

Заданието за създаването на 
робот, който да обследва движещ 
се плавателен съд, стои от близо 
10 години като нерешима задача 
в един от институтите към 
Пентагона. Българският екип 
е работил в продължение на 
три години и е създал система, 
която може да бъде поставена 
на корпуса на движещ се към 
пристанището кораб и докато 
плавателният съд акостира, обследването да бъде 
извършено. Инспекцията включва обхождане, 

обследване, заснемане и инспектиране на 
корпуса в променливи климатични условия, 
прецизно диагностициране на състоянието 

му, проверка за наличие на 
контрабанда и лимпет мини, 
обследване на обрастването 
с морски организми. Екипът 
е предвидил освен визуална 
инспекция на корпусите, АРМУС 
да проверява и качеството 
– наличие на нарушения по 
заварките, по повърхностното 
покритие и др. 

Има направена заявка за 
патент на робота и към АРМУС вече проявяват 
интерес компании от Панама и Малайзия.

Мануил Касабов и чл.-кор. Хр. Белоев

Проф. Д. Братанов и АРМУС

Виртуален музей и системи за видеонаблюдение

Представяне на факултетите в Канев център в Деня на отворените врати
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Национални дни на кариерата – добра кариера, добър живот 2018

На 21 март 2018 г. в Русенския университет се проведоха Националните 
дни на кариерата 2018 г. – форумът, от който започват хиляди кариери.

Русенското издание на „Национални дни на кариерата – Добра кариера, 
добър живот” се проведе за 13-и път в Русе и участваха над 30 компании. 

„Национални дни на кариерата” в 
Русе по традиция се посещава от стотици 
млади хора, като средно един на всеки 
шест дошли до щандовете на някои от 
най-добрите работодатели успешно 
започва работа или стаж. Провеждането 
на „Национални дни на кариерата” в 
партньорство с Русенски университет 
„Ангел Кънчев” прави събитието по-
удобен и по-евтин начин за компаниите 
да достигнат до много от потенциалните 
таланти, които все още са свободни на 
пазара или не са се ориентирали кариерно. 
Това е особено важно сега, когато един от 
най-сериозните проблеми пред ръста на 
бизнеса в България е недостигът на кадри. 
Тенденцията продължи да се утвърждава 
през 2018 г., и вече достигна непознати 
досега нива. Това се признава както от 
представителите на местния бизнес, 
така и от изследователите на пазара и 
чуждестранните инвеститори.

„Национални дни на кариерата” се 
организират от JobTiger с генералното спонсорство на Нестле България. 
Повече информация, статистика и история на изложението, можете да 
намерите на http://national.careerdays.bg. 

За четвърта поредна година в Русенския университет се проведе Ден на 
кариерното ориентиране на първокурсника като част от форума „Национални 
дни на кариерата – добра кариера, добър живот”. Целта е младежите, които 
са в началото на следването си в Русенския университет, да се срещнат с 

фирмите участници в Националните дни на 
кариерата и да придобият представа какви 
ще бъдат очакванията на работодателите 
към тях след няколко години. 

За студентите е важно още в първи курс 
да изберат посоката на своята кариера, да 
се запознаят с различните извънаудиторни 
занимания и с опциите за международен 
обмен. Зам.-ректорът по ИКП проф. 
Юлиана Попова представи програма 
Еразъм+ и условията за кандидатстване, 
като начин за запознаване с живота и 
научните традиции в университети в 
Европейския съюз или други държави.

Председателят на Студентския 
съвет Станимир Бояджиев презентира 
професионалните клубове в Русенския 
университет, а от ръководителя на Центъра 
за кариерно развитие проф. Иван Евстатиев 
студентите получиха информация за 
възможностите за работа, докато се 
обучават. 

Над 60 първокурсници, успешно 
издържали изпитите в първата си сесия, получиха грамоти за постигнат 
успех от ректора чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Информацията е предоставена от ДВОР.

Проекти в 
Транспортен факултет

На 18 април 2018 г. на семинар, организиран 
от Академичен клуб „Четири колела” с ученици 
от средните училища в Русе, бяха представени 
инициативи, свързани с екологичния транспорт, 
финансирани по програма „Знание и растеж”, 
осъществявана от Фондация „Русе – град на 
свободния дух” с подкрепата на фондация „Еконт”. 
Сред гостите на събитието бяха ректорът чл.-кор. 
проф. Христо Белоев и председателят на Общото 
събрание проф. Велизара Пенчева. Лекторите, 
преподаватели от три инженерни факултета, 
представиха възможностите на проектите.

Проектът HydRU включва проектиране и 
изработване на прототип на градски автомобил, 

задвижван от водородна клетка. В изработката на 
иновативния автомобил са включени преподаватели, 
докторанти и студенти.

Другият представен проект е INNOTRANS, 
който има пряко отношение към формирането 
на специалисти, ориентирани към новостите в 
автомобилите. В него подрастващи, студенти 

и докторанти ще работят за въвеждането на 
алтернативните горива и енергии и разумното 
използване на ресурси. За целта вече е създаден 
Център за иновативни технологии в транспорта. 

Проект „Мисия в зелено” създава реална 
обстановка за формиране на екипи за работа 
по задачи, свързани с популяризирането на но-
вите технологии в областта на борбата със за-
мърсяването на околната среда. На състезателен 
принцип ще бъдат създадени работни екипи, 
съставени от ученици, студенти, докторанти и 
преподаватели, които въз основа на съществу-
ващи компоненти да проектират, тестват и де-
монстрират иновативни методи и технологии, 
щадящи околната среда. 

Информацията е предоставена  
от д-р Димитър Грозев.

Наградените първокурсници с отличен успех

Семинар в Транспортен факултет
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Teen Coin & World coffee
На 30 април 2018 г. в Русенския университет се проведе Иновационен 

лагер Teen Coin за ученици от 8. до 12. клас и Teen Coin Junior за ученици 
от 5. до 7. клас, който събра в Русенския университет деца от Русе, Враца 
и Бяла. Инициативата бе организирана по повод „Световна седмица на 
парите 2018 г.” от Джуниър Ачийвмънт България, факултетите „Бизнес и 
мениджмънт” и „Природни науки и образование” на Русенския университет, 
ПМГ „Баба Тонка”, с финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на 
свободния дух”. 

Участие взеха близо 120 деца, които в продължение на 3 часа работиха 
усърдно, подпомагани от своите ментори – ученици от 12. клас, студенти 

и докторанти от Русенския университет. 
В групата от 5. до 7. клас се конкурираха 11 отбора, които дадоха интересни 

идеи по казуса „Въпросите за парите са важни”. Участниците проучиха 
основните функции на парите, историческото развитие на парите, както 
и същността на виртуалните валути и затрудниха решението на журито. 

На първо място се класира отбор „Planetcoin” с представата за единна 
електронна валута с фиксирана стойност на планетата Земя. В отбора 
работиха Григор Николов и Юлияна Йотова, Теодора Даскалова, Моника 
Георгиева, Светослав Светлов и Евелин Младенова.

Второ място зае отбор „PiggyBank” с визията за единна електронна 
валута „Ливро”, обединяваща български Лев, Евро и Британска лира. Идеята 
е резултат от екипната работа на: Филипа Петрова, Радослав Цонев, Искрен 
Михайлов, Тодор Стойков и Гергана Стойчева.

Трето място получи не по-малко интересното представяне на 
холограмната междупланетарна валута „Starcoin” на едноименния отбор, в 
който изследваха и твориха: Калоян Колев, Виктор Неделчев, Ива Дамянова, 
Стилиян Стоилов и Преслав Нанков.

Учениците от 8. до 12. клас работиха по казуса „Да печелим пари в града 
на своите мечти”, като трябваше да генерират иновативни предложения за 
решаване на проблеми в град Русе. Всички 14 отбора представиха идеите 
си за бизнес, който би довел до подобряване на живота на гражданите, 
привличане на туристи и задържане на младите хора в града. 

Първо място заеха Анита Иванова, Биляна Инджева, Деян Джумалийски, 
Константин Щерев и Йоан Димитров за тяхната идея за производство на 
електроенергия чрез река Дунав.

На второ място се класираха Веселка Никова, Елена Михайлова, 
Илона Коцева и Боян Тодоров за идеята им за вграждане на електрическо 
фолио под асфалтната настилка, захранвано от електроенергия чрез река 
Дунав, като решение на проблема със снегопочистването през зимата. 
Предложението бе обвързано с настоящия проект за основен ремонт на 

множество улици в града.
Третото място беше за Емилия Генова и Александър Мирославов, Катрин 

Тодорова, Натали Тодорова и Ванеса Николова за идеята им за изграждане 
на база с водни спортни съоръжения на брега на река Дунав, което ще е 
атрактивно за младите хора в града и ще привлече туристи.

***
Дискусия „Устойчиво развитие, базирано на иновации и качество на 

образованието” се проведе в рамките на Иновационен лагер 2018.
Инициативата, организирана от няколко партньори – Факултет „Бизнес 

и мениджмънт” и Факултет „Природни науки и образование” на Русенския 
университет, ПМГ „Баба Тонка” – Русе, Джуниър Ачийвмънт България, с 
финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на свободния дух”, имаше 
за цел да допринесе за формулирането на насоки за устойчиво развитие на 
община Русе чрез ефективно сътрудничество на местните власти, местния 
бизнес, образователните институции, неправителствените организации.

Участваха 19 представители от различни заинтересовани страни – 
образование, бизнес, местна власт, учащи (ученици и студенти), които 
работиха по методиката „Световно кафене”. Това е формат, при който се 
провеждат кратки разговори от три или повече рунда с фиксирано време на 
ротационен принцип, като във всеки рунд се обсъжда проблем, свързан с или 
поясняващ основната тема. Финалният етап е обединяване на различните 
процеси от отделните разговори в един цялостен модел, който да бъде 
видян от всички. Модератор на дискусията бе доц. д-р Милена Кирова – 
ръководител на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие”.

По време на събитието в рамките на три часа бяха разисквани четири 
основни въпроса, а именно: Как да се създаде по-тясна връзка между 
бизнес/публичен сектор и образование? Как да се изгради иновативно 
образование, насочено към нуждите на община Русе? Какви актуални 
умения и компетенции са необходими за професионална кариера в 21. 
век? Как виждате икономическото развитие на община Русе, базирано на 
иновации, до 2030 г.?

Благодарение на екипната работа и творческите решения, предложени 
от участниците, бяха формулирани насоки и предложения, които да бъдат 
интегрирани в цялостен модел за въздействие, позволяващ увеличаване 
на потенциала за устойчиво развитие на община Русе в обозрим хоризонт 
до 2030 г. Някои от най-интересните идеи са например за създаване на 
виртуални лаборатории за професии на бъдещето, образователни клъстери, 
по-силно включване на бизнеса в образованието, гъвкави форми на учене 
през целия живот и др.

Материалът е предоставен от доц. С. Рускова и гл. ас. д-р М. Тодорова

Иновативни прояви

Проект ATARD
На 18 и 19 април 2018 г. в Русенския университет 

се събраха повече от 60 учени от цял свят в 
рамките на проект ATARD „Въздушен транспорт 
и регионално развитие”. Проектът на програма 
COST на Европейския съюз, обединява учени 
от цял свят, които работят безвъзмездно за 
подобряването на въздушния транспорт и развитието 
на регионите. Проведени бяха мащабен научен 
форум и работна среща на Управителния съвет 

на ATARD. В проекта Русенският университет 
участва със свои разработки. 

Проф. Офелия Бетанкур Круз от Университета 
Гран Канария, Испания, изнесе публична лекция 
в Русенския университет на тема „Анализ ползи – 
разходи”. Сред лекторите бяха Флориан Алроген от 
Масачузетския технологичен университет (MIT) 
в САЩ, Кристиян Бонтемпс от Университета по 
икономика в Тулуза (Toulouse School of Economics), 
Франция, Шафия Пандор от Министерството на 
транспорта на Великобритания и др. 

На форума Община Русе представи регионалния 
потенциал и перспективите за развитие на 
общинското Летище Русе. Беше презентирана и 
дейността на българската компания Dronamics, 
първата в света, предлагаща авиокарго с дронове, 
които могат да пренасят пратки с тегло до 350 
килограма на разстояние 2500 километра. Фирмата 
е първият стратегически партньор за дронове на 
международната асоциация за въздушен транспорт. 

Информацията е предоставена  
от гл. ас. д-р Даниела Йорданова.

Наградени участници в Teen Coin

Творчески процес в World coffee
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Иновативни прояви
Ден на франкофонията

Първият ден на пролетта e 20 март и също е ден 
на щастието. Но пролетта и щастието се срещат в 
рамките на явлението франкофония, което също 
се отбелязва на 20 март от близо 50 години.

За франкофонията в Русенския университет и 
щастието, и пролетта се появяват с приемането на 
университета за член на Университетската агенция 
на франкофонията от 2017 г., по инициативата 
на проф. д-р Велизара Пенчева и с подкрепата на 
чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и зам.-ректорa 
по ИКП проф. д-р Юлиана Попова.

И така, на 20 март 2018 г. в Русенския 
университет беше отпразнуван Международният 
ден на франкофонията и първата годишнина от 
членството му в Университетската агенция на 
франкофонията (УАФ). Академичната общност – 
преподаватели, научни работници, докторанти, 
студенти, административен персонал, към които 
се присъединиха представители на четири средни 
училища от Русе – директори, зам.-директори и 
много ученици, заедно имаха честта да посрещнат и 
да бъдат поздравени от Михаела Кодреану – главен 
експерт по проектите в Регионалната дирекция за 
Централна и Източна Европа на УАФ в Букурещ.

В своята реч ректорът на университета чл. кор. 
проф. дтн Христо Белоев подчерта ценните моменти, 
произтичащи от членството на университета в тази 
значима международна организация и вратите, 
които то отваря, предлагайки разнообразни научни 
и изследователски възможности. Първите резултати 
от това кратко едногодишно партньорство са 
вече факт – участие на студенти от университета 
в шестото издание на Фестивала на студентите 
франкофони от Централна и Източна Европа, провел 
се в Загреб, Хърватия, през май 2017 г., участия 
в различни конкурси, както и университетски 
изяви в различни дейности, проекти, тренинги.

Михаела Кодреану изрази своите първи много 
позитивни впечатления от Русенския университет, 
институция, в която кипи интензивен академичен 

живот. Тя подчерта все 
по-широките перспективи 
за сътрудничество.

Р е к т о р ъ т  н а 
университета чл. кор. 
проф. дтн Христо Белоев 
и главният експерт по 
проектите Михаела 
Кодреану връчиха 
наградите на победителите 
в конкурса за есе, 
обявен от Русенския 
университе т и от 
Университетската агенция 
на франкофонията – офис 
София, за ученици и 
студенти.

През 2018 г. темата на конкурса бе по мисълта 
на Антоан дьо Сент-Екзюпери „За да подготвиш 
бъдещето си, трябва само да създадеш свое настояще”. 
Имаше автори не само от Русе – Средно училище 
за европейски езици, Професионална гимназия 
по английски език, но също и от други градове в 
България – средношколци от Професионалната 
гимназия по земеделие и от Профилираната 
гимназия в Исперих, студенти от УНСС София, 
Филиал Силистра на РУ. Още нещо интересно за 
тазгодишното издание е, че конкурсът придоби 
интернационално измерение – за първи път 
журито имаше удоволствието да прочете много 
оригинални писмени разработки на студентки 
от Ереван от Френския институт в Армения. На 
първо място са класирани Екатерина Йорданова, 
11. клас, СУЕЕ, Славина Василева, 12. клас, ПАГ, 
Ива Миткова – студентка, Филиал Силистра, 
Борислав Димитров, УНСС, и Алина Галастян 
от Армения.

Младите рецитатори на стихове от френските 
класове на Лидия Спасова от СУЕЕ „Св. Константин-
Кирил Философ” предложиха на публиката среща 
с гения на поетите, пишещи на френски език, и с 

нежната мелодичност на френския език.
Учениците на г-н Евгени Желязков от 

Националното училище по изкуствата „Проф. 
В. Стоянов” потопиха присъстващите във фината 
философия на музиката с „Игра на водата” на Равел 
в изпълнение на Цвета Атанасова. Гостите можаха 
също да почувстват докосването на „Момичето 
с ленените коси” от Дебюси изпод гениалните 
пръсти на чаровната Вероника Илиева.

Публиката се любува на модно дефиле, 
представено от ученици от Професионалната 
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” под 
егидата на директорката на училището инж. Диана 
Иванова и под дъжд от аплодисменти.

Един празник, истинско удоволствие за очите, 
за слуха, позволяващ да се почувстват духовните 
ухания на страните франкофони и франкофили.

Да се гради настоящето на франкофонията 
означава да се строи бъдещето на филантропията.

От 22 март до 12 април 2018 г. експозицията на 
френския автор Жюлиен дьо Казабианка представи 
личния му фотографски поглед върху тема Outings 
и обогати празниците на франкофонията. 

Материалът е подготвен  
от Румяна Иванова.

Първата библиография, 
адресирана  

до русенските студенти

Погледът ми бе привлечен от една тъничка книжка, 
поставена в една от витрините в централното фоайе 
на Регионалната библиотека „Любен Каравелов” като 
експонат от изложбата, посветена на 130-годишнината 
на това културно средище. Изданието ме заинтересува 
на първо място със заглавието си – „В помощ на 
студентите на ВИМЕСС, а на второ – с „древността” 
си – отпечатана е преди повече от 60 години, през 

1957. Вече след закриването на изложбата можах 
да се докосна до тази твърде, твърде любопитна 
находка – препоръчителната библиография, 
адресирана до русенските студенти. 

Това, че специалисти от тогавашната Окръжна 
библиотека са откликнали на нуждите на студентите, 
е твърде красноречиво, защото е поредна илюстрация 
за вниманието на русенската общественост към 
своето висше училище. В основата на съставянето 
на списъка стои ползваната тогава Универсална 
десетична класификация. Именно затова и първите 
препоръчани заглавия са свързани не с техническите 
науки, както би се очаквало днес да бъде, а с 
книги от идеологическите дисциплини (раздели 
„Диалектически и исторически материализъм” и 
„Обществено-политическа литература” с подраздели 
„Произведения на класиците на марксизма-
ленинизма”, „Комунистически партии. Социализъм 
и комунизъм” и „Политическа икономика”). Това 
са 57 автори и заглавия (някои от съчиненията са 
многотомни), в по-голямата си част издадени в 
периода 1950–1957. 

Третият раздел е „Физико-математически науки”: 
1. „Математика” (12 заглавия, като единственият 
български автор е Георги Брадистилов), 2. „Физика” 
(10 заглавия, половината са на български специалисти 
– Саздо Иванов, Георги Наджаков, А. Стоянов, Н. 

Недялков, Б. Тошев, К. Марковски, Л. Кондов) и 
3. „Химия” (5 заглавия – българското участие се 
свежда до ръководствата на М. Кожухаров и Т. 
Комфорти).

Най-представителен е разделът „Техника”, състоящ 
се от 4 подраздела. В 1. „Машинознание” са подбрани 
37 заглавия, във 2. „Автомобили” – 11 заглавия, в 3. 
„Селскостопански машини” – 29 заглавия. Четвъртият 
подраздел е онасловен „Списания” и включва 
наименования на медии с техническа насоченост. 
Само тук от препоръчаните в библиографията 
заглавия се срещат издания не само на български 
и  руски, а и на немски, френски, английски език. 
Второто, което е интересно, е, че са препоръчани 
не отделни броеве, а течения – „Машинизирано 
земеделие” (1948–1956), „Техника” (1952–1956), 
„Машинно-тракторна станция” (1949–1956) и др. 
(Нали не сме забравили, че ВИМЕСС е открит 
през есента на 1954-а, т.е. библиотеката притежава 
техническа литература далеч преди това!).

Списъкът завършва със следната информация: 
„В библиотеката ще намерите книги и за домашен 
прочит. Станете абонати на библиотеката!”. Явно и 
тогава е имало нужда от малко реклама!

Материалът е подготвен  
от Живодар Душков.

Чл.-кор. Хр. Белоев, Михаела Кодреану, Р. Иванова и проф. В. Пенчева
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Майски празници на факултетите в Русенския университет

Филиал Разград
Като част от майските празници на Филиал 

Разград, на 15 май 2018 г. с вълнуваща церемония 
бе изпратен третият поред випуск магистри. Чети-
ринадесет млади специалисти получиха дипломите 
си лично от зам.-ректора на Русенския университет 
проф. Пламен Кангалов. Отличникът на випуска 
Ралица Конова се обърна с 
послание към студентите 
и преподавателите, което 
бе поставено в специална 
капсула на времето. Кап-
сулите от всеки випуск 
магистри се съхраняват 
във Филиала. Директорът 
доц. дн Станка Дамянова 
отправи поздравление и 
пожела на възпитаниците 
си да продължават да се 
развиват и да покоряват 
нови върхове.

Начало на празника на филиала постави раз-
говорът за Европа и българското председателство, 
воден от директора на Европейски информационен 
център Велико Търново доц. Теодора Калейнска. 
Аудиторията бе силно заинтригувана от лекцията 
на проф. Даниела Тасевска от Великотърновския 
университет, касаеща организационната култура 

и ситуационното лидерство. Научната сесия на 
студентите продължи с презентации на 18 сту-
денти и докторанти от Филиал Разград, които 
представиха резултатите от изследователската си 
и научна дейност по направленията, по които се 
обучават – химични технологии, биотехнологии 
и хранителни технологии. Интерес предизвикаха 
разработките на колегите от Македония доц. Татяна 

Блажевска и доц. Мария Менкиновска, касаещи 
значението и хранителните свойства на водата и 
биофортификацията. 

На празника на филиала присъстваха и естонските 
гости по програма Еразъм от Талинския технически 
университет Наталия Денисова и Антонина Згуро.

Материалът е предоставен  
от Филиал Разград.

Филиал Силистра
В навечерието на 24 май – Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост, във 
Филиал Силистра на 
Русенския университет 
се проведе тържествено 
събрание. Празнични 
слова за успехите на 
преподаватели и 
студенти от Филиала 
поднесоха директорът 
на Филиал Силистра 
доц. д-р Теменужка 
Богданова, зам.-
ректорът на Русенския 
университет проф. д-р 
Пламен Кангалов, кметът на 
Община Силистра д-р Юлиян 
Найденов и зам.-областният 
управител Стоян Бонев. 

На церемонията бяха 
поднесени поздравителни 
адреси от председателя на 
Общинския съвет д-р Мария 
Димитрова, от областния 
управител Ивелин Статев, от РБ „Партений 
Павлович”, от д-р Габриела Миткова – началник 
на РУ на МОН в Силистра, от ОДК – Силистра, 

от много училища и детски градини. 
За участието си в „Българската Коледа” 

Студентският съвет при Филиал Силистра получи 
специална грамота от президента на Република 
България Румен Радев.

По време на тържественото събрание в 
навечерието на 24 май кметът на община Силистра 
връчва награда на студентка – майка с най-висок 
успех от следването – Калинка Спасова, студентка, 
спец. „Педагогика на обучението по физика и 
информатика”, а Областният 
управител – на отличника на 
випуска Нели Чешмеджиева от 
специалност „Педагогика на 

обучението по български 
и английски език”. 

След тържественото 
събрание бяха открити 
две изложби, посветени 
на: вестник „Студентска 
искра”, който има своята 
60-годишна история, и 5 
години от създаването на 
Учебно-изследователска 
лаборатория „Културно-
историческо наследство”.

Материалът е предоставен  
от Филиал Силистра.

Вечер на специалност 
„Български език и 

история”
На 16 май 2018 г. студенти от спец. „Български 

език и история” в Русенския университет 
представиха изследванията, по които са работили 
през изминалата година. На откриването на Вечерта 
на специалността присъстваха председателят 
на Общото събрание проф. Велизара Пенчева, 
зам.-ректорите проф. Юлиана Попова и проф. 
Диана Антонова, и отец Алеко – представител 
на Русенската света митрополия.

Приветствието на проф. Юлиана Попова 
от името на ректорското ръководство беляза 
началото на тържествената вечер, а веднага след 
официалната част доц. Мира Душкова презентира 
проекта „Оптимизиране обучението на студенти 
педагози чрез извънаудиторни дейности”, по 
който катедра „Български език, литература и 
изкуство” работи. 

Студентката в 3. курс Диляна Бобокова 
представи дейностите по програмата „Йовков 
и християнските добродетели”, инициирана 
от Русенската света митрополия. Целта бе 
превенция на агресията в училище с акцент върху 
основните християнски добродетели – вяра, 
надежда и любов. По нея съвместно работиха 
представители на църквата и студентите, а отец 
Алеко връчи награди на отличилите се младежи. 

По време на събитието бе представена 
научноизследователската лаборатория, посветена 
на творчеството на писателя Йордан Вълчев. 
Доц. Мира Душкова запозна присъстващите с 
творчеството на писателя, с интересни моменти 
от биографията му и с издадената от доц. Руси 
Русев книга „Й. Вълчев. Апология на българския 
език”. Своята работа в лабораторията представиха 
студентите дипломанти Дилян Саманджиев и 

Айхан Айдънов и маг. Юлияна 
Андонова, експерт в Отдел 
„Връзки с обществеността” 
на университета. Езиковата 
лаборатория бе създадена с 
помощта на д-р Владка Вълчева, 
съпруга на писателя, която дари 
архива му и пожела студентите 
да използват данните за научни 
цели. 

В края на тържествената 
вечер деканът на факултет 
Природни науки и образование 
доц. Десислава Атанасова награди 
отличили се в извънаудиторната 
и учебната дейност студенти. 

Информацията е 
предоставена  

от доц. Яна Пометкова.

Магистри Випуск 2018 Филиал Разград

Студентска научна сесия Филиал Разград 2018

Студенти, отец Алеко и доц. М. Душкова

Д-р Юлиян Найденов  
и доц. Теменужка Богданова

Изложба „Културно- 
историческо наследство”
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За доброто настроение на участници във Вечерта 
на ФЕЕА спомогнаха: рок група от Музикалната 
школа при читалище „Захари Стоянов” – Мартин, 
Богомил и Александра, танцово студио Импулс при 
Общински младежки дом с ръководители Петя 
Бонева, Вероника Миланова и Лора Петрова и ма-
жоретен състав Екстрийм при Общински младежки 
дом град Русе, с ръководител Вероника Миланова. 

 Материалът е предоставен  
от доц. Милко Маринов.

Майски празници на факултетите в Русенския университет

На 9 май 2018 г. в Канев център факултет 
„Електротехника, електроника и автоматика” 
(ФЕЕА) проведоха вечер на специалностите, която 
бе заключителният елемент от майските празници 
на факултета.

Зам.-деканът на ФЕЕА доц. Милко Маринов 
откри вечерта с думите „В рамките на майските 
празници през 2018 г. факултетът организира и 
проведе осем събития с участието на студенти и 
преподаватели – олимпиади, конкурси, студентска 
научна сесия с две секции, срещи с ученици, а 
деветото – заключително събитие, тази година ни 
събира на 9 май – ден на на-
чалото на устойчивостта в 
Европа, деня, който поставя 
началото на мирните години 
след края на Втората све-
товна война, в които имаме 
шанса да живеем. Днес 
ФЕЕА показва устойчивост, 
защото отличава студен-
тите, които са работили 
упорито, състезавали се 
в олимпиади, печелили 
конкурси и показали висок 
успех през академичната 
година. 

Ние сме тук, за да 
вдъхнем повече увереност във възможностите на 
нашите студенти. Уважаеми студенти, вие трябва 
да повярвате във вашите сили, възможности, във 
вашите мечти и следвайки девиза на нашия факул-
тет „Устремени напред”, да ги преследвате докрай”.

На тържеството присъстваха ректорът на 
Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо 
Белоев, председателят на Общотото събрание проф. 
Велизара Пенчева, зам.-ректорите проф. Пламен 
Даскалов и проф. Диана Антонова, декани на 
факултети, членове на академичното ръководство, 
както и представилители на 
браншови фирми: Емилиян 
Енев – предприемач в 
областта на дигиталните 
технологии, Красимир 
Христозов – управител 
на софтуерна компания 
Интермедия, и представители 
на фирми партньори 
Авангард-Инженеринг, ЕЛСИ, 
Дартек, Стемо.

Традиционно празни-
ците на ФЕЕА се стриймват 
във Facebook на страницата 
на катедра КСТ от д-р Йордан 
Калмуков и се съпортват от Андреа Цветанов и 
Светослав Петров от сектор Мултимедия на Центъра 
за информационно и компютърно обслужване.

Поздравления към студентите и преподавателите 
от факултета отправиха ректорът проф. Христо 
Белоев, деканът Михаил Илиев и представителите 
на фирми. Емилиян Енев сподели своите виждания 
за атрактивността и развитието на професиите, 
свързани с информационните и комуникационните 
технологии, а Красимир Христозов мотивира с 
думите си студентите непрекъснато да се развиват, 
усъвършенстват и учат.

Ректорът проф. Хр. Белоев 
връчи наградите за отличен 
успех за учебната 2017–2018 
г. във ФЕЕА на 28 студенти. 
В Студентската научна сесия 
в секция „Електротехника, 
електроника и автоматика” 
бяха представени 9 доклада, 
a в секция „Комуникационна 
и компютърна техника” бяха 
представени 20 доклада.

Наградите от конкурса 
за Иновативни студентски 
разработки, обособени в две 
категории – приложения и 
компютърни игри, връчи 
Красимир Христозов. На 
участниците в Олимпиа-
дата по мрежи и мрежови 
технологии и в конкурса 
Индустриален Интернет за 
всичко в моите очи наградите 
връчи деканът на факултета 
проф. Михаил Илиев.

Факултет „Електротехника, електроника  
и автоматика”

Машинно-
технологичен факултет

От 8 до 10 май 2018 г. се проведоха майските 
празници на Машинно-технологичния факултет. 
На 8 май факултетът отправи предизвикателство 
към своите студенти с два конкурса – „Проектирай 
с CAD… и с мен” и „CAD/CAM – Idol”. Целта 
на конкурсите бе да се определят най-бързите 
младежи, които се справят с инженерния 
софтуер, и най-добрият студентски проект, 
разработен с CAD-система. 

На 9 май се състоя традиционната 
Студентска научна сесия, на която най-изявените 
представители на различните специалности 
във факултета представиха доклади за свои 
разработки през годината. На 10 май екипът на 
Машинно-технологичния факултет организира 
кръгла маса с фирми и институции, както от 
Североизточна България, така и от по-отдалечените 
краища на страната. На нея се обсъдиха 
актуалните проблеми на взаимодействието 
между индустрията и науката в развойната 
дейност. Финалът бе Вечерта на специалностите, 
на която бяха отличени най-добрите студенти, 
участвали в състезания, конкурси, студентските 
научни сесии и показали успехи в учебната 
работа. Наградите са осигурени от фирма 
Husqvarna Русе.

През месец май 2018 г. студентите от 
Машинно-технологичния факултет Сергий 
Решетинский, Станислав Дерменжи и Теодор 
Донев завоюваха голямата награда на Първия 
международен младежки фестивал за научно-
техническо творчество. Сред успешните изяви 
на възпитаници на факултета са активното 
участие на Георги Георгиев, Ани Станчева и 
Йоана Цветанова в международната кръгла маса 
„Качество и безопасност на потребителските 
стоки” и заслужените грамоти в конкурса за 
най-добра дипломна работа, организиран от 
Съюза на метролозите в България, на Нора 
Чолакова и Йоана Цветанова.

 Информацията е предоставена от МТФ.

Чл.-кор. Хр. Белоев награждава студенти

Проф. М. Илиев награждава Н. Илиев

Доц. В. Русева награждава  
Александър Фурманов

Емилиян Енев награждава  
изявени студенти

Красимир Христозов награждава  
изявени студенти

Танцово студио Импулс 
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Факултет 
„Обществено здраве и 

здравни грижи”
От 24 до 27 април 2018 г., в рамките на 

Майските празници, студенти и преподаватели 
от професионално направление Здравни грижи 
в Русенския университет бяха на обучение във 
високотехнологичната Специализирана акушеро-
гинекологична болница за активно лечение  
„Д-р Щерев” в София. Започналото през 2013 г. 
партньорство вече е утърдена добра практика и 
към него има изключителен интерес от студентите. 
Занятията се провеждат по теми от учебните 
програми и са от хорариума на изучаваните в 
университета дисциплини. 

Качеството и практическата полезност на 
обучението са пряко свързани с активността на 
работодателите при разработването на учебната 
документация, провеждането на учебния процес 
и развитието на лабораторна и клинична база 
за професионално направление Здравни грижи. 
Специфична, но съществена особеност при 
обучението на медицинските специалисти е, че 
то се осъществява не само в университетските 
аудитории и лаборатории, но и в клиничните бази – 

болници, социални и други лечебни заведения в 
страната, с които Русенският университет тясно 
сътрудничи.

 Клиничното образование, организирано 
като практически упражнения по клиничните 
дисциплини и учебно-клинични практики, е 
предизвикателство не само за студентите от 
регулираните професии (медицински сестри 
и акушерки), но и за техните преподаватели и 
менторите им от клиничните бази. Наличието на 
подобни звена в страната, с които университетът 
поддържа партньорски взамоотношения, улеснява 
организирането и провеждането на практическото 
обучение. 

Възможността русенските студенти да 
провеждат част от практическите си упражнения 
на територията на клиничните бази и използването 
на тяхната съвременна болнична база позволява 
демонстрирането на подходящи клинични 
случаи, работа с модерна медицинска апаратура, 
интегриране на научената теория в аудиториите 
и практическото приложение при решаване на 
конкретни проблеми, развитие на манипулативни 
умения, междуличностни умения за контакт 
с пациентите, семействата им и членовете на 
медицинските екипи.

Материалът е предоставен от доц. 
Иваничка Сербезова.

Транспортен факултет
Global Village 2018
За десети пореден път в Русенския университет 

се проведе ежегодният семинар „Global Village 2018” 
с основна тематика, свързана с международната 
дейност на катедра „Машинознание, машинни 
елементи и инженерна графика (ММЕИГ)”. В 
началото на семинара приветствие отправи 
ректорът на университета чл.-кор. проф. Христо 
Белоев, който каза, че с тази инициатива се показва 
интеграцията между катедрите във висшето 
училище в научната и преподавателската дейност. 
По време на събитието бяха представени както 
научните постижения, така и международната 
дейност на катедрата, а участниците видяха как 
тези активности се отразяват върху качеството 
на учебния процес и на преподавателската 
работа на екипа. 

Проф. Антоанета Добрева – ръководител на 
катедра „Машинознание, машинни елементи и 
инженерна графика” към Транспортния факултет, 
направи обобщение на международната дейност 
и отчете, че екипът на звеното сътрудничи с 
повече от петнадесет университета от различни 
европейски държави. Калиопа Стилинович 
и Нуртен Сюлеймани от Университета „Св. 
Климент Охридски” в Битоля, Македония, 
говориха за взаимоотношенията между техния 
и Русенския университет, а Даниела Шулц от 
Техническия университет – Вилдау, отговори на 
студентски въпроси, свързани с академичния 
обмен и научната дейност в Германия. 

Студенти, участвали в академичен обмен 
и практика по програмата Еразъм, споделиха 
впечатленията си от обучението си в европейски 
университети.

Държавен архив
През месец април 2018 г. студенти от Транс-

портния факултет на Русенския университет 
започнаха сътрудничество с екипа на отдел 
„Държавен архив”, Русе. На първата съвмест-
на среща, инициирана от д-р Павел Стоянов, 
експертите от архива запознаха младежите със 
своята дейност и богатия фонд в професионал-
ните направления, в които обучава факултетът. 

В сградата на Държавния архив експерти-
те показаха богатството от архивни единици, с 
което разполагат в направленията Транспорт, 
Корабоплаване и Авиация, като запознаха сту-
дентите и с начините за търсене на определен 
материал. 

Началникът отдел „Държавен архив”, Русе, 
Стефка Маринова помоли Председателя на Об-
щото събрание на Русенския университет проф. 
Велизара Пенчева да предостави своя личен ар-
хив, събран по време на мандата като ректор. 
Маринова добави, че той би обогатил фонда от 
съхранявани материали и обясни, че вече е съз-
дадена подобна практика чрез предоставянето 
на архивите на няколко предишни ректори. За 
поколенията са запазени документите от ман-
датите на проф. Марко Тодоров, проф. Атанас 
Митков, доц. Марко Тодоров, проф. Борис То-
мов, а в момента служителите обработват мате-
риалите, предоставени от проф. Митю Кънев. 

Информацията е предоставена от ДВОР.

Картинг шампионат
На 12 и 13 май 2018 г. тридесет и един ученици 

и студенти се включиха в традиционният картинг 
шампионат на Русенския университет RUcart 
2018, организиран от катедра „Транспорт”. 
Състезателите бяха разпределени в три категории – 
жени, студенти и ученици.

При жените на първо място се класира 
Мартина Грозева, второто място зае Ана-Мария 
Дялова, СУЕЕ – Русе, а третата позиция завоюва 
Борислава Димитрова, 5. курс, спец. „Право”.

Четвъртокурсникът от спец. „Транспортна 
техника и технологии” Георги Стоилов се класира 
първи сред студентите. Веднага след него се 

наредиха Кристиян Станев, 1. курс, „Компютърни 
системи и технологии”, и Божидар Илиев, 3. 
курс „Технология и управление на транспорта”.

Най-бързи сред учениците от последните 
класове в гимназиите бяха: Стоян Барбуков 
от ПГИУ „Елиас Канети”, Михаел Драшков, 
ПГРКК, Йордан Петков, СУ „Възраждане” и 
Лъчезар Николов.

Екипът на катедра „Транспорт” осигури 
машините, с които участниците се състезаваха 
на пистата, по проект INNOTRANS, финансиран 
по програма „Знание и растеж”, осъществявана 
от Фондация „Русе – град на свободния дух” с 
подкрепата на фондация „Еконт”. 

Обучение на студенти в САГБАЛ „Д-р Щерев”, София

Участници и организатори в Картинг шампионат RUcart 
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Студентско творчество
***

В опит да преобърнеш необратимото
Есе

Иван Василев, 3. курс, спец. ИМК
Обръщайки се към аналите на времето, ние 

виждаме, че всяко велико начинание, всяко 
изключително постижение е станало факт 
благодарение на това, че някой се е стремил 
към нещо, което се е считало за невъзможно 
или необратимо. 

Учени от различни исторически епохи 
в сферата на точните науки, астрономията, 
химията, физиката, хуманизма като Джордано 
Бруно, Мария Кюри, Нютон, Галилео Галилей, 
Николай Коперник, Алберт Айнщайн, Стивън 
Хокинг и много други всестранно развити 
личности са оставили научни трудове, които се 
доразвиват и сега. Всички те са умове, търсещи 
нестандартното в природата и живота. Затова 
са изглеждали странни и чудати за хората, но 
са допринесли за задълбоченото изучаване и 
познание на света. Утвърждавали са се и са се 
развивали в различните области на науката. 
Всеки един от тях е оставил своя диря в 
световната история.

Всяко благородно дело в началото изглежда 
невъзможно. За да извършиш невероятното, 
първо трябва да мечтаеш за невъзможното, 
трябва да имаш мотивация, за да го превърнеш в 
реалност. Бъдещето принадлежи на тези, които 
вярват във възможността на своите мечти. 

Аз виждам мотивацията, съставена от 
три части: Първо, да ни накара да мечтаем, да 
мислим за дадена идея. Второ, да ни накара да 
повярваме дълбоко в сърцето си. Трето, ако 
се научим да мечтаем, да имаме смелостта да 
последваме мечтите си.

Тогава можем да извършим велики неща. 
Ако имаш мечта, не се страхувай да я последваш, 
дързостта е отчасти гений, отчасти сила и 
отчасти магия.

Колко от нас са имали поне една добра 
идея в живота си? И колко от нас са били 
разубеждавани по отношение на поне една 
добра идея? Всички! Без да разберем, че една 
добра идея може да бъде достатъчна, за да 
променим живота си. Най-голямото препятствие 
е преодоляването на психологическата бариера 
и необходимостта да не се отказваме от опитите. 
Не всички могат да постигнат целите си, най-
важното е решителността да не се отказваш. 
Ако не направиш първата крачка, няма 
как да достигнеш финала и да се радваш на 

постиженията. Всеки успех ти дава стимул да 
вървиш устремно към нови победи. „Великите 
души се устремяват към небето, дори когато 
другите са в лоното на непрогледната нощ”, 
казва Хенри Уъдзуърт Лонгфелоу. Често не 
постигаме своята цел само защото никога не 
сме опитвали. Разубеждаваме се с думите: 
Това е невъзможно, необратимо не може да 
бъде постигнато. Жалко!

През вековете най-известните умове, които 
са се опитвали да променят света в една или 
друга посока, са били отхвърлени от обществото, 
неразбрани в своите мечти и осъждани за 
своите идеи, които са се опитвали да наложат. 
Ако не бяха толкова силни, нямаше да има 
напредък. В историята много пъти отделни 
личности успяват да преобърнат целия свят, да 
извършат и открият неща, за които човечеството 
дори не е мечтало. Именно защото хората се 
стремят към невъзможното, те продължават 
да напредват и да се самоусъвършенстват. 
Едно от най-големите чудеса на природата е 
човешкият разум. Това, което днес изглежда 
невъзможно, в бъдеще – кой знае?

Човекът е създаден, за да побеждава, а не 
да бъде побеждаван.

Иван Василев е студент от Сърбия и изучава 
Спец. Интернет и мобилни комуникации.

Валерия Горнячка, 2 курс, спец. Право
На 1 април 2018 г. се проведе деветото издание на Мис и Мистър Русенски 

университет, организирано от Студентския съвет. Осем момичета и още 
толкова момчета дефилираха в три тура пред публиката в Канев център.

В първия кръг участниците бяха облечени с костюми и рокли в стил 
„Етно”, осигурени от модна къща „Елена Христова”. Вторият тур бе посветен 
на спортните облекла на „Асикс”, а в третия красивите участници засияха 
още повече с изящните рокли на „Charlino” и стилните предложения на 
„Pierre Cardin” и „Аполон”.

Фризьорски центрове „Нина Йорданова” се погрижиха за перфектните 
грим и прическа на участниците. Хореограф на конкурса беше Афродита 
Георгиева, която както винаги се справи безупречно с трудната си задача.

В програмата се включиха танцьорите от клуб по спортни танци 
„Настроение”, формация за модерен балет „Фрийдъм”, изпълнители от 
Вокално студио за поп и джаз пеене „Икономов”, както и невероятно 
огнено шоу.

Председател на журито беше Ректорът на университета проф. Христо 
Белоев, като останалите членове бяха представители на ректорското 
ръководство, председателят на Студентски съвет Станимир Бояджиев, 
хореографът на събитието Афродита Георгиева, както и част от спонсорите 
на конкурса.

Партньори на събитието станаха Asics Mall Rousse, Модна къща „Елена 
Христова”, „Charlino”, Фризьорски центрове „Нина Йорданова”, „Pierre 
Cardin” Mall Rousse, Cvetita herbal, Соларно студио „Casa del sol”, Game 
sport centre, Martinez Parfume Ruse, The river bar& dinner, Солей, Orange- 
BG, Daniel Hechter, Kiss 13, Vip-shave.com.

Най-вълнуващата част от събитието беше награждаването. Призовите 
първи места спечелиха Синем Сеид, която е втори курс в специалност 
„Право”, и Константин Радковски, трети курс в специалност „Машинно 

инженерство”. С второ място бяха отличени Мария Бурова и Алпай 
Юзеир, а на трето се класираха Ирина Йорданова и Сергий Решетински.

Красивата Мис Русенски университет 2018 г. сподели за читателите 
на в. „Студентска искра”: „Мис и Мистър Русенски университет беше 
едно невероятно преживяване, което създаде неописуеми емоции. За мен 
беше чест да бъда част от конкурса, а най-впечатлена съм, че се оцени не 
само красотата, даде се комплексна оценка на личността. Изключително 
съм благодарна на хореографа Афродита Георгиева, която с много хъс и 
идеи допринесе за конкурса. Благодарна съм и на екипа на Студентски 
съвет, който се грижи за нас през цялото време! За мен конкурсът ще 
остане един незабравим спомен!”

Мистър Русенски университет 2018 г. също споделя: „Преживяването 
е великолепно! По време на усилените ни репетиции ние изградихме едни 
добри приятелства и незабравими моменти. Никога няма да забравя 
емоцията от конкурса!”

 Мис и Мистър Русенски университет! Асоциирам това събитие с 
много емоция и вълнение. Като водеща на конкурса успях да видя как 
всеки от кандидатите за приза се трудеше усърдно и даваше всичко 
от себе си. Видях притеснението им, усетих адреналина вътре в тях, 
непосредствено преди да излязат на голямата сцена. Преживяхме всяка 
емоция заедно!

Организаторите на конкурса успяха да реализират нещо грандиозно 
за съвсем кратки срокове с изключителен професионализъм. Фактът, 
че залата беше пълна, говори сам по себе си. Събитието е атрактивно, 
актуално и привлича вниманието както на студенти, преподаватели и 
служители на университета, така и на хора извън университета.

Студентски съвет благодари на всички спонсори на събитието и 
изказва дълбоката си признателност за отделеното време, средства и 
съпричастност. 

Участници, организатори и спонсори в деветото издание на Мис и Мистър Русенски университет
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Чуждестранните студенти с активни позиции в университета

Мултивизия
На 18 април 2018 г. чуждестранните 

студенти в университета показваха най-
впечатляващото от своите страни на своя 
традиционен фестивал в Канев център. На 
сцената се качиха чуждестранните студенти, 
техните българските колеги, както и младежите, 

които се обучават по програма Еразъм в 
Русенския университет. Темата на празничния 

концерт тази година е: „Добре дошли в Русе и 
в Русенския университет” и в него участваха 
представители на 13 държави. 

Фестивалът има над 15-годишна история, 
като сред целите му са да помогне на студентите 
да открият богатствата на чуждите култури, 
да станат по-толерантни, да разширят 

социалните си хоризонти и да станат 
част от голямото семейство на Русенския 
университет. Организирането на такъв 
ден на международните култури дава 
възможност младежите да разберат 
истинското значение на думите глобално 
приемане.

Чуждестранните студенти нарекоха 
фестивала си за 2018 г. „Мултивизия” и на 
него представиха своите страни и култури 
по атрактивен начин, най-характерно, 
най-интересно, най-впечатляващо и най-
шокиращо. Събитието беше празник 
на обединението и идеята, че въпреки 
различията си, всички те са млади хора, 
избрали да се обучават в Русенския 

университет. 
Материалът е подготвен от ДЧС.

На 15 май 2018 г. чуждестранните студенти, които 
се обучават в Русенския университет, отбелязаха 
24 май – Деня на българската просвета и култура 
и на славянската писменост. На тържество в Канев 
център те се срещнаха с ректорското ръководство, а 
най-изявените получиха грамоти и награди заради 
постигнат успех, участие в общоуниверситетски 
събития или международни форуми.

Приветствие към младежите, които идват 
от 19 държави от три континента, отправи 
ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев. Той 
им пожела да носят в сърцата 
си любовта към българския 
език и култура, а също и да 
пазят спомена за България 
години след като завършат 
обучението си. 

Тридесет и шест младежи 
бяха наградени за много 
добър и отличен успех, а 
пълният отличник сред тях 
е четвъртокурсничката от 
специалност „Промишлен 
дизайн” Валентина Балтаджи 
от Молдова. Студентите, 
които за първа година са в 
страната ни и учат български език в Подготвителен 
курс по езикова и специализираща подготовка, 
също получиха грамоти. 

Александр Танасов от Молдова, Сергий 
Решетинский и Станислав Дерменжи от Украйна бяха 
наградени от директора на дирекция „Чуждестранни 
студенти” проф. Красимир Мартев. Александър 
стана победител в десетото издание на състезанието 
по силов многобой в 
Русенския университет 
Strong Man, Сергий 
се върна с една от 
големите награди от 
първия Международен 

младежки фестивал за 
научно-техническо 
творчество „От Винта”, 
а Станислав, като член на 
Клуб „Роботика,” помогна 

за успешното представяне на клуба на няколко 
състезания през годината. 

Бяха наградени победителите във фотоконкурса, 

организиран от дирекция „Чуждестранни студенти” 
и одобрен от Студентския съвет „Добре дошли в 
Русе и в Русенския университет”. Шестима младежи 
погледнаха през обектива в търсене на най-добрите 
кадри на града и университета. Изпратените от 

тях снимки бяха класирани на няколко етапа. 
Първите две места спечелиха студентки от Турция 
Селин Филиз, 3. курс, „Ерготерапия”, и Селен 
Шанлъмерал, 3. курс, „Индустриално инженерство”, 
а третото място завоюва първокурсникът от спец. 
„Европеистика и глобалистика” Суфян Аршад 
от Пакистан.

Материалът е подготвен от ДЧС и ДВОР.

Семинар
Проф. Александър Сладковски от Silesian 

University of Тechnology в Катовице, Полша, 
беше лектор на семинар „Транспортни про-
блеми и възможности за съвместно обучение 
и научноизследователска дейност” с участието 
на докторанти от катедра „Транспорт” в Русен-
ския университет. Обучението бе част от про-
екта BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа 
за развитието на човешките ресурси в облас-
тта на научните изследвания и иновации в Ру-
сенски университет „Ангел Кънчев”. 

Семинарът бе насочен към младите учени, 
които имаха възможност да почерпят опит и да 
общуват с изтъкнатия полски професор. Проф. 
Сладковски представи интересни факти за 
спецификата на полската система на акредитация 
и финансиране на държавните висши учебни 
заведения, а също и за обучението и научната 
дейност в Транспортния факултет, в който 
работи, като ръководител на катедра „Логистика 
и авиационни технологии“ и координатор на 
проекти по Еразъм+.

Информацията е предоставена  
от доц. Асен Асенов.

Чл.-кор. Хр. Белоев и Валентина Балтаджи

Наградени студенти във фотоконкурса

Чуждестранни студенти и преподаватели заедно в навечерието на 24 май
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Инициативи
Ген. Тодор Бояджиев дари свои книги 

на Русенския университет
На 14 март 2018 г. Юридическият факултет 

огранизира среща разговор с ген. Тодор 
Бояджиев на тема „Разузнаването и неговото 
място в държавността”. Тодор Бояджиев е един 
от основоположниците на научно-техническото 
разузнаване в България, бил е главен секретар 
на МВР и депутат в 7-ото ВНС и 39-ото ОНС. 
В срещата участва и Лазар Мурджев, създател 
на инициативата „Брод за България”, издател 
на списание „Сигурност”, и председател на 
КООСО (Конфедерация на обществените 
организации от сигурността и отбраната). По 
време на срещата ген. Тодор Бояджиев дари 
на библиотеката на университета свои книги 

и сподели опита си в областта на разузнаването и сигурността. 
Ген. Тодор Бояджиев сподели с участниците – студенти, преподаватели 

и граждани на Русе, за началото на своята кариера, за опита, натрупан през 
годините, и за избора, който прави през 1992 г. по съвет на баща си – никога 
да не прави компромис със съвестта си. До 1992 г. той е част от структурата 
на МВР, но напуска и влиза в академичните среди, за да сподели опита си 
като разузнавач, обучавайки студенти от специалност „Сигурност” във 
Великотърновския университет.

Ген. Тодор Бояджиев има принос за регистриране на специалност 
„Сигурност” в Справочника на специалностите в България. Той споделя, 
че разузнаването и сигурността са научни специалности и в тях има място 
за развитие на наука в различни направления на сигурността.

По повод отварянето на досиетата след 4.12.1990 г. и последвалите 
проблеми, той решава да споделя опита си на оперативен разузнавач чрез 
перото на писателя и създава поредица от книги, свързани с разузнаването. 
Според него всичко е измислено преди повече от 500 г. преди н.е. при 
китайски император, който издал заповед всеки да следи съседа си. 
Днес стратегиите на разузнаване са ясни и разработени, а тайната се 
крие в това за кого и къде се прилага утвърдената стратегия.

Вторият мотив, който определя началото на писателската му дейност, 
е свързан с грешката, според него, на прехода, която прекъсва връзката 
между поколенията. Отворените досиета и манипулациите с тях водят 
до уволнения на качествени експерти в областта на сигурността и 
разузнаването. В книгите си ген. Тодор Бояджиев споделя вижданията и 
проучванията си за изявени разузнавачи, служили достойно за родината 
си. Той казва „Трябва да знаем историята си и да я уважаваме”.

В създалата се дискусия бяха засегнати теми като скандалът „Скрибал” 
и Сирия. Според ген. Тодор Бояджиев една голяма част от тези напрежения 

е свързана с активните мероприятия за формиране на обществено мнение. 
Той изказа положителна оценка към българското правителство за запазване 
на отношенията с Русия по повод скандала „Скрибал”. 

Според ген. Т. Бояджиев напрежението в Сирия е овладяно, защото 
разузнаването е изпълнило своята мисия. Разузнавателните служби в 
различните държави обикновено работят заедно по даден проблем, за 
да защитят интересите на участващите страни. Преди берлинската стена 
разузнаванията са били разделени по идеология, но днес новата идеология 
е „приятелско разузнаване” – страните се разузнават една друга и си 
сътрудничат.

Ген. Тодор Бояджиев с бащинско чувство разказа за своите книги и героите 
в тях. Той сподели, че най-свидната му книга е първата – „Разузнаването”, 
2000 г., в която са описани конкретни разузнавачи от френското, руското, 
американското, хърватското разузнавания, базирана на личното приятелство 
с част от тези хора. 

Вторият участник в срещата Лазар Мурджев 
представи единственото списание за сигурност в 
България, даващо трибуна на националния експертен 
потенциал в областите отбрана и сигурност и 
изразяващо позиции, мнения, анализи. Той сподели, 
че „Брод за България” е инициатива за единение 
на съмишленици от КООСО и Клуб „Сигурност” – 
„Един кладенец на знания и информация, на 
споделяне. Един кладенец на българската душа... 
Една духовно-интелектуална революция, в която 
да участва целият наш народ”! Той се обърна към 
присъстващите с апел да приобщят усилията си 
към благородната кауза за единение, като брод за 
оцеляване на нацията.

Двамата лектори оставиха послания към читателите на в. „Студентска 
искра”.

Доц. Кремена Раянова благодари на ген. Тодор Бояджиев от името на 
Русенския университет и Юридическия факултет за направеното дарение 
от авторски книги на генерала за библиотеката на Юридическия факултет.

Материалът е подготвен 
от доц. Анелия Манукова.

Три поколения заедно
На 12 май 2018 г. представители на три 

поколения обсъдиха на конференция в Русенския 
университет запазването на традициите и 
откриването на нови предизвикателства в 
дигиталния свят. 

На международната конференция „Три 
поколения заедно в дигиталния свят” се събраха 
ученици, университетски преподаватели, 
представители на неправителствени организации 
и бизнеса, както и пенсионери, които споделяха 
добри практики и опит. Целта на форума бе 
да спомогне за подобряване на уменията и 
създаване на възможности на гражданите от 
всички поколения да се включват ефективно и 
да участват активно в цифровия свят. 

Организатори на форума са Центърът за 
обучение на хора от третата възраст към Русенски 
университет „Ангел Кънчев”, Институтът за 
виртуално и реално обучение на възрастни към 
Университета в гр. Улм, Германия (ILEU e.V.), 

Съюзът на пенсионерите 
– 2004, Русе, и Фондация 
„Русе – град на свободния 
дух”. 

С презентации 
в  п а н е л и т е  н а 
конференцията участваха 
представители на 
академичните среди, 
както от Русенския 
университет, така и от национални институти. 
Представители на държавни и неправителствени 
организации дискутираха въпросите за ролята 
на ЕС в образованието на гражданите в областта 
на цифровите технологии и защитата на данните 
и сигурността, политиките за осигуряване на 
качествено образование за нуждите на пазара 
на труда в България, практическите начини за 
приобщаване на гражданите към дигиталните 
ценности. Партньори от университети и 
неправителствени организации oт Румъния и 

Сърбия също споделиха своя опит по темата.
Форумът послужи за представяне на 

приоритетите в областта на дигитализацията на 
Европейско и национално ниво и като платформа 
за създаване на мрежи от заинтересованите 
участници за постигането на общата цел – 
ефективно свързване на традиции и иновации 
в бързо променящата се, високотехнологична 
среда, в която живеем.

Информацията е предоставена  
от проф. Николай Михайлов.

Лазар Мурджев

Ген. Тодор Бояджиев

Три поколения заедно в дигиталния свят
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Дискусия за безопасна 
и екологична градска 

мобилност
Дискусионна среща „Как да осигурим безо-

пасно и екологично придвижване в градски ус-
ловия” се организира в Русенския университет 
„Ангел Кънчев” на 9 май 2018 г. с участието на 
преподаватели и докторанти от Транспортния 
факултет. Инициатори са Русенският универ-
ситет и Клуб „Устойчиво развитие на граждан-
ското общество”, който заедно с Община Русе 
е член на консорциума от 29 публични и част-
ни организации от 5 европейски града, обе-

динени за изпълнението на проект „CIVITAS 
ECCENTRIC – Иновативни решения за устой-
чива мобилност на хора в периферните градски 
квартали и товарна логистика без вредни еми-
сии в градските центрове”, финансиран по про-
грама Хоризонт 2020. 

Дискутирани бяха теми, свързани с устой-
чивата мобилност в крайните квартали на Русе, 
мнението на гражданите за обществения транс-
порт, предстоящите мерки, които подобряват 
качеството на живот в кв. „Дружба” – буферен 
паркинг, нощна автобусна линия, нови тротоари 
и пешеходни пътеки и др., както и приносът на 
Русенския университет за градската мобилност.

Информацията е предоставена  
от Лучия Илиева.

3D принтиране
На 19 април 2018 г. ученици се учиха как да 

правят триизмерни компютърни модели в Ру-
сенския университет на уъркшоп на тема: „3D 
принтиране и адитивни технологии”.

Ученици от 11. и 12. клас от няколко учи-
лища в града се запознаха със съвременните 
методи за работа с устройства за сканиране и 
принтиране на триизмерни обекти. Препода-
ватели и докторанти от катедра „Телекомуни-
кации” на ФЕЕА демонстрираха пред учени-
ците как могат сами да създадат триизмерни 
компютърни модели от снимки. 

Информацията е предоставена  
от доц. Нина Бенчева.

Регионално състезание  
по роботика за ученици

На 5 май 2018 г. в Русенския университет се проведе второто издание 
на Русенския фестивал на роботиката. Регионалната инициатива е част от 
програмата „Роботика за България” и е съвместна между ПМГ „Баба Тон-
ка” и Русенския университет. Състезанието излъчи отборите, които да бъ-
дат допуснати до националния кръг през месец юни в град София.

Програма „Роботика за България” се реализира по идея и инициатива 
на SAP Labs България и в партньорство с Фондация „Работилница за граж-
дански инициативи”. Тя стартира през 2015 г. и нейната основна цел е да 
се стимулира интересът на учениците към науката и технологиите, както 
и да се създадат възможности за работа в екип. Поставя се фокус и върху 

професионалното развитие на учителите. Те се обучават като менторски 
екипи, които впоследствие сформират отбори от ученици и им помагат в 
подготовката за състезания. Това дава възможност да се изградят отбори 
за състезания по концепцията на FLL (First Lego League). Русенските от-

бори от ПМГ „Баба Тонка” участват в програмата за трета поредна годи-
на. През 2018 г. участваха шест русенски екипа, като новите отбори са от 
СУ „Христо Ботев” и от ПАГ „Гео Милев”. 

Участваха 18 отбора от Русе, Свищов, Силистра, Варна, Добрич и Шу-
мен, които бяха разпределени в две групи – в първата бяха отбори, които 
са участвали в програмата от предишни години, а във втората – участни-
ци, които са дебютанти.

Участниците в отборите и техните ментори представиха работата си 
по роботите и пред жури в направлението „Рободизайн”. В направлението 
„Робоигра” се осъществи пряка надпревара с другите отбори в изпълне-
нието на мисии. „Отборната игра” е част от надпреварата, в която се оце-
ниха уменията на членовете на отбора да общуват помежду си, да си пома-

гат и да споделят идеи и умения в състезателния процес. В направлението 
„Изследователски проект” участниците презентираха своите научноиз-
следователски проекти по темата „Хидродинамика”. Крайното класира-
не се определи от представянето на всеки отбор в четирите направления.

По време на състезанието ученици доброволци от ПМГ „Баба Тонка” 
ще бъдат домакини на отборите и ще им съдействат по време на тяхното 
участие. Събитието се реализира и с подкрепата на Училищното настоя-
телство на ПМГ „Баба Тонка” и фирма „Клевърсофт” ООД.

Крайното класиране бе определено от представянето на всеки отбор 
в четирите направления.

Първа дивизия (отбори, участващи в програмата от предходни години)
Първо място – отбор The Force от ПМГ „Баба Тонка”, Русе
Второ място – отбор RoboDuty от ПМГ „Баба Тонка”, Русе
Трето място – отбор RoboTeam от ПМГ „Баба Тонка”, Русе
Втора дивизия (отбори, участващи в програмата за първа година)
Първо място – отбор Phoenix Bots от ПМГ „Баба Тонка”, Русе
Второ място – отбор Eagle Bot от ПМГ „Баба Тонка”, Русе
Трето място – отбор Fast Brains от ПМГ „Баба Тонка”, Русе
Тези отбори се класираха за участие в националния кръг на състеза-

нието през месец юни в София. Бяха връчени и грамоти за отлично пред-
ставяне в отделните направления на отличилите се отбори.

 Информацията е предоставена  
от Донка Симеонова и доц. Десислава Атанасова.

Иновативни прояви

Phoenix Bots от ПМГ „Баба Тонка”, Русе

Eagle Bot от ПМГ „Баба Тонка”, Русе

Fast Brains от ПМГ „Баба Тонка”, Русе
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Първи международен младежки фестивал за 
научно-техническо творчество 

Студентите от клуб „Роботика” на Русенския 
университет се представиха блестящо на Пър-
вия международен младежки фестивал за науч-
но-техническо творчество „От Винта!”, който се 
проведе в края на месец април 2018 г. в София. 
Организатор на проявата бе Руският културно-
информационен център. Състезателите на ру-
сенската Алма матер Сергий Решетинский, Ста-
нислав Дерменжи, Богдан Янко и Теодор Донев 
завоюваха първо място за презентацията на ра-
диоуправляем модел на самолет Boeing 747 и вто-
ро място за радиоуправляем модел на самолет с 
вертикално излитане. 

Една от трите големи награди на фестива-
ла – посещение на световното изложение в Мос-
ква – HeliRussia през 2018 г., също бе за русенския 
студент Сергий Решетинский и за неговия радио-

управляем модел на Boeing 747.
За първи път възпитаникът на университета 

Теодор Донев бе поканен да участва и като член на журито на двата конкурса – за модел и за пре-
зентация.

Информацията е предоставена от д-р инж. Чавдар Костадинов.

Иновативни прояви
Ден за защита  

на правата на хората  
с увреждания 

На 5 май 2018 г. студентите от специалност 
„Социални дейности” и членове на Клуба на 
социалния работник в Русенския университет 
отбелязаха с флашмоб Световния ден за 
защита на правата на хората с увреждания. Те 
представиха основни текстове от Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания, която 
ангажира страните, които са я подписали, да 

гарантират равнопоставеност и възможности 
за независим живот на хората с увреждания. 

Изписаните на цветни хартиени листи 
текстове бяха поставени на хвърчило, което 
символизира стремежа към осигуряване на 
правата на хората с увреждания и необходимостта 
от активни действия в области като: достъп до 
образование, заетост, транспорт, инфраструктура 

и обществени сгради, право на глас, участие 
в политическия живот. Студентите оформиха 
фигура, наподобяваща сърце и така изразиха 
решимостта си като бъдещи социални работници 
да защитават правата на хората с увреждания и 
да им предоставят необходимата професионална 
подкрепа. 

Събитието приключи с връчване от доц. 
д-р Сашо Нунев на сертификати от Фондация 
„Джендър проект в България” на младежите, 
преминали обучение по проблеми на насилие-
то, основано на честта, реализирано от Диана 
Георгиева, експерт към фондацията. 

Този ден се отбелязва с апел за проти-
вопоставяне на ограниченията на хората с 
увреждания, изграждане на приобщаващо 
общество, подкрепа и зачитане на правата и 
специалните им потребности, за да постигнат 
по-високо ниво на независим живот. 

 Информацията е предоставена  
от доц. Сашо Нунев.

Междууниверситетско
През месец май 2018 г. отборът на Юридическия 

факултет на Русенския университет зае трето 
място (от десет отбора) в крайното класиране на 
междууниверситетското състезание за решаване 
на казуси по гражданско и търговско право. 
Четвъртокурсниците Ангелина Богданова и Тошко 
Иванов и колегите им от трети курс – Борислава 
Дионисиева и Даниела Станчева, преодоляха 
конкуренцията в съревнованието, което се проведе 
в Бургаския свободен университет. 

Юридическият факултет на Русенския 
университет участва с два екипа, които се подготвяха 
под ръководството на преподавателите в катедра 
„Частноправни науки” ас. д-р Сергей Калинков, гл. 
ас. д-р Анна Николова, хонор. ас. съдия Ивайло 
Йосифов и гл.ас. д-р Анастас Георгиев. 

Международен форум
за психичното здраве 

За трета поредна година Русенският 
университет участва в международния модул за 
психично здраве „Да сглобим пъзела”, организиран 
от Университета в Бакъу. Традиционно събитието 
събира преподаватели и студенти от висши 
училища в Белгия, Финландия, Румъния и 
България на тридневна интензивна работа в 
сферата на базирани в общността услуги за 
психично здраве. 

Русенският университет бе представен от 
студентките Седа Зиядин и Йоана Владимирова 
от специалност Ерготерапия, и доц. Лилия 
Тодорова, с финансова подкрепа от консорциума 
от висши училища в сферата на здравеопазването 
и рехабилитацията COHEHRE (Consortium 
of Institutes of Higher Education in Health and 
Rehabilitation in Europe). 

На работна среща по време на форума бе 
обсъдена възможността Русенският университет 
да поеме организацията на модула през година, 
което ще осигури участието на по-голям брой 
наши студенти. 

 Материалът е подготвен  
от доц. Лилия Тодорова.

Със сърце и решимост бъдещите социални работници подкрепят хората с увреждания

Сергий Решетинский
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Клуб Роботика
Сениха Масуркова, 5 курс, спец. Право

Може би стремежът към себеизява. Може би 
желанието за усъвършенстване. А може би истинско 
приятелство и сплотеност… Има нещо завладяващо 
и притегателно в любознателните млади хора от 
клуб „Роботика” към Русенския университет. 
Ако обожавате да сглобявате, да изследвате, да 
се забавлявате и искате да срещнете и други като 
вас, тогава клуб „Роботика” е точното място. Това 
е клуб, който обединява талантливи студенти и 
преподаватели, които имат една обща страст – 
роботите. Членовете му имат различен поглед към 
науката, интересуват се от съвременните технологии, 
а през свободното си време конструират роботи. Те 
са инженерните номади 
на университета, които 
обичат да творят по 
един свой новаторски 
начин. Нетърпеливи 
са за всичко, коeто 
им предстои, работят 
неуморно ден и нощ, 
за да постигнат целите 
си. За тях „Роботика” 
не е просто клуб, а се 
е превърнал в дом, в 
който въображението 
и техниката вървят 
ръка за ръка. Източник 
е на вдъхновение, 
знание и интересни 
преживявания. Така за 5-годишното си съществуване 
клуб „Роботика” е постигнал невероятни успехи, 
успял е да завоюва многобройни медали и купи 
на призови места. От неговите членове разбрах, 
че за създаването на един робот се изискват много 
познания – математика, физика, програмиране 
и да сте на „ти” с електрониката и като цяло с 
техническите науки. Но от друга страна, по-важни 
са целеустремеността, нестихващият ентусиазъм 
и всеотдаен труд към развитие.

За клуба, пред репортера Сениха Масуркова, 
разказаха неговият ръководител д-р инж. Чавдар 
Костадинов, новият председател Сергий Решетинский, 
2 курс, спец. Индустриално инженерство, и 
Станислав Дерменжи, 3 курс, спец. Индустриално 
инженерство. 

Представете историята и основната дейност 
на Студентски Клуб „Роботика”

Чавдар Костадинов: Идеята за създаването 
на клуба дойде съвсем случайно. През ноември 
2012 г., по време на конференция в БАН, на която 
присъствах, при мен дойде ръководителят на 
клуба по роботика към Технически университет, 
София. Той ми сподели, че има създаден такъв 
клуб и във Технически университет, Варна, и ми 
предложи и ние в Русе да си направим клуб. След 
като се прибрах в Русе, разказах на студентите за 
идеята да създадем и ние клуб по роботика и който 
желае, да се включи. На призива ми откликнаха 
4-ма студенти от специалност Индустриално 
инженерство. Бях купил лего, имахме и залата 
по мехатроника, и така се сложи началото на 
клуба. През март 2013 г., на Деня на отворените 
врати на университета, поканих и колегите ни 
от катедра Телекомуникации да се присъединят 
към сформиращия се клуб, тъй като те имаха 

свои роботи. И на 1 април 2013 г. клубът беше 
учреден. Избрахме и първия председател – Асен 
Младенов. Спомням си, че беше понеделник, и в 
петък заминахме на първото си състезание, което 
се проведе в София, … и там ги разбихме! И така, 
на практика ние станахме третият университетски 
клуб по роботика в България.

В момента колко са членовете на клуб 
Роботика? Има ли много ентусиасти, които 
искат да се включат? 

Станислав Дерменжи: В момента членовете са 
15, като съставът на клуба постоянно се обновява. 
Има много желаещи, които искат да се включат. 
Повечето са от специалности Компютърни системи 
и технологии, Индустриално инженерство, 
Строително инженерство, Мениджмънт на 

качеството, понеже имат необходимите технически 
познания. Специалността, по която се обучават 
в университета, не е от значение. Но все пак 
желаещите да се присъединят към нас трябва да 
имат основни понятия, свързани с математиката, 
програмирането или технически науки. Например, 
в клуба има участващи от специалност Право. 

Какво събуди интереса ви към науката? Какво 
ви мотивира да се присъедините към клуба?

Сергий Решетинский: С тази дейност се 
занимавам още преди да постъпя в университета. 
От малък проявявам интерес към роботите. В 
детството си разглобявах количките, за да видя 
как са конструирани. И така стъпка по стъпка 
започна обратният процес – не да разглобявам, а 
да сглобявам (смее се). Първоначално започнах да 
правя по-малки роботи, а след това и самолети. Вече 
6 години се занимавам с това и се радвам, когато 
виждам, че има хора, които са заинтересовани от 
работата ми. Радвам се, че намирам съмишленици 
сред участниците в клуба и подкрепа в тяхно лице.

Станислав Дерменжи: Аз обичам новите 
неща, нови изследвания, защото ми носят опит 
и познание. И на мен като Сергий ми харесва 
да конструирам роботи, затова и реших да се 
присъединя към клуба.

Индивидуални разработки имате ли, или 
винаги работите в екип?

Станислав Дерменжи: Работим в екип, но имаме 
и индивидуални разработки, разбира се. Например, 
конструирахме си дрон. През свободното си време 
правя роботи, роботи за следене на линия, роботи 
за сумо. Интересното при тях е, че има определен 
ринг и когато застанат един срещу друг, единият 
трябва да изблъска другия. 

По принцип, не правим само роботи, не се 
занимаваме само с разработване на конструкции, 
занимаваме се и с изследвания и научна дейност. 
В момента пиша и статия, свързана с изследване 
на материалите за сплавите, нарича се „Синтез 
на интерметални съединения”. Това са сплави с 
памет на форма, които имат грандиозни свойства 
и се използват за витлата във военните самолети. 
Сергий пък тества аеродинамиката на нов самолет 
– негов проект, който се занимава с поведението 
на самолета във въздушния поток.

През какви етапи преминава процесът по 
създаване на един робот?

Станислав Дерменжи: Процесът по създаване на 
робот е доста сложен. Най-общо се свеждат до чертане, 
проектиране и програмиране. Нужни са двигатели, 

микропроцесори и 
контролери, които го 
управляват. Трябва и да 
се тества постоянно. Но 
според мен най-важно е 
човек да може визуално да 
си го представи как това 
ще изглежда. Това е най-
важният етап… да имаш 
ясна представа как ще 
изглежда. А това става с 
първоначално натрупване 
на познания за това как се 
задвижват системите, как 
се изграждат отделните 
конструкции, което 
изисква много четене 

и най-вече интерес, но 
придобиваш представа как ще изглежда бъдещият 
ти робот.

В какви състезания сте участвали?
Станислав Дерменжи: Участвали сме в много 

и най-различни състезания, които се провеждат на 
национално ниво, като например: Аз, инженерът; 
Робо лига; Дни на роботиката в София и Варна, 
Младежко експо и др. В повечето печелим първи 
места и имаме доста медали и купи.

Разкажете ми малко повече за последното 
Ви състезание в края на месец април.

Станислав Дерменжи: То се проведе от 27 
до 29 април 2018 г. в гр. София. Домакин беше 
Руският културно-информационен център. Един 
от организаторите е и Авиационно-космическият 
форум. Всъщност това е международен младежки 
фестивал, наречен „От Винта!”, който се провежда 
в Русия, а тази година – и в България. От декември 
2017 г. се подготвяме за участие, за да се представим 
на отлично ниво. 

Сергий Решетинский: Представихме два 
самолета с вертикално издигане. Интересното е, 
че се издигат като дрон. Целта е да се спести място, 
ако няма достатъчно пространство за хоризонтално 
излитане, тъй като на обикновения самолет му е 
необходимо много голямо пространство, за да развие 
скорост и да излети. Тук става излитането от място 
с размери 2 на 2 метра и се повдига директно нагоре. 
После, когато достигне до определена височина, 
50 м например, преминава в хоризонтален режим.

Другият самолет е копие на пътнически самолет 
Boеing 747. Особеното при него е, че не е с газово-
турбинни двигатели, а с електрически двигатели. 
Мащабът му е 1.35 м на 2 м. 

Студентски клубове

Клуб „Роботика” на младежкия фестивал за научно-техническо творчество  „От Винта!”
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Клуб Microbio art на три години
През месец април 2018 г. студентският професионален клуб „Microbio 

art” във Филиал Разград отпразнува своя трети рожден ден. Клубът е 
учреден на 6 април 2015 г. като доброволно обединение на студенти 
и преподаватели от специалностите „Биотехнологии” и „Хранителни 
технологии” ОКС „Бакалавър” на Русенския университет, Филиал Разград, 
с ръководител доц. д-р Севдалина Тодорова. 

Клуб „Microbio art” е първият и може би единствен студентски арт клуб 
в България, в който от 2015 г. се прилага „микробното изкуство” (microbio 
art). Рисуването с живи микроорганизми е основна дейност на клуба, като 
микроорганизмите синтезират пигменти с различен цвят и се използват 
като „живи бои” за направа на различни изображения, картини, рисунки.

Целта на клуб ”Microbio art” е да се подпомага учебният процес по 
микробиология и биотехнологичните дисциплини, които да станат по-
атрактивни науки за студентите от тези специалности. Работата на клуба 
през трите години е подпомагана от проекти от фонд „Научни изследвания” 
към Русенския университет. Студентите и преподавателите от клуба имат 
многобройни изяви и участия в изложби, национални и международни 
конкурси, изложения, научни конференции, сесии.

На тържеството по случай празника присъстваха много студенти, 
преподаватели, служители от филиала. Студентката Илина Лазарова от 
специалност „Биотехнологии“, IV курс, презентира историята, дейността 
и постиженията на клуба. Доц. Севдалина Тодорова благодари на 
досегашните участници в клуба, които вече завършват своето обучение, 
за всеотдайната работа и прекрасните творби и отличи най-изявените 
от тях – Славина Петкова, Невена Георгиева и Мариян Боянов от спец. 
„Технология на храните”, 4. курс, и Мирела Атанасова, Нели Атанасова, 
Илина Лазарова, Георги Дацев и Станислав Стефанов от „Биотехнологии”,  
4. курс. По традиция на рождения ден на клуба се приемат нови членове от 

редиците на второкурсниците. Посланието към тях беше за осъществяване 
на приемственост и достигане на още по-големи успехи и постижения. Към 
празнуващите приветствие поднесе директорът на филиала доц. дн Станка 
Дамянова. Тя благодари на членовете на клуб „Microbio art” за красивите 
творения и многобройните изяви, с които допринасят за добрия имидж 
на филиала, и пожела бъдещи успехи на новите попълнения.

Всички присъстващи на празника се насладиха на оригиналите на 
микробните рисунки и техните фотоси, подредени в изложба. Имаше и 
викторина със забавни въпроси за проверка на знанията на участниците 
в клуба. 

Като на всеки рожден ден и на този имаше торта с тематична украса, 
цветя и подаръци. Мирела Атанасова и Нели Атанасова подариха на 
ръководителя на клуба доц. Тодорова гоблен с избродирано логото на клуба.

Материалът е подготвен  
от доц. Севдалина Тодорова.

Да се насладим  
на българския вкус

По повод Деня на Европа 9 май студенти и преподаватели от Филиал 
Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев” и техни партньори 
представиха кулинарна изложба „Да се насладим на българския вкус”.

Богатата трапеза с традиционни ястия от българската кухня представи 
директорът на филиала на висшето учебното заведение доц. дн Станка 
Дамянова. Сред официалните гости на събитието беше проф. Ливиу 
Гачео от Трансилванския университет в румънския град Брашов, който 
реализира общи научни проекти с филиала. Възхищение предизвикаха 
не само кулинарните изкушения, но и традиционните народни носии, 
с които бяха облечени част от разградските студенти. Изложбата беше 
съпроводена с презентация за българската народна кухня и за типичните 
ястия от капанския регион. Участниците представиха своите кулинарни 
шедьоври: домашен хляб с девет билки и кисело мляко с мента, приготвени 
от ученици от ПГХТБТ „Мария Кюри”; пълнени чушки, слънчогледова 
питка, пилешка кавърма в омлет, академично домашно сирене, баница 
с локум, гръцка баклава, баница с лопуш, добуш торта, кекс с карамел, 
функционални бисквити с три вида брашно от студенти и преподаватели. 

Благодарение на партньорите от Европейския информационен център                           
– Велико Търново, всички кулинарни майстори получиха грамоти и 
предметни награди.

Материалът е подготвен от Надя Цанева.

Как уча с мобилния си телефон
„Как уча с мобилния си телефон” е темата на проведения конкурс за 

специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика” по повод 
Деня на отворените врати във Филиал Силистра на Русенския университет. 
Традиционно в конкурсите на специалността участват ученици от област 
Силистра. Актуалността на темата провокира участието и на ученици от 
София, Пловдив, Кърджали, Варна, Добрич, Русе и Две могили, с което 
конкурсът се превърна в национален. Какви са предимствата от използване 
на мобилните устройства за обучение, параметрите за участие в конкурса и 
очакваните от него резултати пролича от разработките на 28-те участници.

В конкурса са наградени следните разработки:
Първа награда: Мария Димитрова, 12. клас, ПМГ „Кл. Охридски”, Силистра. 
Втора награда: Теодора Венелинова, 10. клас, ПГСУАУ „Ат. Буров”, 

Силистра; Ерай Ружди Хюсню, 9. клас, СУ „В. Левски”, Дулово; Ванеса 
Попова, 10. клас, Калоян Тачев, 9. клас, Димитър Рабаджиев, 9. клас, СУ 
„Св. Патриарх Евтимий”, Пловдив.

Трета награда: Кристиян Неделчев, 9. клас, СУ „В. Левски”, Дулово; 
Сердан Левент Мехмед, 12. клас, СУ „В. Левски”, Дулово; Драгомила Ясенова 
Стоянова, 8. клас, СУ „Св. Кл. Охридски”, Добрич.

Специални награди: Антон Тодоров Христов, 10. клас, ПГМТ „Вл. 
Комаров”, Силистра; Ива Стоянова, 9. клас, СУ „В. Левски”, Русе

Материалът е подготвен от гл. ас. д-р Евгения Денева.

Студентски клубове

Професионален клуб „Microbio art”, Филиал Разград 

Кулинарна изложба „Да се насладим на българския вкус”

Ден на отворените врати във Филиал Силистра
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Университетски спортен център представя...
Стронгмен 2018

На 25 април 2018 г. роденият в Молдова първокурсник 
в специалност „Кинезитерапия” Александър Танасов 
стана победител в десетото издание на състезанието по 
силов многобой Strong Man. Второ място в надпреварата 
спечели Тогай Тамеров, който учи „Земеделска техника 
и технологии”, а трети се класира Георги Христов от 
специалност „Технология и управление на транспорта”. 
Любопитна подробност е, че преди две седмици във Ва-
рна Георги завоюва първото място в идентичен турнир 
в Техническия университет, а Александър Танасов е 
студентски шампион по канадска борба.

Общо седем русенски студенти премериха сили в 
четирите кръга на състезанието. Те трябваше да обръ-
щат гума с диаметър 170 см и тегло около 75 килограма, 
да изминат дистанция от 40 метра, като пренасят две 
тежести от по 55 килограма и да хвърлят 16-килограмова 
пудовка. Финалният и най-атрактивен кръг бе теглене-
то на автомобил, в който се качиха четири мажоретки. 
Надпреварата бе организирана от Студентския съвет на 
Русенския университет, с техническата помощ на Университетския спортен 

център, катедра „Физическо възпитание и спорт”, Университет-
ският спортен клуб „Академик” и СТПД „Академик”. 

По време на състезанието бяха наградени победителите 
в Пролетните спортни игри, в които се включиха близо 300 
студенти в турнирите по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на 
маса и бадминтон. 

Интервю с Александър Танасов,1. курс, спец. „Кинезитерапия”, и Георги 
Донков, 2. курс, спец. „Право”, проведе Валдемар Борисов, 2. курс, спец. КУА, 
репортер на в. „Студентска искра”.

Какво е чувството да участваш в състезанието? 
Александър: Много адреналин. За първи път участвам, този спорт ми хареса 

и реших да изпробвам силите си.
Имаш ли любим спорт? 
Александър: По принцип тренирам канадска борба, от 7 години играя 

баскетбол и сега добавих и силови спортове. И трите ми харесват.
Какво те мотивира да участваш в 

състезанието?
Георги: Мотивира ме интересът към спорта 

по принцип и реших, че ще е забавно – едно 
допълнително преживяване.

Тренирал ли си преди за Стронгмен?
Георги: Никога преди не съм тренирал, 

нямам никакъв опит, но за следващата година 
ще се подготвя и ще съм по-мотивиран, за 
да се кача на почетната стълбичка.

Интересно ми е дали ти беше трудно 
да теглиш колата?

Георги: Беше леко, приятно, обаче си 
има техника. Без нея става трудно и почти 
невъзможно.

Екопоход 
На 1 април 2018 г. Спортно туристическо и 

природозащитно дружество „Академик” и Морски 
скаутски клуб „Приста скаут” организираха за 
децата, учениците и студентите от Русе лъчеобра-
зен екопоход до хижа „Орлова чука” и пещерата 
Орлова чука.

Проявата беше част от проекта „Периметър 
ЗДРАВЕ”, който се осъществява благодарение на 
най-голямата социално отговорна инициатива на 
Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот”, в 
партньорство с Фондация „Работилница за граж-
дански инициативи” и Български дарителски форум. 

Партньори на СТПД „Академик” в реализирането 
на проекта бяха Университетският спортен клуб 
„Академик” и Студентският съвет при Русенския 
университет и спортни магазини „Яко”. 

В похода бяха включени туристически прехо-
ди, екоакция за почистване района на хижата от 
битови отпадъци, конкурс по Природопластика, 
състезания по дартс, по футболни умения и други.

Обучителна велоплощадка
Екипът на Спортно туристическо и природо-

защитно дружество „Академик” към Русенския 
университет се включи за поредна година в изло-
жението „Уикенд туризъм” от 10 до 12 май 2018 г. 
и в съпътстващия го фестивал на туристическите 
забавления и анимации. Велоакцията се проведе 
под мотото „Развитие на велокултурата – по-ма-
лък трафик, по-чист въздух, по-здравословен и 
безопасен начин на живот”. 

За първи път на площад „Свобода” русенски 
студенти и преподаватели устроиха площадка с пътни 
знаци и светофар, като част от инициативите си за 
интерактивно обучение по безопасно управление 
на велосипед. Акцията се организира съвместно 
със СНЦ „Развитие на социалния капитал”.

110 години туризъм в Русе
На 28 април 1908 г. по идея на двама русенски 

ученици – Хелмут Брокс и Васил Кулов, е създа-
дено сдружението „Геолог”, поставило началото на 
организирания туризъм в Русе. На 28 април 2018 г. 

студенти, преподаватели, съмишленици и деятели 
на Спортно туристическо и природозащитно дру-
жество „Академик” отбелязаха 110-годишнината 
на организирания туризъм в Русе с поредица от 
прояви и инициативи. 

Една част от планинците предприеха изкачване на 
първенеца на граничната планина Славянка – Гоцев 
връх, а екип от спелеолози, ръководени от Тихомир 
Енчев атакуваха бездните и неизвестността на една 
от най-големите пещери в света – Оптимистическая 
в Украйна. Третата инициатива бе насочена към 
популяризирането на туризма сред децата.

СТПД „Академик” с подкрепата на Студентския 
съвет и Университетския спортен център при 
Русенския университет организира иновативното 
четириетапно състезание АЛМА РИНГ. По атрак-
тивните трасета за колоездене, футболни умения, 
стрийт фитнес препятствия и боулдър катерене 
най-добре се представиха учениците от СУ „Васил 
Левски” и ПГСАГ „Пеньо Пенев”, а при студентите 
победители станаха П. Петров и К. Севинова.

Информацията е предоставена  
от Стефан Георгиев.
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Университетски спортен център представя ...
Пролетните спортни игри 2018

На 25 април 2018 г. бяха наградени победителите в Пролетните спорт-
ни игри, в които се включиха близо 300 студенти в турнирите по футбол, 
баскетбол, волейбол, тенис на маса и бадминтон. Най-добрите отбори и 
индивидуални състезатели получиха медали и грамоти от председателя на 
Студентския съвет Станимир Бояджиев. 

Отбор „Спартанци” с капитан Кристиян Йорданов, 5. курс в специалност 
„Право”, е най-добрият в турнира по футбол. В баскетболната надпревара 
първи е отборът с име „Фото смарт”, воден от Радостин Колев, 3. курс в 
специалност „Интернет и мобилни комуникации”. Във волейбола най-добри 
са „Акулите” с капитан Георги Панайотов, 2. курс, специалност „Право”. 

Бяха отличени и победителите в индивидуалните спортове – бадмин-
тон и тенис на маса. Най-добрата състезателка по тенис на маса е Моника 
Цанева, а при мъжете Добромир Кръстев. В бадминтона на първо място се 
класира Мартина Маркова, а в мъжкото съревнование – Георги Панайотов. 

За първа година се проведе състезанието Алма ринг, в което състезателите 
трябваше да преминат четири етапа с предизвикателствата – колоездене, 
дрибъл с футболна топка между конуси, преминаване през стрийт фитнес 
уреди (препятствия) на открито и спортно катерене в зала по „боулдър” 
маршрут. Победител при мъжете в Алма ринг е Петър Петров, а при же-
ните – Красимира Севинова. 

Национална универсиада 2018
През месец май 2018 г. в София се проведе V Национална универсиада. 

Студентите спортисти на Русенския университет завоюваха множество 
медали. Радостен факт е, че русенските студенти отново се представиха 
достойно и защитиха името на университета. 

Ето и представянето на русенските студенти:

ДЖУДО
Класиране – отборно 4. място, 

индивидуално: 
Сребърен медал 

Георги Петров, категория „73 кг”
Бронзов медал 

Георги Тодоров, категория „66 кг”
Бронзов медал 

Виктор Иванов, категория „+100 кг”
5. място Тугай Кязим, категория 

„81 кг”.

ЛЕКА АТЛЕТИКА
100 метра мъже Светослав Аджамов 

зае осмо място

ВОЛЕЙБОЛ
Мъже – отборно 5. място

КИК БОКС
Бронзов медал Александър Костадинов

ПЛУВАНЕ
Златен медал 

Богомил Яковчев, 50 м гръб
Златен медал 

Богомил Яковчев, 100 м гръб
Бронзов медал 

Богомил Яковчев, 50 м 
бътерфлай

4. място Севиляй Сали, 
50 м свободен стил

4. място Севиляй Сали, 
50 м бруст

ТЕНИС НА МАСА
Бронзов медал индивидуално Моника Цанева
Отборно жени – 4. място
Отборно мъже – 7. място

Един професор пита студентите си:
– Колеги, ако ви предложат да избирате между мъдрост и богатство, 

какво бихте избрали?
– Богатството, разбира се.
– А аз бих избрал ума. Ето – това е разликата между мен и вас.
– Г-н професор, то всеки избира това, което му липсва ...

***
Професорът към студентите:
– Колеги, умните хора подлагат всичко на съмнение. 

Само кръглите глупаци са абсолютно сигурни.
Студентите:
– Г-н професор, а Вие сигурен ли сте, че това е точно така?
Професорът:
– Разбира се. Абсолютно съм сигурен.

***
Един студент влиза в залата за изпит видимо притеснен. Професорът 

решава да го успокои:
– Не се вълнувайте, колега. На изпит е като в 

театъра. Вие сте актьорът, а аз – зрителят. 
– Благодаря Ви, г-н професор, но тогава нали мога 

да повикам суфльора си?
***

Студент се оплаква:
– Когато чета за изпит – все едно, че аз съм писал учебника! А когато 

се явя на изпит – все едно, че друг го е чел ...
***

Един студент се явява на изпит по история. Тегли билет и му се пада 
Левски. Студентът, без да пише, започва като картечница:

– „Левски” е най-добрият отбор в България. Създаден е на 24 май 
1914 г. Старши треньор му е Емил Велев. Вратар – Георги Петков. Център 

нападател – Георги Иванов.
Професорът, много ядосан, го прекъсва, пише му двойка 

и го изгонва.
Колегите му го питат: 
– Защо ти писа двойка? Труден ли беше въпросът?

– Не, много лесен беше, но професорът се оказа върл 
ЦСКА-р.

***
Един студент първокурсник в театрална академия 

пише на баща си, че в учебния театър са му дали роля 
на мъж, женен от 20 години. Баща му го утешава: „Не се 
ядосвай, сине! В началото е така. Сигурен съм, че по-нататък ще ти дадат 
и роля с думи ...”.

Незнакомов

Минутка смях
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Представяне...

Дар за 60-ата годишнина  
на вестник „Студентска искра”

от издателство Медиатех
Инж. Атанас Върбанов, управител на издателство 

Медиатех, Плевен, член на редакционния екип на 
вестника в периода 1990–1997 г. и на агенция ЖАК 
(Живодар, Атанас, Калчо), на 5 февруари 2018 г. подари 
на вестник „Студентска искра” отпечатването на пълния 
тираж на брой 400 в печатница МЕДИАТЕХ, Плевен.

Екипът на в. „Студентска искра” благодари 
на инж. Атанас Върбанов за подаръка, топлото 
отношение и положителните емоции по време на 
празника на вестника през месец февруари 2018 г. 

Да срещнеш толкова позитивен човек, изпълнен 
с признателност към Русенския университет и с 
обич към университетската медия „Студентска 
искра”, със съхранени ярки спомени от работата 
в екипа на вестника, е щастие и благодат. 
Благодарим ти за това, че си бил и че си част 
от нас, екипа на вестника!

Книжарница „Академи Книга” 
Вестник „Студентска искра” продължава рубриката, свърза-

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

Книжарницата на Русенския университет е спътник и приятел 
на студентите и преподавателите през годините, като докосва тър-

сещите със събраните 
знания. 

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

При нас, освен 
книги, учебници и 
помагала, ще наме-
рите необходимите 
пособия за писане, 
чертане, съхранение, 
класификация.
Вашите нови книги...

Изстраданите поуки 
На 16 май 2018 г. в Русенския университет акад. 

Георги Марков представи книгата си „Българското 
крушение 1913”. Заедно с автора беше и директорът 
на издателство „Захарий Стоянов” Иван Гранитски. 

Книгата „Българското крушение 1913” е поред-
ният фундаментален 
труд на акад. Георги 
Марков, който из-
дателство „Захарий 
Стоянов” предлага. 
Националните кру-
шения в Историята 
връхлитат внезапно, 
но траят мъчител-
но дълго. Втората 
балканска война 
само за един месец 
предопределя теж-
ката съдба на нас, 
българите, от първия 

оръдеен изстрел преди 
104 години до ден днешен, за да споделяме с неиз-
коренима тъга, че „граничим със самите себе си”. 
За съжаление тази катастрофално загубена война 
десетилетия наред е изобразявана в повтарящ се 
едностранчив обвинителен акт.

Книгата „Българското крушение 1913” е на-
писана с познатия ярък и образен език на автора. 
Като никой друг историк акад. Георги Марков 
умее да казва много и с интересните и находчиви 
заглавия като: „Всичко или нищо, сега или никога”, 
„Игра на война към истинска война”, „Фронтови 
обръч и международно осиротяване”, „Свиване 
на знамената за по-добри времена” , „Българин да 
не остане!” и др. И не без значение е, че авторът 
акцентира най-много на поуките.

Душата на планината 
На 28 март 2018 г. алпинистът и изследовател 

д-р Атанас Скатов представи премиерно книгата 
си „МАНАСЛУ – Душата на планината”, която е 
първата от поредица книги под общото заглавие „Над 
8000 метра” към проекта на Скатов за скоростно 

изкачване на 14-
те осемхилядника 
без консумация 
н а  х р а н а  о т 
ж и в о т и н с к и 
произход. Пред 
публиката Атанас 
Скатов сподели 
за включването 
си в програма 
за изкачване на 
върхове с височина 
над 8000 метра само 
на веганска храна.

В книгата са 
събрани първата част от дневниците на алпиниста. 
Авторът посвещава тази поредица на хората, 
които със своите добри дела дават надежда на 
всеки да продължи по пътя си и да сбъдне своите 
мечти и желания.

От 2010 г. активно се занимава с алпинизъм, 
а от 2012 г. преминава на веган-меню като част 
от експеримент дали човек може да живее на 
тази диета, но и дали може да се натоварва на 
максимална степен физически и психически. 

Той е първият и засега единствен българин, 
успял да завърши проекта „Седемте върха” за 
изкачване на най-високите върхове на седемте 
континента на планетата и първият веган в света, 
постигнал тази цел. За 5 години (2013−2017) 
Атанас Скатов участва в 15 експедиции по света. 

Практически аспекти на съдебните експертизи 
На 18 май 2018 г. Съюзът на юристите в България, Дружество – Русе, и Юридическият факултет 

на Русенския университет организираха семинар на тема: „Практически аспекти по приложението на 
съдебните експертизи”. Дискутираните теми бяха: Приложение на съдебните експертизи в досъдебното 
производство; Съдебно психиатрична-психологична експертиза на малолетни и непълнолетни; Крими-
налистично изследване на почерк с автор доц. Л. Георгиев.


