
Скъпи читатели,
Вестник “Студентска искра” подно-

вява своето издаване след едногодишно 
прекъсване. Целите на новия екип са да 
приобщи преподавателите и служители-
те в отразяването на минали, актуални и 
бъдещи събития, свързани с академичния 
живот в Русенския университет, а също да 
отвари врати и за по-активното участие 
на студентите в списването на вестника.

Вестникът е с изцяло нова съвременна 
визия и с модерен графичен дизайн. Ще се 
разпространява както електронно - чрез 
сайта на Русенския университет, www.
uni-ruse.bg, така и на хартиен носител. 

Предизвикателство за нас ще бъде да 
удовлетворим претенциите и на най-взис-
кателния читател. Ще се радваме, ако из-
разявате впечатленията си от списването 
на вестника, своите препоръки и идеи на 
нашия електронен адрес: 

vestiskra@uni-ruse.bg
Екъпът благодари на всички, спомогнали 

за издаването на вестника!
доц. д-р Анелия Манукова, 

главен редактор 

Ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев бе избран в Управителния съвет на 
новия Съвет на ректорите, състоящ се от ръководителите на 51 държавни и частни висши учили-
ща в България. Председател на сдружението стана проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския 
университет, София.

Останалите членове на УС са: проф. Стати Статев, ректор на Университета за световно и на-
ционално стопанство; доц. Запрян Козлуджов, ректор на Пловдивския университет „П. Хилен-
дарски“; доц. Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси; проф. 
Светослав Кокалов, ректор на Художествената академия, и проф. Димитър Греков, ректор на 
Аграрния университет, Пловдив. 

Ректорът на Русенския университет бе избран  
за зам.-председател на Управителния съвет на новия 
Съвет на ректорите на висшите училища в България

Официална церемония за връчване на дипломите 
 на новите професори, доценти и доктори

Русенският университет избра ново ръководство  
за периода 2011 - 2015 г.
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19.02.2012 г. - Студентският съюз и 
клубовете при РУ поднесоха венец на 
паметника на Васил Левски
01.03.2012 г. - Студентският съюз и 
клубовете при РУ уважиха Баба Марта 
с ръчно изработени мартеници
06.03.2012 г. - Ден на таланта
10.03.2012 г. - Турнир по електронни 
спортове 

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
Национални дни на кариерата 2012 г.
Интервю с Живодар Душков
Култура на речта
Ден на хумора
Мис и Мистър “Русенски университет”
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Уважаеми колеги от най-новата генерация професори, доценти и 
доктори на Русенския университет, 

За мен е чест и истинско удоволствие да Ви поздравя по този за-
бележителен повод във Вашата академична кариера. Получавайки Ва-
шите дипломи за научна степен или по-висока академична длъжност, 
Вие отбелязвате значим етап във Вашето творческо развитие – етап, 
до който сте достигнали благодарение на Вашия неуморен труд, все-
отдайно посвещаване на науката с цената на огромен ресурс от време 
и енергия, силна мотивация за принос към съграждането на духовния 
храм на знанието, стремеж към себераздаване и следване на мисията 
на Русенския университет.

За всичко това Вие сте заслужили нашето най-високо признание и 
искрена благодарност за вложените усилия, творческо вдъхновение и 
куража да търсите и поемате предизвикателства.

Ние сме убедени, че след преодоляването на този висок и паметен 
връх във Вашето академично развитие Вие ще продължите да си по-
ставяте предизвикателни цели и ще влагате всичко от себе в тяхното 
постигане. Убедени сме, защото това е Вашето призвание – да творите, 
да създавате и да оставяте следовници. Убедени сме, защото това е на-
шата обща кауза като университетски преподаватели и учени.

От името на академичното ръководство на Русенския университет 
и на цялата академична общност Ви желая крепко здраве, много нови 
и дръзки научни идеи и творчески постижения, заслужено удовлетво-
рение от Вашия съзидателен труд, надежда и оптимизъм за проспери-
тета на нашата Алма Матер. 

проф. дтн Христо Белоев

21 февруари 2012 г. поставя началото на 
традиция, която хвърля мост към бъдещето на 
университета и утвърждава неговата авторитетна 
позиция в семейството на европейските 
университети. Тържественият ритуал за връчване 
на дипломите на новите професори, доценти и 

доктори на университета ознаменува значимото 
развитие в академичната кариера на нашите 
уважавани колеги. 

Със своя достоен труд професорите, доцентите 
и докторите дават най-добрия пример за това как 
академичното призвание може да бъде претворено 

във високоотговорна кауза и мисия – каузата да 
бъдеш изявен преподавател и учен и мисията да 
продължаваш и развиваш най-добрите традиции 
на Русенския университет като духовно средище и 
европейска територия на творчество и иновации.

проф. Златоживка ИВАНОВА
проф. Любен ВЪЛКОВ
проф. Маргарита 

ТЕОДОСИЕВА-ГЕОРГИЕВА
проф. Мария АНДРЕЕВА
проф. Миролюб МЛАДЕНОВ
проф. Михаил ИЛИЕВ
проф. Огнян АЛИПИЕВ
проф. Христо СТАНЧЕВ

доц. Асен АСЕНОВ
доц. Даниел ПАВЛОВ
доц. Жасмина ПЕНЧЕВА-

АЛЕКСАНДРОВA
доц. Людмил ГЕОРГИЕВ

доц. Людмила МИХАЙЛОВА
доц. Румяна СТОЯНОВА

д-р Багряна ИЛИЕВА
д-р Велислава ДОНЕВА
д-р Владимир МАТЕЕВ
д-р Данаил ГОСПОДИНОВ
д-р Евгения АНГЕЛОВА
д-р Иван НЕЙКОВ
д-р Красимир ДИМИТРОВ
д-р Мариана ИЛИЕВА
д-р Михаил КИРИЛОВ
д-р Орлин ТОМОВ

Честито!

Новополучили  
академични длъжности и научни степени

Обръщение на Ректора към новоизбраните 
професори, доценти и доктори

Съгласно Закона за висшето образование, академичното ръководство 
на университетите е с четиригодишен мандат, който изтече в края на 2011 г. 

Изборът на проф. Хр. Белоев за ректор за периода 2011-2015 г. бе без-
апелационен. От 236 гласували, при кворум на Общото събрание от 171 
членове, кандидатурата на проф. Белоев бе подкрепена от 210 души (89 %).

Водещото послание, което проф. Белоев отправи към академичната 
общност, бе „Промяна и устойчиво развитие”. В представената платформа 
за мандат 2011-2015 г. той формулира няколко ключови направления, в 

които според него Русенският университет трябва да насочи обединените 
усилия на преподаватели и студенти. На първо място проф. Белоев открои 
демографската и икономическата криза, които могат да се преодолеят само 
с ускорено развитие, оптимизиране на учебния процес, целенасочено про-
ектно финансиране на образователните технологии и научните изследвания, 
качествено реорганизиране на информационната база на висшето училище, 
пълно отваряне и интегриране с бизнеса и институционалната среда,

продължава на стр.3

Официална церемония за връчване на дипломите  
на новите професори, доценти и доктори

Новото ръководство на Русенския университет

доктори

доценти

професори
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за учебната 2012-2013 г.
За учебната 2012-2013 г. приемът е увеличен с 32 - за редовните студенти, и с 35 - за задочната 

форма на обучение. Бакалаври след средно образование за редовна форма - 1675, за задочна - 635 броя. 
Магистри след средно образование за редовно обучение - 90, за задочно - съответно 20. Магистри 
след бакалавър за редовна форма - 296. Общо за 2012-2013 г. - 2716.

За учебната 2012-2013 г. ще се извърши прием след средно образование в 47 специалности, от 
които една е нова (за нея се предвижда прием за обучение на два езика български и английски) и три 
са с променено наименование и обновено учебно съдържание.

Нови специалности  Професионална област на ВО
Информационни и комуникационни технологии (на английски език) Технически науки
Информационни и комуникационни технологии (на български език) 
Специалности с променено наименование и обновено съдържание
до 2012 г. от 2012 г.
Машиностроителни технологии и мениджмънт Машинно инженерство
Компютъризирано проектиране в машиностроенето и уредостроенето Мехатронни системи 
Автоматика, информационна и управляваща техника Автоматика и мехатроника 

Специалности в Русенския университет за учебната 2012-2013 г.,  
по които ще се извърши прием след средно образование

№ СПЕЦИАЛНОСТ форма на обучение факултет
 Инженерни специалности
1. Земеделска техника и технологии редовно задочно АИФ
2. Мениджмънт и сервиз на техниката редовно задочно 
3. Климатизация, хидравлика и газоснабдяване редовно задочно 
4. Аграрно инженерство редовно  
5. Машинно инженерство редовно задочно МТФ
6. Мехатронни системи редовно задочно 
7. Мениджмънт на качеството и метрология редовно  
8. Технология на материалите и материалознание редовно задочно 
9. Индустриално инженерство редовно  
10. Електроенергетика и електрообзавеждане редовно задочно ФЕЕА
11. Автоматика и мехатроника редовно задочно 
12. Електроника редовно задочно 
13. Компютърни системи и технологии редовно задочно 
14. Телекомуникационни системи  редовно задочно 
15. Информационни и комуникационни технологии редовно  
16. Информационни и комуникационни технологии (англ. ез.) редовно
17. Електроинженерство редовно задочно Ф-л Сс
18. Транспортна техника и технологии редовно задочно ТФ
19. Експлоатация на флота и пристанищата редовно  
20. Технология и управление на транспорта редовно задочно 
21. Промишлен дизайн редовно  АИФ
 Неинженерни специалности
22. Маркетинг редовно задочно ФБМ
23. Международни икономически отношения  редовно  
24. Икономика редовно  
25. Европеистика и многостепенно управление редовно  
26. Европеистика и глобалистика (англ. ез.) редовно  
27. Стопанско управление  редовно задочно 
28. Публична администрация редовно  
29. Индустриален мениджмънт  редовно задочно 
30. Начална уч. педаг. и чужд език (англ., нем. и фр. ез.) редовно  ФПНО 
31. Предучилищна и началнa училищна педагогика редовно задочно 
32. Социална педагогика редовно  
33. Компютърни науки  редовно задочно 
34. Информатика и информационни технологии в бизнеса редовно задочно  
35. Математика и информатика редовно  
36. Български език и история редовно  
37. Право редовно задочно ЮФ
38. Български език и чужд език (фр., англ. ез.) редовно  Ф-л Сс
39. Физика и информатика редовно  
40. Екология и техника за опазване на околната среда редовно  АИФ
 С биологична и химична насоченост
41. Химични технологии редовно  Ф-л Рз
42. Биотехнологии редовно  
43. Технология на храните редовно  
44. Кинезитерапия редовно  ФОЗЗГ
 Обществено здраве и социални грижи
45. Ерготерапия редовно  
46. Медицинска сестра редовно  
47. Акушерка редовно  

продължава от стр.2
поетапно модернизиране на материалната 
база. Акцент в платформата бе поставен върху 
разширяването на формите на обучението, 
върху откриването на нови специалности на 
английски език, чрез които да се балансира 
мобилността в двете посоки, както и върху 
ускореното въвеждане на дистанционното 
обучение във всички факултети. 

Специално внимание от мандатната про-
грама бе отделено на реалната възможност 
за координиране на бизнес интересите в 
областта и региона, от една страна, с науката, 
от друга, чрез изграждане на технологичен 
парк – идея, по която той вече е разговарял 
на общинско и областно равнище.

Новото ректорско ръководство
Зам.-ректор по учебната работа 

проф. Михаил Илиев
Зам.-ректор по научното и кадровото развитие 

проф. Ангел Смрикаров
Зам.-ректор по евроинтеграцията и между-
народното сътрудничество 

доц. Юлияна Попова
Директор на дирекция „Развитие, коорди-
нация и продължаващо обучение“

доц. Велизара Пенчева
Главен секретар 

доц. Таня Грозева
Директор на филиал „Разград“

доц. Станка Дамянова 
Директор на филиал „Силистра“

доц. Димо Димов

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

Предварителни изпити 
2012-2013 г.

Предварителните писмени изпити ще се 
проведат в Русе, Силистра, Разград, Монтана 
и Плевен, както следва: 
• Математика, 21 април 2012 г., 08:00 ч.
• История на България, 21 април 2012 г., 13:00 ч.
• Български език, 22 април 2012 г., 08:00 ч.
• Общотехническа подготовка, 22 април 

2012 г., 13:00 ч.
При явяване на предварителните изпити 

кандидатите заплащат такса в размер на 30 
лв. за един изпит и по 20 лв. за всеки следващ. 

Желаещите да се явят на предварителни-
те изпити посочват желанието си в периода 
9-12 април и на 17-18 април 2012 г. в гр. Русе 
и в представителствата на университета в 
различните градове от страната.

Заявки за предварителните изпити могат да 
се подават и онлайн на адрес: http://admission.
uni-ruse.bg, от 9 до 18 април включително.
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На 19 февруари 2012 г. със студентска инициа-
тива беше отпразнувана 10-годишнината на БРИЕ. 
На тази дата преди десет години Академичният 
съвет на Русенския университет прие Статута на 
Българо-румънския интеруниверситетски Евро-
па център (БРИЕ). По повод успешното първо 
десетилетие настоящите студенти организираха 
празник, който беше споделен от Ректора на Русен-
ския университет проф. Белоев във функцията му 
на председател на Управителния съвет на БРИЕ. 

БРИЕ възниква като проект на Пакта за ста-

билност в Югоизточна Европа 
въз основа на инициатива на 
конференцията на германските 
ректори през 2000 г. През 
2002 г. бяха приети първите 
международни студенти от 
Югоизточна Европа. През 
2006 г. влезе в сила Спогодбата 
за сътрудничество и взаимна 
помощ при осъществяване 
дейността на БРИЕ между 
правителството на Румъния и 
правителството на Република 
България.

Градовете домакини на 
БРИЕ - Русе и Гюргево, са раз-
положени един срещу друг на 
българския и румънския бряг на р. Дунав. Свързани 
с мост, те притежават потенциал да се възползват 
от многообразните форми на сътрудничество в 
контекста на интеграцията, установена в Европа 
от втората половина на миналия век. Двата града 
постепенно се превръщат в оживен европейски 
център, в който си дават среща Западът и Изто-
кът, Северът и Югът. Тъкмо тук е кръстопътят 
на паневропейските транспортни коридори VII и 
IX, чиито дестинации са Черноморският регион, 
Турция и Егейско море. Намаляващото значение 
на вътрешноевропейските граници за България и 
Румъния след 2007 г. също благоприятства транс-
националните практики. Тези фактори оформят 
идентичността и мисията на БРИЕ - да преодолява 
граници и да добавя стойност към политическата и 
социално-икономическата стабилност на региона 
и на Европа като цяло.

БРИЕ е форма на сътрудничество между 
Русенския университет, Букурещката стопанска 
академия и германски университети. В момента 
се провежда обучение по две четирисеместриални 
двуезични (английски и немски) магистърски про-
грами за международни студенти - „Европеистика 

и регионално сътрудничество“, „Европеистика и 
публична администрация“. Първият семестър е 
български, вторият – румънски, а през третия 
семестър студентите следват в Европейския уни-
верситет „Виадрина“, в Технологичния университет 
в Кемниц (и двата университета са разположени 
в трансгранични региони) или в Университета в 
Регенсбург (Дунавски регион). Акредитацията е 
осъществена от германски, български и румънски 
агенции. През 2012 г. към партньорската мрежа на 
БРИЕ се присъединява и университетът „Кадир 
Хас“ в Истанбул (Турция). 

В БРИЕ се поставя силен акцент върху из-
вънучебните дейности. Утвърден е календар от 
събития за развитие на корпоративната култура и 
културата на сътрудничество. Редовно се органи-
зират трансгранични семинари и Лятно училище 
по европейска интеграция в Брюксел, включващо 
посещения на европейските институции и въз-
можности за дискусия с експерти, участващи в 
процеса на вземане на решения на европейско 
ниво. Транснационалната академична общност 

БРИЕ извършва изследователска дейност, фи-
нансирана по програми на ЕС за трансгранично 
сътрудничество.

Студентите и абсолвентите на БРИЕ са вече над 
200 от 13 страни: Албания, Армения, Азербайджан, 
Босна и Херцеговина, България, БЮРМ, Грузия, 
Косово, Молдова, Монголия, Румъния, Руската 
федерация, Сърбия. Мрежата на завършилите 
обхваща 160 абсолвенти. Настоящите студенти са 
46. Международният профил на БРИЕ се подсилва 
и от екип чуждестранни лектори, които допълват 
многообразието от аналитични гледни точки и 
казуси от практиката. 

На 8 март 2012 г. 10-годишнината на БРИЕ 
беше отбелязана и в Стопанската академия в 
Букурещ. Ректорът на Русенския университет 
проф. Христо Белоев връчи почетни дипломи на 
румънските партньори. Ректорът на Стопанска 
академия-Букурещ проф. Павел Настасе награди 
Русенския университет с диплома за отличие по 
повод трайната подкрепа и успешното развитие 
на взаимоотношенията между двете институции 
в рамките на БРИЕ.

Десет години Българо-румънски 
интеруниверситетски център Европа 
гл.ас. д-р М. Корнажева, директор на БРИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
Евростипендии
През 2008 г. по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” 
е подписан договор за партньорство по проект 
„Студентски стипендии и награди”, схема BG 
051PO001/4.2-02 „Студентски стипендии за 
равен достъп за повишаване на мотивацията за 
по-добри резултати”. Проектът стартира през 
учебната 2008-2009 г. и за трите последващи 
учебни години са усвоени 1 583 280 лв. за 2888 
стипендии и 939 награди.

Усвоените средства през учебната 2010-2011 
г. са с 62 % повече спрямо учебната 2008-2009 г.

 Учебна година Усвоени средства
 2008-2009 383 970 лв.
 2009-2010 578 390 лв.
 2010-2011 620 920 лв.

Кампанията по евростипендиите за учебна-
та 2011-2012 г. започна на 12.12.2011 г. Въпреки 
скъсените срокове за подготовка на необходи-
мите документи и малкото време за информи-
ране на студентите, за стипендия са кандидат-
ствали 797 студенти, а за награди - 105 студен-
ти. Класирани са съответно 434 души за сти-
пендия и 71 - за награда. 

Квотата, предвидена за Русенския универ-
ситет, не е достигната, тъй като от някои спе-
циалности не е имало кандидати и средствата 
остават неусвоени.

На 20.02.2012 г. Н. Пр. Микола Балтажи, 
посланик на Украйна в България, бе гост на 
Русенския университет. В програмата му бе 
включена среща с академичното ръководство на 
университета и лекция на г-н Посланика на тема 
„Европейска политика на Украйна. Състояние 
и перспективи на украинско-българските 
отношения”, изнесена пред студенти на Русенския 
университет. Негово Превъзходителство 
разговаря с украински студенти, обучаващи 
се в университета.

На 6.03.2012 г. гост на град Русе бе Посла-
никът на Република Австрия в България, Н. 
Пр. Герхард Райвегер. 

Неговата програма включи среща с русен-
ския областен управител и с кмета на град Русе, 
посещение на Австрийската библиотека „Ели-
ас Канети”, среща с академичното ръководство 
на Русенския университет и лекция пред сту-
дентите на тема „Австрия и България: възмож-
ности и предизвикателства на асиметричните 
отношения”. 
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Имали ли сте някога усещането, че сте по-
вече българин от останалите, имали ли сте по-
голямо национално самочувствие от другите?

Лично аз за първи път изживях това на Тре-
ти март тази година, когато бях част от групата 
на Русенския университет, отбелязала на връх 
Столетов Националния празник на България.

Студентският съвет и представители на 
културните клубове на университета тръгнах-
ме с автобус за Шипка, без да има нужда някой 
дълго да ни уговаря, без да ни напомня за пово-
да и да ни го поставя като задължение.

Очаквах, че в автобуса освен приятните 
закачки и неформалните разговори съвсем 
по младежки ще се смеем и ще безделничим. 
Но по пътя, почти още в началото, някой се провикна: „Кой знае одата 
„Опълченците на Шипка“ и може ли да я изрецитира цялата?“

И всички, сякаш в едно, започнахме да допълваме леко позабравения 
текст. Спомних си как в седми клас декламирахме всички подред - все 
по-изразително и все по-добре, а учителката ни повтаряше, че с гласа си 
трябва да покажем преклонението си пред този поетичен паметник на Ва-
зов.

Едва сега обаче осмислих някои от стиховете по друг начин. Може би 
защото отивах точно на това паметно място и вече от позицията на два-
десет и двете си години.

И сякаш за целия ден се запечата в съзнанието ми последната строфа:
И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща 
славата му дивна като някой ек,
от урва на урва и от век на век!

Много от колегите ми носеха национални знамена, които развяваха в 
автобуса. Чуваха се припеви от патриотични маршове. Един от студенти-
те беше в национална носия ... Въобще настроихме се доста позитивно, че 
ще бъдем част от празника и ще поднесем венец на Шипка.

Колкото по-нависоко „пълзеше“ автобусът, толкова мъглата и вятъ-
рът се засилваха. И точно горе – истинка буря!

„И днес йощ Балканът щом буря зафаща...“- отекваше в главата ми.
Слизаш и виждаш море от национални флагове, които плющят подоб-

но на знамената с девиза „Свобода или смърт“ по време на битката. Мно-
жество хора, всички вървящи срещу бичещата суграшица към върха, ся-
каш за да покажат, че те имат не по-малко сили от предците ни отпреди 135 
години. А във въздуха се носи особеното чувство да си българин.

Заставаш мълчешком пред монумента и те побиват тръпки от мисъл-
та, че някъде под краката ти е попила кръв от раните на опълченците, че 
всеки от камъните наоколо може би е хвърчал по врага, че подобен студ е 
пронизвал „горещите“ тела на героите.

Разбираш защо точно в Балкана се е родил безсмъртният подвиг – 
олицетворение на националния космос. А когато положиш и цветята, 
замръзващи на секундата, когато огледаш лъва и черешовото топче, се 
чувстваш като пред олтара на българската свобода.

Поглеждам и надолу, към стъпалата, и виждам множеството, което 
още продължава да пристига, за да дойде точно тук, за да се обедини и 
сплоти, да се преклони пред исполините на националните ни борби.

И аз съм част от тези малко повече българи!
Всички запяват Химна под звуците на гвардейската духова музика ка-

то завършек на „нашата битка“. 
Пътят след това към хижа „Узана“, преспиването ни там, посещение-

то на другия ден на Дряновския манастир не ни впечатляваха особено на 
фона на изживяното на Шипка.

На връщане пътувахме умълчани, сякаш премислящи изживяното. 
Знамената бяха прибрани, говорехме си тихо, спокойно и смирено.

А аз дълго възпроизвеждах в главата си спомена от преживяването 
на Шипка. Мислех за изначалния рожден ден, когато България се поя-
вява на картата на Европа, за деня, сложил началото на Новата българ-
ска държава.

А оня рефрен продължаваше да кънти в ушите ми:
И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща 
славата му дивна като някой ек,
от урва на урва и от век на век!

Чувствах се още повече българка!

Да си малко  
повече  
българин
Ванина Грозева, III курс, МИО
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Традиционна изложба на постери на научни проекти
доц. д-р Рада Кършакова

23 отличени постера на научни проекти, разработени по фонд „Научни изследвания-2011“, получиха награди 
от ректора проф. Христо Белоев на 6-и март при откриването на традиционната за Русенския университет постер-
на изложба във фоайето на Ректората. Те са излъчени в конкурс сред 45 финансирани научни разработки за мина-
лата година.

Тази година журито присъди три първи отличия, четири втори, четири трети и четири специални. С първа се 
сдобиха постерите на проектите „Разработване и изследване на метод за измерване на отклоне-
ние от кръглост с помощта на биенемер“ (с ръководител доц. д-р Бранко Сотиров), „Създаване 
на стенд за изпитване на елементите на системи за впръскване на бензин“ (с ръководител проф. 
д-р Христо Станчев) и „Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и разви-
тие“ (с ръководител доц. д-р Милена Кирова).

Специални награди взеха постерите на проектите „Създаване на учебно-изследователска ла-
боратория по електронни системи за управление на самоходни машини – 1-ви етап“ (с ръково-
дител доц. д-р Росен Иванов) и „Създаване и изследване на бактериен щам, технология и машина 
за компостиране на растителни отпадъци“ (с ръководител проф. дтн Христо Белоев). Специален 
приз бе даден и на два проекта, свързани с електронното обслужване на системата и процедури-
те по развитие на академичния състав. Това са „Създаване на wеb базирана система за информа-
ционно обслужване на развитието на академичния състав във висше училище“ (с ръководител 
гл. ас. д-р Анелия Иванова) и „Избор, експериментиране и поддръжка на система за провежда-
не на неприсъствени заседания на научни журита“ (с ръководител гл. ас. д-р Галина Иванова).

За първа година журито присъди Специална награда на ректора. Тя отиде при проек-
та „Дейности на културните клубове в Русенския университет през 2011 г.“ (с ръководител  
доц. д-р Таня Грозева).

Изложба на собствени 
електронни устройства  
на студенти и докторанти  
от специалност „Електроника“

От 7-ми до 10-и март 2012 г. във фоайето на Централен корпус се състоя 
Третата изложба на Студентската научноизследователска лаборатория 
СНИЛЕ с ръководител доц. д-р Анелия Манукова. Членовете на Експертната 
група на НАОА присъстваха на откривнето и бяха заинтригувани от 
докторантските и студентските разработки.

Изложбата по традиция представя собствени електронни устройства 
на студенти и докторанти от специалност „Електроника” при Русенския 
университет: 

Маг. инж. Ивайло Иванов Иванов, редовен докторант към катедра 
„Електроника“, показа следните експонати: миниробот за електромеханично 
въздействие; web базирана електронна система за контрол и управление; 
електронен модул за мониторинг на параметрите на компютъра; 
анализатор на серийна комуникация, електронен дисплей за диагностика 
на персонален компютър чрез USB порт.

Маг. инж. Любомира Илиева Димитрова, редовен докторант към 
катедра „Електроника“, представи следните експонати: електронни модули 
за нискочестотна и средночестотна електростимулация; електронна 
система за мониторинг и съхраняване на специфични параметри при 
изследвания в съдебната медицина.

Една от най-атрактивните разработки на изложбата бе автоматичната 
метеорологична станция, разработена от инж. Цветомир Антонов Гоцов, 
инж. Камен Костадинов Кръстев и инж. Деян Левски Димитров, магистри 
по електроника. Станцията измерва основните климатични елементи 
температура, соларна радиация и естествения гама-фон. Визуализирането 
на данните се осъществява чрез сериен обмен по стандартен протокол 
за връзка с вграден web сървър с цел отчитане от разстояние. 

Три от разработките са публикувани като статии в престижното 
полско списание Elektronika – konstrucje, technologie, zastosowania в 
броеве № 4, 6 и 10 за 2011 г.

Някоко магистри предложиха сеои самостоятелни разработки: инж. 
Цветомир Антонов Гоцов - честотомер и измерител на индуктивност; 
мобилна радиостанция 27MHz 100mW мощност; инж. Камен Костадинов 
Кръстев - зарядно устройство за оловни акумулатори 12V / 60W; 
симисторен регулатор за консуматори до 100W; инж. Деян Левски 
Димитров - FM радиопредавател 7W с PLL и ретро часовник с газоразрядни 
лампи. 
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КУЛТУРА НА РЕЧТА
проф. д-р Димитрина Цонева

Вестник „Студентска искра” отново подновява рубриката си „Кул-
тура на речта”. Във всеки брой ще бъде публикувана статия, разглежда-
ща проблем от писмената реч на съвременната интелигенция. Въпроси, 
свързани с правописа, пунктуацията и правоговора, може да задавате на 
vestiskra@uni-ruse.bg или dtzoneva@uni-ruse.bg.

За правописа на някои сложни думи в съвременния български език
Един от най-сложните въпроси на българския правопис е записва-

нето на думи, образувани от две или повече основи. Именно затова в на-
чалото на възобновената рубрика започваме с този правописен проблем.

Основен принцип за изписването на сложните думи е смисловият. 
Има се предвид смисловото отношение между изграждащите ги основи, 
което може да бъде съчинително или подчинително.

I. При съчинителното (равноправното) смислово отношение всички 
основи са главни (равноправни) и думите се пишат полуслято.

главна основа – главна основа
Равнопоставеността на частите може да се установи, като между две-

те или пред всяка една основа (без да се променя смисълът) се постави 
съюзът и, например:

министър-председател (изпълняват се едновременно две длъжнос-

ти: и министър, и председател);
Жюлио-Кюри (двойно фамилно име);
аудио-визуален (прилагателното име се състои от две равностойни 

части, които означават два отделни начина на възприемане);
жълто-кафяв, синьо-зелен (прилагателните имена се състоят от по 

две части, които означават отделни цветове).
II. При подчинителното (неравноправното) смислово отношение 

едната основа е главна, а другата (другите) са подчинени. Различават се 
следните две положения:

А. Когато главната стои пред подчинената основа, думата се пише съ-
що полуслято. Има следния вид:

главна основа – подчинена основа
кандидат-студент, т.е. кандидат за студент (следователно кандидат 

е главната, а студент е подчинената (зависимата) основа);
заместник-ректор, т.е. заместник на ректора (следователно замест-

ник е главната, а ректор е подчинената);
асистент-режисьор, т.е. асистент на режисьора.
Забележка: При изписването се съобразяваме със смисловото отно-

шение между отделните части, а не с йерархията в обществото. Когато 
съществителните от този тип се пишат съкратено, между буквите, пред-
ставляващи отделните им части, се поставя тире.

Следва продължение

Обновената зала  
на танцов състав „Хармония“

На 01.03.2012 г. в корпус 20 се откри обновената зала на танцов състав 
„Хармония“. Събраха се бивши и настоящи участници в състава, за да влязат 
отново в репетиционната си зала и заедно да изживеят емоциите от споде-
лените спомени и бъдещите изяви. След новите огледала в залата в началото 
на 2012 г. бяха добавени ново рекламно пано и постери, изработени в Изда-
телския център на университета. Постерите пресъздават живота на състава 
през годините - турнета, концерти и фестивали, и са прекрасно допълнение 
към интериора. Инициативата за реновирането на залата бе на ръководителя 
на състава Веселина Монова, а реализирането се осъществи със средства от 
спонсори и финансиране по проект „Дейности на културните клубове в Ру-
сенския университет през 2011 г.“, разработен по фонд „Научни изследвания“.

Ректорът отправи своите пожелания за нови успехи на танцовия състав, 
който повече от 40 години достойно разнася славата на Русенския универси-
тет както у нас, така и в чужбина.

Танцовият състав често посреща гости по програма „Еразъм“ и разказ-
ва за българския фолклор чрез танци и музика. Членовете му обличат в на-
родни носии чужденците и пренасят духа на времето в съвременността. Се-
га, след ремонта, залата ще бъде още по-привлекателно място за други гости 
на университета, желаещи да се докоснат до магията на българския фолклор.

През новата година студентските културни клубове към РУ „Ангел Кън-
чев“ се увеличиха с още два – „Млад журналист“ и „Бленда“.

Клуб „Млад журналист“ вече започна редовните си сбирки. Идеята на ръ-
ководителя на клуба - ас. д-р М. Душкова, е да се съчетаят теоретичните за-
нятия по журналистика с практическите умения. Студентите, записали се в 
Клуба, ще са и първите репортери на в. „Студентска искра“.

Клуб „Бленда“ с ръководител Ваньо Димитров ще разкрива пред студенти-
те тайните на фотографията. Той си е поставил амбициозната задача неговият 
клуб да документира дейностите на другите студентски клубове. „Студентска 
искра“ ще отвори страниците си за колегите от „Бленда“, за да публикуват те 
свои снимки, отразяващи живота на университета. 

Кръгла маса „Змей Горянин“
ас. д-р Мира Душкова

На 1-ви март 2012 г. в РУ „Ангел Кънчев“ се проведе кръгла маса 
„Змей Горянин“, организирана от катедра „Български език, литература 
и изкуство“. Участие взеха студенти и преподаватели от университета, 
както и литератори от града. Заявки бяха подадени и от изследователи 
от страната, които не успяха да се включат във форума, но изпратиха 
свои експозета.

Докладите на кръглата маса бяха насочени към различни аспекти 
от творчеството на Змей Горянин – поезия (лирични и сатирични 
текстове), към един от неговите романи, към преводите му и към 
творби, писани за деца. Представени бяха и текстове, свързани с 
публикациите му в периодичния печат от различни години. Сред 
акцентите беше и осмислянето на личната му философия и вярата в 
Бог, които му помагат в трудни години. 

Кръглата маса в РУ „Ангел Кънчев“ е първият национален научен 
форум, посветен на Змей Горянин. Затова и организаторите се надяват 
подготвящият се сборник да предизвика интереса на специалистите и 
на русенската общественост. Още повече че представените текстове 
осветляват зони от творчеството на Змея, които досега не са били обект 
на специално проучване. Те са приносни както за конструирането на 
историята на литературата на град Русе, така и за националната ни 
литература.

Светлозар Димитров (1905-1958), роден в Русе, по-известен с 
един от псевдонимите си Змей Горянин, е писател с трагична съдба. 
Обвинението във „великобългарски шовинизъм“ и присъдата от 
Народния съд (1945-46) преобръщат съдбата му. До края на живота си 
Змей Горянин остава в периферията на литературния живот, като най-
жестокото наказание е, че му е забранено да публикува под „змейския“ 
си псевдоним.
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Стартова победа  
в новия сезон

Пролетният полусезон на Държавното сту-
дентско първенство по футбол, администри-
рано от Аматьорската футболна лига, започна 
с пълен успех на русенските студенти. В един 
от решителните сблъсъци за челно класиране 
в предварителната група „Север” на негосто-
приемния шуменски стадион възпитаниците 
на треньора Камен Симеонов надделяха над 
коравия си съперник от Шуменския универ-
ситет с впечатляващ за гостуване резултат 
3:1. Първото полувреме завърши при нулево 
равенство. На почивката Симеонов промени 
тактиката на отбора и след няколко успешни 
атаки резултатът закономерно нарасна с цели 
три гола за русенци. Първият гол бе отбеляз-
ан от капитана Атилла Юмер в 48-та минута. 
В 57-та Илиян Личев покачи на 2:0, а третия 
гол за отбора на Русенския университет по-
стигна Николай Недков в 69-тата минута.

70-годишен юбилей на ТОДОР ДЕЛЕВ
От постъпването си в Русенския университет през 1973 г. до 2005 г. Тодор Делев, роден на 

03.03.1942 г., е преподавател в катедра „Физическо възпитание и спорт”. През годините под негово 
ръководство израстват редица студентски шампиони и медалисти на Общостудентските спортни 
игри по лека атлетика. През периода от 1997 г. до 2004 г. като ръководител на катедра ФВС про-
дължава да отдава своя ентусиазъм и неуморна енергия за развитието на новия етап на спортна-
та база на РУ - изграждането на закрития спортен комплекс „Академик”. Своята професионална 
съпричастност към академичния спорт в университета Тодор Делев проявява и в заемането на 
председателството на новосъздадения през 2005 г. Университетски спортно-оздравителен център. 

Неуморният творчески дух на Тодор Делев винаги търси нови хоризонти. Обогатява култур-
ната дейност на университета и с основаването на студентско студио по живопис ”Илия Беш-
ков”, получило авторитет и признание чрез изявите на нашите студенти творци в значими про-
фесионални области. Самият той, изявен русенски художник, член на СБХ, отдава своите усилия 
за естетизацията на нашата академична околна среда. В един период бе необходимо и ново раз-
витие на дейността на Студентските културни клубове. Отново Тодор Делев бе подходящият чо-
век, който умело съвмести своята преподавателска дейност с председателството на Студентския 
културен дом при РУ.

В годините след своето пенсиониране Делев остава неразривно свързан с Русенския универ-
ситет. Неговите знания и умения са постоянно желани, търсени, искани от всички колеги в спор-
та и културата. 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

УС П Е Ш Е Н  КО Н Д И Ц И О Н Е Н 
ПОДГОТВИТЕЛЕН ЛАГЕР в района на 
Приморско осъществиха студентите от 
представителните отбори по волейбол, баскетбол, 
лека атлетика, спортно ориентиране. В рамките 
на една седмица под ръководството на своите 
треньори те проведоха ежедневни двуразови 
тренировки и бе положено началото на 
сериозната спортна подготовка за предстоящия 
пролетен студентски полусезон.

РУ спорт 

Зимна студентска балканиада  
„БОРОВЕЦ-2012”

За втора поредна година Националният зимен ски курорт Боровец прие студентите, люби-
тели на зимните спортове, за благородна спортна надпревара по дисциплините гигантски сла-
лом, сноуборд, бърза шейна, ски щафета. Повече от 350 души участваха в Студентската зимна 
Балканиада в Боровец.

Русенският университет бе представен от 11 студенти, които с много ентусиазъм и желание 
за изява допринесоха за 9-ото място в крайното комплексно класиране от участвалите 29 висши 
училища. В престижния студентски зимен спортен форум, организиран от Националното пред-
ставителство на студентските съвети и от Асоциацията за университетски спорт „Академик”, 
взеха участие и студенти от съседни балкански страни – Македония и Сърбия.

В гигантския слалом Иво Колев успя да преодолее квалификационния етап и да влезе сред 
първите 30, които се допускат до стартиране във втория манш. Малка грешка на предпоследна-
та врата лиши Иво от класиране в десетката. Добри изяви направиха и сноубордистите Лъчезар 
Атанасов и Кристиян Цонев.

РУ СПОРТ


