
Скъпи читатели,
Екипът на вестник „Студентска искра” 

продължава да се изгражда и обновява. 
Към нас се присъединиха студентите от 
клуб „Млад журналист”, които със своите 
репортажи ще Ви направят съпричастни 
на събитията от изминалите академич-
ни мигове.

Месец май е празничен месец за Ру-
сенския университет, богати на събития 
и емоции. С това разширено издание еки-
път на „Студентска искра” се надява да 
Ви помогне да усетите ритъма на нашата 
Алма матер.

Ще се радваме да изразявате своите 
идеи, впечатления и препоръки на на-
шия електронен адрес: 

vestiskra@uni-ruse.bg
Очакваме Вашите материали и реклами!

доц. д-р Анелия Манукова,
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ХРОНОЛОГИЯ НА
ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ

07.04.2012 г. - проф. Дейвид Браун, 
„Корнел” САЩ, DHC на РУ, изнесе 
лекция на тема „Демографските 
проблеми са важни, но не съдбовни”
09.05.2012 г. - Миглена Кунева изнесе 
лекция по случай Деня на Европа
05-06.05.2012 г. - Втори национален 
турнир, мпо електронни спортове
ОПРЧР - Русенският университет 
получи финансиране  
за периода 2012-2014 г.

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
Театрална формация “Пирон” на 25 г.
Зеленото мислене на Транспортния 
факултет
15 години „Право” в РУ
Култура на речта
250 г. Паисиева история
Прием - 2012

Богата програма  
в Деня на отворените врати  
в Русенския университет

Тази година информационните щандове 
на факултетите и филиалите освен богата 
информация предложиха и мултимедийни 
презентации. Това мотивира посетителите да 
видят на живо специализираните учебни зали 
и лаборатории, в част от които освен учебен 
процес се провеждат и научни изследвания.

За първи път със свои щандове се представиха Центърът за кариерно развитие и дирекция 
„Международно сътрудничество” към Русенския университет. На специално внимание се радваха 
програмите за международен студентски обмен, чиито информационни материали търсеха както 
кандидат-студентите, така и техните родители. продължава на стр.3

МИСЪЛТА НИ ДА Е СВЕТЛА, СЛОВОТО ДА Е КРАСИВО!
... И българският говор се зачева като пред-

говор, после прераства в отчетлив преговор 
със слушателя и най-сетне се установява като 
договор и едва ли не като заговор с онзи, който е 
посветен в паролата на неговите потайности. И 
тогава, вдъхновено и проникновено, из пашкула 
на езика излита пеперудата на мисълта... Това 
преображение повлича крак. Друго чудо очаква 
българския род - домашно и вселенско: чутото се 
превръща във видяно, звукът става знак. Букви 

хукват през страниците, духовни бранници, които напредват в строен строй и провалят про-
кобата на времето, брава на всяка забрава. Така се ражда книгата, паметник на паметта... А 
всяка книга, която се издава, ни издава тайната на тази вечност: тя е вечност на езика, който 
никога не се застоява и с един и същ дъх ни отграничава от другите и ни приобщава към другите...

Тези думи преди 17 години изрича в своето „Похвално слово за българското слово” по случай 24 
май Петър Увалиев, когото наричат „културен мит на България с широко европейско измерение”. 
Думи силни, тежащи със смисъл и мисъл, изпитващи собственото ни усещане за С-е-б-е-Стойност. 

На 24 май има малко повече от онова, което рядко виждаме да се промъква изпод прашасалата 
ни национална идентичност – усмивката. А повод – голям и славен! Честваме предвечната енергия 
на думите, мощта на езика, на който говорим и пишем – онова слово, което ни помага да разберем 
другите и себе си. 

Несериозно и безсъвестно е да търсим само в един ден – Денят на славянската писменост и 
култура, у светите равноапостоли Кирил и Методий опора пред тревожната обърканост на време-
то. Един ден в годината да отдаваме почит на това, което притежава силата да образова, съхранява, 
убеждава и възпитава, не помага на един народ – с крехко самочувствие и неустойчиво самосъзнание. 
Трябва ли историците да ни напомнят всеки път на този ден, че действителният мащаб на делото 
на двамата първопросветители Кирил и Методий и техните ученици е съизмерим с култ, който е не 
само „най-старият, но и най-трайният в цялата наша история”, за да пришием върху изхабеното от 
носене нездраво ниско себеусещане на българи чувството за пълноценност?!

Празничните слова предполагат патетика, която едва ли ще направи товара ни по-лек, а раме-
нете – по-здрави. И дано вместо да тежим с неприветливи съждения, редящи думи, които „болят” 
и правят рани, по-често да имаме поводи да изричаме качествени думи, родени изпод бели мисли.

НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ ПРАЗНИК е 24 май. Така го зовем. А да позволим да положим това усещане 
внимателно у нас, е още по-хубаво! 

Мая Сапунджиева, отговорен редактор на броя

Майски празници на Русенския университет
XIV Русенско изложение - 17-19 май 2012 г.

Русенският университет заложи на зелените технологии и екологичния бизнес като специален 
акцент на XIV издание на Специализираното изложение, което се организира всяка пролет от 
1999 г. насам. продължава на стр.4
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Интервю със СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ - изп. ди-
ректор на „Джобтайгър” ООД, проведе Мая Са-
пунджиева, редактор на в. „Студентска искра” 

Съществуват ли индикации за прекъсване 
на връзката между образованието и потреб-
ностите на пазара?

Един от пътищата да се преодолее този про-
блем е популяризирането на стажовете за студен-
ти, какъвто е приоритетът на този форум. Ста-
жантските програми (СП) подготвят младежи-
те за реалния трудов живот и трябва да се раз-

глеждат като неразделна част от академичното обучение.
На свой ред компаниите, наели стажанти, могат да ги подготвят за бъ-

дещи свои служители. По време на стажа студентът отива в една фирма, 
вижда какво се прави в нея и разбира какво не е научил във вуза и на какво 
трябва да наблегне. Като учат една наука, мнозина не знаят за какво я учат 
и за какво ще им послужи, не могат да преценят какво е важно и какво не. 
Т.е. младите не знаят дали са добре подготвени, преди да започнат реално 
да се занимават със задълженията си на работното място.

Ангажира ли се бизнесът стратегически и дългосрочно със студен-
тите и каква е средната продължителност на една СП? 

Компаниите предлагат предимно кратки стажове. Принципно СП са 2 
вида: 3-месечни – т.нар. летни стажове, и целогодишни или 1,5 г., когато 
стажантът преминава през много отдели на компанията, подготвя се из-
цяло за работа в нея. Но такива СП - т.нар. мениджмънт премии, предла-
гат изключително малко фирми и техните цели са по-различни. Наетите 
всъщност се подлагат на сериозна шлифовка и се обучават да станат ръ-
ководни кадри. Затова „се пускат”, за да са готови след 1,5-2 години да зае-
мат длъжността началник-отдел. Една сериозна инвестиция за всяка ком-
пания - 2 години студентите вземат заплати, без реално да произвеждат 

нещо, което е полезно за фирмата.
Все повече фирми заявяват, че определящ при вземане на решение 

за назначаване е не толкова придобитият трудов опит, а факторът 
дефиниран набор от компетентности. Очертава ли се това да се пре-
върне в трайна тенденция? 

Да! Трудовият опит има положително значение, доколкото създава у 
младия трудови навици - да стане сутрин за работа, да спазва задължени-
ята си на работното място, да добие умения за комуникация в бизнес сре-
да. Но фирмите се интересуват предимно от неговите качества и интере-
си, т.е. постъпвайки на работа, да върши онова, от което компанията има 
нужда, или да е склонен да се научи бързо. 

Младежката безработица не е продукт на кризата. Вие на какво 
отдавате повишения процент незаетост при младежите до 29 години?

Факторите са различни, но тази безработица не е толкова голям про-
блем на хората с висше образование. Безработицата е в пъти по-ниска сред 
младите кадри с диплома от вуз. По-голям е този процент при тези без ква-
лификация и специалност.

Има ли промяна в нагласата на младите хора за тези 11 години, в 
които провеждате форума в големите университетски центрове в ця-
лата страна?

Кризата доста отрезви младите. Накара ги да осъзнаят, че не трябва 
да чакат хубавото да се случи от само себе си, а да си потърсят решенията 
в живота. На това изложение идват едва 5-10% от студентите. Значи 80-
90% от тях не търсят в момента реализация. А това е концентрирано ме-
роприятие, на което фирмите идват на крака. Ако един млад човек е ак-
тивен и е загрижен за кариерното си развитие, той ще посети този форум, 
за да си свери часовника и да разбере какво търсят фирмите и той къде е 
в конфигурацията на търсенето и предлагането. Важното е студентите да 
знаят какво искат да постигнат, да си направят план как могат да го по-
стигнат и да работят по това.

Екипът на агенцията за подбор на персонал JobTiger, университетските 
кариерни центрове и бизнесът проведоха през март и април в различни 
градове на страната 11-ото подред издание на най-големия форум за 
студентски стаж и кариера Национални дни на кариерата-2012 под 
мотото „Добра кариера, добър живот”. 

На 26 март в Русенския университет за седма година студенти и 
млади специалисти получиха шанса да се срещнат с реалния бизнес, 
за да гарантират доброто начало на своята професионална реализация 
и да научат какви знания и умения са необходими за разгръщането на 
потенциала си в правилната посока. 

На форума присъстваха: управителят на JobTiger - Светлозар Петров, 
ректорът на русенското висше училище - проф. дтн Христо Белоев, 
представителят на генералния спонсор „Нестле”-България - Христина 
Тошкова, русенският областен управител - Стефко Бурджиев, неговият 
заместник - Веско Маринов, и регионалният синдикален представител - Кирил 
Черкезов. Включиха се 22 компании от региона и страната. В приветствието 

си проф. Белоев сподели: „Значимостта на трудовите борси постоянно 
нараства - както заради разнообразните специалности, предлагани от 
университетите, така и заради динамичните изисквания на модерните 
работодатели. Главното им предимство е, че те предоставят възможност 
на младите специалисти да установят пряк контакт с потенциалните 
работодатели, което спомага за своевременното професионално 
ориентиране”. Стефко Бурджиев допълни: „Фактът, че всяка година броят 
на участващите компании и заинтересованите студенти в този форум се 
увеличава, само потвърждава важността на това събитие, а изборът на 
Русенския университет за домакин - че това висше училище е мястото, 
където младите хора получават конкурентни знания и умения”.

Христина Тошкова отчете: „За „Нестле”-България Националните 

дни на кариерата са продължение на развиваната от 15 години собствена 
стажантска програма, целяща да дава шанс на студентите да придобиват 
ценни практически познания в реална трудова среда. Компанията е генерален 

спонсор на форума вече 9 години, защото оценяваме инициативата като 
важно, обществено значимо събитие”. Фактите говорят сами по себе си: 
над 215 са стажантите, провели стажове по нейната програма и 84% от 
приетите на едногодишен стаж са останали на работа в „Нестле”-България.

По данни на организаторите на форума през изминалите години 
Националните дни на кариерата в Русе са били посетени от над 5500 души. 
От JobTiger отчитат, че за 10 години 137 500 студенти и млади специалисти 
от цялата страна са посетили Националните дни на кариерата и над 22 000 
от тях са започнали работа или стаж в желана от тях компания.

26 март събра на едно място бизнес интереси и студентски надежди
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Ден на отворените врати
продължение от стр.1

Гост на официалното откриване беше директорът 
на Регионалния инспекторат по образование Димитър 
Райнов. Директори на средни общообразователни 
училища и на професионални гимназии от Русе и 
региона получиха дипломите си за повишаване на 
квалификацията по „Управление на маркетинга 
и медийни стратегии в областта на средното об-
разование”. Свидетелствата връчи зам.-ректорът 
по учебната работа на РУ проф. Михаил Илиев. 
Успешно завършилите курса са 19 ръководители 
на средни училища. 

Демонстрацията на управляеми минироботчета 
се превърна в атракция в Деня на отворените врати. 

Не по-малко любопитство у младите хора събу-
диха и изложените от Транспортния факултет два 
електромобила и новият 4-колесен ATV за пресечени 
местности. По-късно студентите имаха възможност 
да ги изпробват в двора пред Учебен корпус 2.
На разиграната томбола десетки момчета и момичета 
се сдобиха със сувенирни материали на Русенския 
университет. Най-големите късметлии спечелиха 
дарените от мобилните оператори VIVACOM и M-Tel 
шест мобилни телефона. За доброто настроение на 
всички се погрижиха изпълнители от танцов състав 
„Хармония”, от студентския клуб по спортни танци 
и от брейк формацията.

Младите хора харесват  
Русенския университет

Анкета на Ванина Грозева, III курс, МИО
В Деня на отворените врати бе проведена и анкета 

сред кандидат-студентите. Въпросите бяха свързани 
с репутацията, с която се ползва Русенският универ-
ситет сред младите хора, с тяхното отношение към 
висшето образование, с предпочитанията им към 
специалностите, предлагани от ВУЗа, и с очакванията 
им за успешна реализация след завършване. 

По-голямата част от кандидат-студентите зна-
еха за Деня на отворените врати от директорите на 
своите училища и от срещите на представители на 
Университета с тях. Резултатите убедително разкри-
ха, че кандидат-висшистите с радост биха учили в 
Русенския университет, защото им харесва богатото 
разнообразие на специалности, добрата материална 
и учебна база, както и предоставените възможности 
за допълнително развитие и работа.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
Изпити 2012-2013 г.

Продължение от брой 372

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ 
За завършилите средно образование:
✓ 20 юни - 4 юли: подаване на документите в Русе;
✓ 20 юни - 3 юли: подаване на документите извън Русе (в изнесените центрове на Русенския 

университет за прием на документи във Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Стара 
Загора, Пловдив, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра).

За притежаващите висше (вкл. колежанско) образование:
✓ 30 юли - 3 август: прием на документи само в Русе. 

КЛАСИРАНИЯ
1-во класиране - до 20 юли
2-ро класиране - до 30 юли

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ДАТА НАЧАЛЕН 
ЧАС ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ ПРОВЕЖДА СЕ  

В ГРАД 
7 юли (събота) 8:00 ч. Рисуване Промишлен дизайн Русе
8 юли (неделя) 8:00 ч. Моделиране Промишлен дизайн Русе

9 юли (понеделник) 8:00 ч.
Оценка на 
творческите 
способности

Промишлен дизайн Русе

10 юли (вторник) 8:00 ч. История на 
България

Икон.-управленски специалности, 
Право, ПНУП, Български език и 
история

Русе, Силистра, 
Разград, Плевен, 
Монтана

11 юли (сряда) 8:00 ч. Български език

Икон.-управленски специалности, 
всички инженерни специалности, 
Право, ПНУП, НУПЧЕ, Български език 
и история, Български език и чужд 
език

Русе, Силистра, 
Разград, Плевен 
Монтана

12 юли (четвъртък) 8:00 ч. Общотехническа 
подготовка

Машинно- и електроинженерни 
специалности, Биотехнологии, 
Химични технологии, Хранителни 
технологии

Русе, Силистра, 
Разград, Плевен 
Монтана

13 юли (петък) 8:00 ч. Математика

Всички инженерни специалности, 
икон.-управленски специалности, 
Математика и информатика, Физика 
и информатика, Информатика и ИТ

Русе, Силистра, 
Разград, Плевен 
Монтана

14 юли (събота) 8:00 ч.
Английски език, 
Немски език, 
Френски език

МИО, Европеистика, НУПЧЕ, 
Български език и чужд език Русе, Силистра

14 юли (събота) 13:00 ч. Физика

Машинно- и електроинженерни 
специалности, Физика и 
информатика, Химични технологии, 
Биотехнологии, Хранителни 
технологии

Русе, Силистра, 
Разград

15 юли (неделя) 8:00 ч. Икон. география 
на България Икон.-управленски специалности Русе

15 юли (неделя) 13:00 ч. Икономика Икон.-управленски специалности Русе

16 юли 
(понеделник) 8:00 ч. Биология

Кинезитерапия, Ерготерапия, 
Екология и ТООС, Биотехнологии, 
Технологии на храните

Русе, Разград

16 юли 
(понеделник) 13:00 ч. Химия

Екология и ТООС, Биотехнологии, 
Технологии на храните, Химични 
технологии

Русе, Разград

17 юли (вторник) 8:00 ч.
Оценка на 
двигателната 
култура

Кинезитерапия Русе

Новополучили академични длъжности и научни степени
дтн Веселин ГРИГОРОВ
дмн Петьо КЕЛЕВЕДЖИЕВ 
д-р Абдуламир АБЕД АЛИ 
д-р Антонина ДИМИТРОВА
д-р Ахмед Али АХМЕД
д-р Боряна ЛЕЧЕВА
д-р Валентина ВОЙНОХОВСКА

д-р Дарин ПЕЕВ 
д-р Камен УЗУНОВ
д-р Сехер КАДИРОВА
д-р Христина АТАНАСОВА
доц. Георги ХРИСТОВ 
доц. Ирена ВЪЛОВА
доц. Петко МАШКОВ

доц. Силян АРСОВ
проф. Велизара ПЕНЧЕВА
проф. Димитрина ЦОНЕВА
проф. Иван КОЛЕВ
проф. Пламен ДАСКАЛОВ
проф. Тамара ПЕНЧЕВА

Честито!
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За своите 13 години Специализираното русенско изложение се превърна 
в символ на съвременната земеделска, автомобилна, индустриална и 
електронна техника. Изложението е единственото по рода си в Централна 
Северна България и е третото по големина в страната. Провежда се ежегодно 
през месец май на територията на Русенски университет „А. Кънчев”, 
където се намира и единственият в страната ни факултет за подготовка 

на кадри по Земеделска техника и технологии.
XIV Русенско изложение се организира от факултетите „Аграрно-

индустриален” и „Транспортен” на Русенския университет със съдействието 
на област Русе, община Русе и Съюза на учените – Русе и под патронажа 
на Мирослав Найденов - министър на земеделието и храните.

Знания, зелен опит и идеи в обща крачка
От тази година Специализираното изложение протича под нова „марка” - РУСЕНСКО 

ИЗЛОЖЕНИЕ, и ще продължи да отстоява целта си да събира учени, студенти и бизнес на 
амбициозната по замисъл инте-
лектуална борса за обмен на тех-
нологични идеи в широк кръг 
индустрии.

Водещи инженерни решения 
в земеделската и транспортната 
техника демонстрираха фирми 
паралелно с организирания за 
първи път в рамките на тради-
ционния форум Специализиран 
панаир за електронна, компю-
търна и управляваща техника. 
Изложението запази обичайно 

силното представяне на аграрно-индустриалния и автомобилния бранш. То отново раз-
кри водещите тенденции както при леките и тежкотоварните автомобили, така и при но-
вите модели комбайни, трактори и прикачен инвентар, при специализираната техника за 
растениевъдството и животновъдството, различните сортове семена и посадъчен материал.

Под „зелената идея” протече и Международ-
ната конференция „Водният сектор в България 
– състояние, проблеми, перспективи”, проведена 
по инициатива на German Water Partnership. 25 
немски фирми – компании, корпоративни гру-
пи, научни институти и асоциации, участващи 
в сдружението, „подредиха” последните новости 
от своите природощадящи и авангардни възгле-
ди в голямото хале на Аграрно-индустриалния 
факултет. Германските изложители представиха 
екоангажиментите си чрез експонати, демонстри-
райки и разяснявайки спецификата на своите 
екологични индустрии, съоръжения и техноло-
гии за пречистване на питейна, промишлена и 
дъждовна вода, рехабилитация на почви, инженерингови решения за водни стопанства, техника за водоснабдяване и канализация.

Тематично в специално откроения нов аспект на форума – екологичният бизнес, се включиха електромобилите на „Ситроен“ и „Пежо“, електри-
ческият велосипед на Транспортния факултет на РУ и зарядните станции за електрически превозни средства.

Практични и работещи през годините се оказаха съвместните инициативи на пред-
ставителите на бизнеса и академичните звена, фокусирани към повишаване качеството 
на образование на студентите. Една от тези изяви е проведената Кръгла маса за висшето 
образование по електромобили с оглед осъзнатия дефицит от несъгласувани действия 
между учените и представителите на бизнеса при определяне учебното съдържание на 
дисциплините в тази техническа област на знанието. 

В контекста на нуждата от диалог между работодатели и млади специалисти бяха ор-
ганизираните дискусион-
ни срещи между бъдещи-
те бакалаври и магистри и 
участващите в Русенското 
многофункционално изло-
жение фирми от Електрон-
ния панаир - най-важното 
събитие в провеждания от 

факултет „Електротехника, електроника и автоматика” Месец на работодателите. Прак-
тиката е доказала важността на директния контакт между работодателските компании 
– потребители на кадрите на Електрофакултета, и подготвяните в Университета спе-
циалисти по хардуерно инженерство, електроника, автоматика и управляваща техни-
ка, телекомуникации, енергетика и възобновяеми енергийни технологии. Така и двете 
страни получават шанс за обмен на информация относно очаквания, изисквания и кон-
кретни действия за взаимна полза.

Страници 4 и 5 подготви Мая Сапунджиева
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Екологичните крачки  
на “мислещия” бизнес

Производители в сферата на екологията и опазването на околната среда се 
включиха за първа година на Университетския форум. Уникалният партньор 
ECO BIZ FAIR даде възможност на всички участници и гости да надникнат 
в бъдещето на екологичните услуги и екопроизводството.

На екоизложението и неговите обособени в отделен сектор шатри с експонати 
40 български и румънски фирми показаха на практика какво означава „зелено мислене”: производители на биологични торове и хумус, пчелни и 
билкови продукти, натурални хранителни добавки и подсладители, натурални сапуни; фирми за изграждане и сервиз на соларни, отоплителни и 

водопроводни инсталации, предлагащи екотуризъм, бижута и аксесоари от естествени 
материали; производители на машини за екобрикети и пелети. 

Панаирът е организиран по линия на проекта „Екологични трансгранични 
дейности за създаване на интегрирана бизнес зона - ECO BIZ”, финансиран по 
Програмата за трансгранично 
сътрудничество България 
– Румъния 2007-2013 г. В 
рамките му бе проведен 
семинар на тема How 
to ECO BIZ. Безплатна 
помощ на желаещите 
да стартират бизнес 
предлага новооткритият  
в  у н и в е р с и т е т а 
Информационен център  
(Info point) „Екологични 

трансгранични дейности за създаване на интегрирана бизнес зона – ECO BIZ”. Вторият 
информационен център е в община Русе, и съответно още два в Румъния.

Еко-елудобство  
на две гуми

Електрическа разработка на 2 колела - дело на екип пре-
подаватели и студенти от Транспортния факултет и констру-
иран по фонд „Научни изследвания”, подкараха по алеята в 
двора на РУ преподаватели и гости на изложението. Приклю-
чилото съвсем скоро сглобяване обяснява недокрай проуче-
ния му капацитет и предстоящите стандартни тестове, кои-
то ще отговорят на много въпроси около потенциала на този 
удобен и евтин начин на придвижване в градска среда. Вело-
сипедът, способен да измине 35 км, без човек да върти педа-
лите, и чиито части са вносни, ще се ползва за научни цели 
и на този етап не се предвижда масовото му производство. 
Той обаче е хибриден и при нужда ползвателят му може да 
го ползва в качеството му на обикновено колело с педали.

На Специализираното изложение „Електронна, 
компютърна и управляваща техника” присъстваха 
ректорът проф. дтн Христо Белоев, деканът на фа-
култет ЕЕА доц. д-р Валентин Стоянов и специалните 
гости - областният управител Стефко Бурджиев, зам.-
областните управители Веско Маринов и д-р Андриан 
Райков, както и началникът на отдел „Информацион-
ни технологии“ в община Русе, Пламен Ангелов. Из-
ложителите организираха специализирани семинари: 
„СТЕМО” - „Системи за управление на бизнеса”; „СЕК-
ТРОН” - „Системни решения за сигурност и комуни-
кации”; „АББ БЪЛГАРИЯ” - „Енергийна ефективност 
и подобряване на работния процес чрез честотни ре-
гулатори от АВВ”; „СЕТ ПИБИСИ ТЕХНОЛОДЖИ” и 
„ЩАЙНЕР ЕЛЕКТРОТНИК” - „Производство и мон-
таж на печатни платки”; и на „БЛИЗУ” - „Иновативни 
цифрови платформи”. 

Зелената вълна в автомобилостроенето
Електромобилите на „Ситроен” и „Пежо”, електрическият велосипед на Транс-

портния факултет и зарядни станции за електрически превозни средства са новата 
зелена вълна в автомобилостроенето. На 17 май се проведе и Втората научна конфе-
ренция „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”, организатори на която бяха Индустриален клъстер 
„Електромобили” (ИКЕМ) и Транспортният факултет на Русенския университет. Тя 
се състоя под патронажа на ректора проф. дтн Христо Белоев, председателя на УС на 
ИКЕМ, Илия Левков, и кмета на гр. Русе, Пламен Стоилов. 

На изложението „Електромобил Ситроен” взеха участие Валери Паунов, водещ 
фирменото обучение в българското представителство на компанията, и технически-
ят директор Борис Янков. На пленарното заседание бе представен подготвеният за 
издаване учебник „Възобновяеми енергийни източници” с автори Иван Евтимов, Ро-
сен Иванов и Генчо Попов. Той представя възобновяемите енергийни технологии и 
източници за зареждане на електромобилите.

Автомобилното изложение и тази година демонстрира широк спектър марки. 
Опел, Шевролет, Пежо, Нисан, Грейт Уол, Форд, Ситроен, Киа, Хюндай участваха с 
новите си модели.
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Посвещение
засл. доц. Живодар Душков

Народът думата „професор” свързва
със мъж и побелял, и очилат.
Навярно ориентирал сe е бързо:
с косата – беден, с ум пък е богат!

Във тоз момент внимателно се взирам
на Ангел С. Смрикаров във лика.
Че право казват хората, разбирам:
професор цял е – как да отрека!

Поетическа изповед на 
невръстна поетеса от детската 
градина
доц. д-р Руси Русев
Мойта мама е незаменима,
миличка, добричка, чудна
и като компютър умна.

Молитва на студент,  
който сяда да пише  
курсова работа
доц. д-р Руси Русев

Дай ми, Боже, да бъда и днес
сладкопойна птичка копи-пейст.

Защо?
доц. д-р Руси Русев

Кажете, кучета, 
защо започнахте да ни ядете?
Ние не сме ви врагове, не сме агресори,
а просто в България професори.

Ден на хумора
Евгения Манова, III курс, Право

На 4 април 2012 г. в Русенския университет се отбеляза Денят 
на хумора. Проявата по стар обичай събира преподаватели и сту-
денти - почитатели на шегата. Домакин бе катедра „Български език, 
литература и изкуство”, а водещ - д-р Мира Душкова. На входа на 
аула 2.101 във втори корпус, където се проведе събитието, се разда-
ваха табелки с усмивки и всеки трябваше да ги закачи на ревера си 
за добро настоение. 

В началото бяха представени откъси от Чудомирови разкази за-
едно с репродукции на негови хумористични картини. Студенти от 
клуб „Различни и равни” участваха със свой авторски скеч, а пре-
подаватели от Университета изложиха свое лично творчество с ху-
мористична насоченост. 

За да определи катедра-домакин за следващото честване на Деня 
на хумора в РУ, водещата хвърли в публиката талисмана на събити-
ето – ръчно изработена ръкавица. Така случайността определи, че 
през 2013 г. организатор и домакин ще бъде Юридическият факултет на Университета. 

За да запазим по-дълго приятните емоции, публикуваме авторски текстове на част от участниците в Деня на хумора.

Ергенски тревоги
гл. ас. Ивайло Николаев
Вчера бях с една мома.
После бяхме... у дома.
Там си стиснахме ръцете
и преплетохме нозете.

Цяла нощ, та до зори
бяха нашите игри.
И накрая уморени
тя поиска да се женим.

Аз пък, чувайки това,
взех, че хукнах през глава.
И се чудя, и се мая
де ще му излезе края?

Вие ми кажете, хора,
Вяра или Теодора?
Или пък да е Галина?
С нея лятото премина.

Не! Не мога! Нямам сили!
Друг път ще напрягам жили.
Как такъв напет ерген
да се давам лесно в плен?

За сега ще съм така,
търсейки добра жена!
Пък намеря ли я, знай,
аз на туй ще туря край!
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Да си редактор  
на „Студентска искра”,  
е отговорност!
Интервю на Ванина Грозева с Живодар Душков

Живодар Душков е историк, автор на 20-ина 
книги, между които и на няколко, свързани с нашия 
университет: „Висше техническо училище „Ангел 
Кънчев”-Русе” (в съавторство, 1989); „Факултет 

„Механизация на селското стопанство”. 50 години” 
(в съавторство, 2003); „Русенски университет. 60 години” (в съавторство, 
2005); „Русенски университет. Документален сборник” (2005); „60 усмивки 
made in RU” (2005); „В диалог за бъдещето” (2010); „Русенската Алма Матер” 
(2010). Съставител е на литературния сборник „Трепети” (антология, изда-
дена по повод 40-годишнината на в. „Студентска искра”, 2008). Сценарист 
е на документалните филми „Русенският университет на границата между 
два века. 1995-2003” (2003), „Бъди благословена, Алма Матер” (2005) и „Не 
спирайте! Никога!” (2008).

През годините е редактор на излизалите спорадично вестници „Русен-
ски педагог”, „Ангел Кънчев”, „Михаил Арнаудов”. Удостоен е с: почетно зва-
ние „Носител на почетния знак на Русенския университет” (2003); Златна 
значка на Русенския университет (2007); награда „Златно перо” на Съюза 
на българските журналисти (2008); званието „Заслужил доцент на Русен-
ския университет” (2010). През 2007 г. получава „Награда Русе” в областта 
на публицистиката. От 1 юли 2010 г. е пенсионер.

Репортерът на в. „Студентска искра” Ванина Грозева - член на клуб 
„Млад журналист”, интервюира Живодар Душков - най-дългогодишни-
ят главен редактор на университетския ни вестник. 

Колко години списвахте в. „Студентска искра”?
При мен главното редакторство е свързано с два етапа. В първите ме-

сеци на 1977 г. аз, начинаещ асистент, станах заместник главен редактор 
– първоначално на Петър Партинов, а после (за 1–2 броя) – на Владимир 
Етърски, след което оглавих редакционната колегия за 3 години. Предадох 
щафетата на Анна Чернева. (Съдбата отне тримата в обратен ред, покой на 
душите им!) Вторият етап вече е по-продължителен – от есента на 1990 г. 
до края на 2009-а. Но между двата периода, а и след крайната граница, по-
ради редица обстоятелства трябваше да издам няколко броя.

Кои бяха най-трудните периоди в историята на вестника?
От дистанция на времето бих определил не като най-трудни, а като най-

несправедливи спрямо мене седмиците, в които и нашата Алма Матер бе 
обхваната от студентска стачка и на два пъти едно от студентските „синди-
кални” искания беше свързано с настояването да си подам оставката като 
гл. редактор. И тъй като то беше неоснователно и без аргументация, оста-
нах. (Ако се пошегувам, след време нещата се обърнаха – исках да си подам 
оставката, а тогавашното академично ръководство не ми я прие.)

Кога студентите бяха най-активни при издаването на вестника 
и с какво?

Истински активни, отговорни и инициативни бяха студентите от пър-
вата редколегия - Божидар Панчугов, Антон Георгиев, Валери Александров, 

Магдалена Илиева. (Преди да изрече фамилията на Магдалена, се замисля, 
но явно усетил недоумението ми, пояснява, че се е зачудил как да я пред-
стави, тъй като скоро се оженили с Валери... И вероятно са станали първото 
семейство на „Студентска искра”.) Още и Недялка Милчева, Георги Шар-
ков, Емил Караенев, Сава Попов, Тома Кабаков и др. Амбициозните млади 
хора от първите години на втория етап са Атанас Върбанов, Калчо Петков, 
Галин Найденов, Михаил Димитров и др. Възможно е причината да е не са-
мо в обстоятелството, че нужните хора са се появили в нужното време, но 
и да е била свързана със съществуването на литературен клуб „Пеньо Пе-
нев”, на кино- и фотоклуба, на Секцията по изобразителни изкуства „Илия 
Бешков” към Студентския културен клуб и на учебната дисциплина „Жур-
налистика” към Факултета за обществени професии (по-късно – Свободен 
факултет). А това ще рече - наличие на много студенти, за които вестникът 
е и трибуна, и потребност за творческа изява. 

Въпреки че не ме питаш за участието на преподавателите и служителите 
в списването, трябва да спомена, че се радвам най-искрено, задето се включ-
ваш в редколегията на нашата „Искра”, тъй като баща ти (лека му пръст!) 
беше част от първия ми екип. Много, много талантлив карикатурист беше! 
Жалко, че си отиде от този свят толкова рано! И не като историк, ратуващ 
за приемствеността между поколенията, а като баща казвам: „Христо би се 
зарадвал, че в този момент следваш една от пътеките, по които той вървя!”.

Кое Ви караше през годините да пишете непрекъснато – не само 
журналистически материали, а и стихотворения, проза, исторически 
очерци и други?

През годините се натрупват много впечатления и много мисли. Естест-
вено е било по един или друг начин да ги споделя с околните. В едни слу-
чаи вълненията си съм обличал в дрехите на лириката, в други – на худо-
жествената проза, в трети – на научното изследване... Не съм един и същ 
и книгите ми са такива – художествени, хумор, публицистика, документа-
листика, исторически… А че съм гледал на публикациите в „Студентска 
искра” не като на неща мимолетни, незаслужаващи по-късно внимание, 
говорят следните факти: в книгата си с избрана публицистика „Свидетел-
ства за времето” (2007) включих около 20 статии или реплики, отпечатани 
най-напред в нашата „Искра”, а 99,99% от анекдотите в „60 усмивки made 
in RU” се появиха най-напред във вестника… 

Какво ще пожелаете на новата редакторска колегия на вестника?
Да работят с мисълта „Да си редактор на „Студентска искра”, е отговор-

ност!”. В сравнение с едни университетски вестници, които са сменяли име-
то си и са прекъсвали с десетилетия своя живот, с други, които се появиха 
и изчезнаха бързо-бързо в небитието, нашият излиза от 5 февруари 1958 г. 
все с името „Студентска искра” и служи на каузата Русенски университет. 
Повярвайте – дори сред създателите на вестника да не се родят журнали-
сти, у тях ще остане трайна и с нищо несравнима сладостта, че именно те, 
със своите текстове, са допринесли с нещо за тази кауза.

Какво бихте посъветвали членовете на клуб „Млад журналист”, за 
да бъдат материалите им по-интересни?

Не обичам да давам съвети. (Прави пауза.) Но ако ми се доверят, злат-
ните правила в журналистиката могат да се сведат до две: 

ПИШЕТЕ ЗА ОНОВА, КОЕТО ЩЕ Е ИНТЕРЕСНО НЕ САМО НА 
ВАС! ПИШЕТЕ САМО ТОГАВА, КОГАТО СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ ОТРА-
ЗЯВАТЕ ИСТИНАТА!

Благодаря Ви много за откровеността.

Русенският университет 
знае от какви кадри 
има нужда бизнесът

Голям интерес проявиха студентите на факултет 
„Бизнес и мениджмът” към провежданата за 
четвърта поредна година инициатива „Дни на 
кариерата-2012”. На 9 април представители на 
различни фирми, институции и организации 
презентираха своите идеи за необходимостта 
от включването на младежите в стажантски 

програми и наблегнаха върху важността от активното им участие в конкурсите за работни места. По 
традиция работодателите получиха „Алманах” на новия випуск с автобиографиите на завършващите, 
които да им помогнат в избора на техните евентуални бъдещи кадри. Специалните гости на форума 
акцентуваха върху програмата на Социалното министерство за подкрепа на младежката заетост, 
за предстоящата съвместна работа с университетското ръководство за ефективно използване на 
възможностите на програмата в полза на завършващите. 

Майски празници - 2012
Преподаватели по Нова българска литература 

и студенти от специалностите „Български език 
и чужд език” (Филиал - Силистра) и „Български 
език и история” (факултет „Природни науки и 
образование”) към Русенски университет „Ан-
гел Кънчев” проведоха пътуващ семинар (пос-
ветен на 115-годишнината от смъртта на Але-
ко Константинов) на тема „Смехът и срамът в 
творчеството на Алеко Константинов”. На него 
бяха представени проблеми, неизменно съпът-
стващи творбите на Щастливеца: срещата меж-
ду културите; Бай Ганьо и характерологията на 
българина; превъплъщенията на Бай Ганьо; Бай 
Ганьо и властта; Новият свят в творчеството на 
Алеко; интердисциплинарни наблюдения меж-
ду литературата и изобразителното изкуство 
въз основа на карикатурите за Бай Ганьо и др. 
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КУЛТУРА НА РЕЧТА
За правописа на някои сложни думи в съвременния български език

Продължение от брой 372

проф. д-р Димитрина Цонева

Когато подчинената стои пред главната основа, думата се пише слято 
и има следния вид:

подчинена основа - главна основа
шоупрограма, автогара, фотоапарат, аудиокасети, автоклуб и др.
През последните години се наложиха в езика ни следните сложни съ-

ществителни имена – предимно със съставки от чужд произход:
уебстраница, уебсайт, айскафе, джазбенд, джемсешън, пийпшоу, плей-

бек, сноуборд, тийнпоколение, туроператор и др.
Интересна група са и нарицателните съществителни имена, образу-

вани от чужди буквени съкращения:
джиесем, есемес, джипи, пиар, дивиди, сиви, диджей, сиди.
Наложени в писмената практика форми със слято писане са и: 
вакуумапарат, вакууммашина, вакууммер; олмайстор (трима голмай-

стори), тъчлиния; емайллак, концертмайстор, тонрежисьор.

Когато в изречение се свързват две сложни съществителни с еднаква 
втора (главна) основа, в първото от тях може да се изпусне главната ос-
нова, като на мястото ù се пише тире (независимо от правописа на отдел-
ните сложни съществителни имена):

електро- и топлоснабдяване; електро- и мотокари; кино- и фото-
журналистика; аеро- и хидродинамика; авио- и ракетомоделисти; леко- и 
тежкотовари; радио- и телепредаване и др.

С масовата писмена практика, използвана като основен източник за 
информация при оформянето на всички правописни правила [„Нов пра-
вописен речник на българския език”, Изд. „Хейзъл”, 2002 г.,] бе наложено 
разделното записване на следните думи:

интернет адрес, интернет доставчик, интернет карта, интернет 
страница;

офис мениджър, офис техника, офис център, офис мебели;
фитнес център, фитнес клуб, фитнес салон, фитнес уред, фитнес зала;
тенис база, тенис верига, тенис клуб, тенис корд, тенис турнир;
Така е и с думи с първи компонент бизнес : бизнес абонат, бизнес вечеря, 

бизнес виза, бизнес дама, бизнес с елит, бизнес класа, бизнес култура, бизнес 
наръчник, бизнес начинание, но бизнесмен, (трима и т.н. бизнесмени).

Университетът събрa изявени 
чуждестранни и български  
специалисти по чуждоезиково 
обучение
гл. ас. д-р Цветелина Харакчийска

Русенският университет бе домакин на Международната годишна 
конференция на Българската асоциация на преподавателите по англий-
ски език (БАПА). От 30 март до 1 април 2012 г. организаторът на форума 
– катедра „Български език, литература и изкуство”, обедини интереси-
те на повече от 200 участници (учители, университетски преподавате-
ли, докторанти, студенти и преподаватели от частни езикови школи) от 
10 европейски държави, САЩ, Аржентина и Казахстан. Мотото бе Ино-
вативно преподаване, активно учене и ефективни практики на оце-
няване в езиковото обучение. В програмата на 21-то издание на този 
престижен научен форум бяха включени доклади, дискутиращи актуал-
ни въпроси, свързани с: предизвикателствата при преподаването и изу-
чаването на английски език във всички възрастови групи; приложението 
на информационните технологии в чуждоезиковото обучение; квалифи-
кацията и професионалното развитие на преподавателите по английски 
език в контекста на ученето през целия живот. Своя опит споделиха из-
явени чуждестранни и български специалисти – автори на учебници и 

учебни материали за обучение по английски език като чужд и за подго-
товката и оценяването на педагогическите умения на преподавателите 
по английски език. 

В доклада си A Black Belt at Learning from Experience? Ейдриън Ан-
дърхил представи различни изследователски подходи и тяхното при-
ложение при обучението по английски. The Mad, Bad, Crazy World of 
English бе темата на пленарния доклад на Тим Боуън, който анализира по 
атрактивен и забавен начин лексикалните особености на съвременния 
английски език. С доклада си Cross-curricular Projects for the Language 
Classroom Кийт Кели насочи вниманието към интегрираното изуча-
ване на предмет и език, като акцентира върху положителния ефект на 
включването на проектната работа в чуждоезиковото обучение. Доц. д-р 
Галя Матева и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева представиха на-
бор от инструменти за обучаеми в областта на професионалното обра-
зование. Инструментариумът е предназначен за преподаване на важни, 
основополагащи езикови умения, необходими за усвояването на всеки 
чужд език в чуждоезикова работна среда. Изложението бе със заглавие 
Multilingualism in the Classroom.

Специални участници в събитието бяха Британският съвет-Бълга-
рия и Американското посолството у нас, които представиха информация 
за образователните си програми и курсове за квалификация на препода-
ватели по английски език. Провеждането на конференцията бе съпът-
ствано с изложение на учебно-методическа литература по английски 
език, в което взеха участие над 20 водещи международни и български 
издателства, културни и образователни институции.

Компютърна зала в университета 
носи името на проф. д-р Светослав Билчев

Русенският университет продължава традицията да именува зали на изтъкнати свои учени. От 23 март 2012 
г. компютърна зала в Централния корпус (1.405А) вече носи името на проф. д-р Светослав Билчев (1946-2010) - 
дългогодишен преподавател в Русенски университет, ръководител на катедра „Алгебра и геометрия”, посветил 40 
години от научноизследователските си търсения на Русенския университет. 

По идея на проф. Степан Терзиян и с решение на Академичния съвет, деканът на факултет „Природни науки 
и образование” проф. д-р Маргарита Теодосиева откри залата по повод отбелязването на две години от кончина-
та на проф. Билчев. Жестът свидетелства, че русенските преподаватели помнят и почитат името на своя колега.

Съвет на европейските 
декани на инженерни 
факултети – EEDC

Русенският университет е сред учредителите на нова 
европейска неправителствена организация European 
Engineering Deans Council (EEDC) със седалище 
в Брюксел, регистрирана наскоро по белгийските 
закони. В Административния й борд са избрани 
петима декани на инженерни факултети, подписали 
на 2 март 2012 г. учредителния протокол. Сред тях 
е и доц. Росен Иванов от Русенския университет, 
декан на Транспортния факултет. На 30 март 2012 
г. е проведена първата работна среща на членовете на 
EEDC, които се стремят да се интегрират с индустрията 
и с други участници в обучението, изследванията и 
иновациите.

Сред водещите цели на EEDC са обмяната на 
информация, опит и добри практики, които да се 
мултиплицират в образователната дейност. Специален 
акцент се поставя върху добрите практики по прилагане на 
Болонския процес във висшето инженерно образование. 
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Босилеград изпраща поредното 
послание за мир, любов и 
разбирателство на Балканите
Лора Вълчева, III курс, Право

В средата на април членовете на клуб „Различни и равни” към Ру-
сенския университет бяха гости на 19-ия Международен великденски 
фестивал в Босилеград, Сърбия, по покана на българското малцин-
ство в града. В конкурсната програма се включиха над 1000 малчугани 

от шест балкански държави - България, Македония, Сърбия, Хърват-
ска, Черна Гора и Молдова. Целта на организаторите - Културно-ин-
формационен център в Босилеград, е да превърнат селището в „център 
на детското щастие, любов и разбирателство на Балканите”. 

Малко преди това деца с увреждания към Дневен център „Ми-
лосърдие” заедно със студенти доброволци от клуб „Различни и рав-
ни” изработиха великденски сувенири и украси, за да участват - макар 
и задочно, в изложба в 
рамките на детския фес-
тивал. Представители 
бяха студентите, които 
отнесоха произведени-
ята на децата от „Ми-
лосърдие” заедно с поз-
дравите им към всички 
участници в събити-
ето. Председателят на 
клуб „Различни и рав-
ни” Диляна Пеева спо-
дели личното си впечатление за българското малцинство в Западните 
покрайнини: „Гражданите притежават невероятно високо чувство за 
българска принадлежност. В града има под 10 000 жители, като 1/3 са с 
двойно гражданство, а 1/2 - с българско. Това бе изключително топло 
посрещане, придружено със спокойствие и уют”. 

Клубът, обединяващ младежи от различни специалности от РУ, е 
създаден през 2008 г. по инициатива на доц. д-р Таня Грозева. Целта на 
организацията е да съдейства за интеграцията на младите хора с ув-
реждания в обществото, за тяхната социализация, а останалите техни 
колеги да разберат каузата на съпричастността. 

Студентският клуб благодари на РУ „Ангел Кънчев’’ и на всички, 
помогнали с дарение и подкрепили великденската кампания.

Заедно в различията си!
Особеностите на бит, традиции и етнокултурна уникалност събраха 

заедно чуждестранни студенти и докторанти от Русенски университет, 
за да отбележат те своя традиционен фестивал „Заедно в различията 
си”. Деветото издание на културния форум, проведен на 10 май, обедини 
разнородни, но красиви и самобитни идеи за веселие и откриване на нови 
приятелства. В момента в Русенската Алма матер се обучават над 450 
чуждестранни граждани от 10 страни - Албания, Гърция, Йемен, Китай, 
Македония, Молдова, Руската федерация, Сърбия, Турция и Украйна. 

ЕКО инициатива
На 05.04.2012 г. клуб „Различни и равни” проведе акция по 

залесяване в Природен парк „Русенски Лом” в местност до с. Иваново.

7 милиона българи -  
сред 4 милиона тона боклук?! 
или Сливи – за смет!
Лора Вълчева, III курс, Право

България показа – макар и само за един ден, колко качествено 
може да участва в глобални кампании с дългосрочно въздействие. На 
12 май 2012 г. страната ни се включи в инициативата „Да изчистим 
България за един ден”, инициирана от bTV през пролетта на 2011 г. 
като част от световното движение Let’s Do It World!, стартирало в Ес-
тония през 2007 г. 

Към акцията тази година се присъединиха и доброволци от Сту-
дентския съвет и от клуб „Различни и равни” към Русенския универ-
ситет. Техният принос в събирането на трупаните дълго време отпадъ-
ци излезе от рамките на междублоковите пространства. 

Районът на хижа „Приста” бе мястото, където младежите събраха 
немалко чували с боклук. 

Придвижването на групата с микробус осигури заместник област-
ният управител Веско Маринов. 

„70% от събраните отпадъчни материали бяха мокри кърпички, 
което ни доведе до извода, че човекът егоистично опитва да осигури 
хигиенното си задоволство, като демонстрира агресивна немара към 
мястото, в което уж би искал да се чувства щастлив, а всъщност цапа с 
лека ръка”, не скриха сърдитите си мисли младите хора.
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Академичната общност избра „Мис и Мистър  
Русенски университет-2012”

Лора Вълчева, III курс, Право

За първи път конкурсът „Мис и Мистър Русенски университет” е организиран през 2007 г. Съби-
тието бързо се превръща в традиция и набира все по-голяма популярност. Тази година то се проведе 
на 2 април в Доходното здание. 

Короната Мис Русенски унuверситет-2012 спечели Дияна Павлова (II курс, Маркетинг), като 
за нейни подгласнички бяха избрани Теодора Цачева (IV курс, Право) и Цветелина Цекова (II курс, 
Международни икономически отношения). С титлата Мистър Русенски университет-2012 бе удос-
тоен Августин Петров (II курс, МИО), чиито подгласници станаха Мартин Бънов (II курс, НУПЧЕ) и 
Христо Христов (II курс, Кинезитерапия). 

Финалистите ще имат шанса да се включат и в съревнованието на национално ниво – Мис и Мис-
тър Академик. 

ЖЕЛАЕМ ИМ УСПЕХ И НЕКА ДОСТОЙНО ДА ПРЕДСТАВЯТ УНИВЕРСИТЕТА!
Спектакълът беше повече от впечатляващ. За това допринесоха и спонсорите: Община Русе, 

Networx Bulgaria, Societe Generale Експресбанк, магазин Efrea, модна къща Richmart, фризьорски цен-
тър „Нина Йорданова”, Бюро за туризъм и приключения „Пълдин”, дискотека Showroom, козметична 
марка Avon, бар Johnnie Walker, Zepter. 

Водещи на събитието бяха студентите Сияна Великова и Лъчезар Атанасов, а официалният фото-
граф – Иван Атанасов, възпитаник на Русенския университет. За доброто настроение се погрижиха 
клубът по салса „Фламинго” и най-голямото училище за съвременни хип-хоп танци в България - The 

Center. Хитови песни бяха изпълнени от Сияна Видева и Иван Радулов, а публиката им пригласяше и възторжено ги аплодираше. 
На първия кръг участниците излязоха на сцената с ежедневно облекло. При втория представиха изучаваните от тях специалности и споделиха 

идеи за бъдещата си реализация. Кандидатите за титлата „Мистър Русенски университет” разкриха, че желаят след завършване на висшето си обра-
зование да се реализират по специалността си, а именно - като инженер, педагог, мениджър. Други пък възприемат идеята за стаж в чужбина, но с 
желанието след това да се върнат в родината. Момичетата също изложиха интересни визии за бъдещето си, свързани с професиите право, кинезите-
рапия, маркетинг, компютърни системи и технологии.

В третия кръг претендентите бяха в офи-
циални тоалети – момичетата - с рокли, оси-
гурени от Efrea, a момчетата – с костюми, пре-
доставени им от Richmart.

Августин Петров впечатли и спечели впо-
следствие журито и публиката с лично твор-
чество – стихотворение, посветено на емигра-
цията и родината.

Залата се оказа малка за всички, желаещи 
да усетят духа на забавната проява. Аудитори-
ята беше разнообразна - студенти, преподава-
тели, роднини на участниците. Журито бе в 
следния състав: Александър Стойчев - предсе-
дател на Студентския съвет, проф.д-р инж. А. 
Смрикаров - зам.-ректор по научното и кад-
ровото развитие, Радостина Жекова – носител 
на короната „Мис Русенски университет-2010”, представители на спонсорите и на Община Русе. 

Новото в тазгодишния конкурс беше излъчването му on-line в интернет благодарение на Networx Bulgaria. Гласуванетo в интернет определи и но-
сителите на приза „Мис и Мистър онлайн”. Титлата Мис онлайн взе Мадлен Йорданова (II курс, Стопанско управление), а Мистър онлайн – Златин 
Желев (II курс, Публична администрация). Модна къща Richmart избра за свое лице Августин Петров, който получи и специална награда – костюм 
по поръчка с уникална изработка и по индивидуална кройка. Лице на Еfrea стана Цветелина Цекова.

Носителите на признанието „Мис и Мистър Русенски университет” спечелиха и специален приз - екскурзия до Римини, Италия, осигурен от 
Бюро за туризъм и приключения „Пълдин”, както и маркови часовници, парична награда от Студентския съвет и ваучери за консумация в бар 
Johnnie Walker и дискотека Showroom. 
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Русенският университет представя ПОБЕДИТЕЛИТЕ от проведе-
ните през летния семестър университетски състезанията:

ВОЛЕЙБОЛ
1. място – отбор „Детелини” (с капитан Деян Воденичарски - ІV курс, 

ЕЕЕО): Деян Воденичарски, Сава Савов, Андрей Станчев, Метин Юмер, 
Тихомир Ангелов, Мариела Иванова, Милица Николова и Никола Жиков; 

2. място – отбор „Тигри” (с капитан Мариян Цветков - ІІІ курс, Елек-
троника): Мариян Цветков, Цветелин Цанов, Николай Паричев, Ивай-
ло Димитров, Ивайло Георгиев, Георги Керимедчиев, Евгени Маринов 
и Ивана Руменова;

3. място – отбор „Националите” (с капитан Димитър Георгиев - ІV 
курс, Маркетинг): Димитър Георгиев, Ангел Павлов, Иван Иванов, Ру-
мен Илиев, Иван Русанов, Валентин Йорданов, Искрен Папазов и Ми-
рена Василева. 

БАСКЕТБОЛ
1. място – отбор 23 (с капитан Магдалена Атанасова – ІІІ курс, Кине-

зитерапия): Магдалена Атанасова, Любомир Илиев, Андреан Атанасов, 
Любомир Караиванов, Александър Жигауро, Александър Господинов;

2. място – отбор Show room (с капитан Юлия Николова – ІV курс, 
Право): Юлия Николова, Самуил Славов, Ивайло Д имитров, Николай 
Паричев и Мануел Манев;

3. място – отбор „Интеграл” (с капитан Светозар Дряновски – ІІІ 
курс, Информатика и информационни технологии в бизнеса): Светозар 
Дряновски, Момчил Кирилов, Павел Ковачев, Любомир Панчев, Ста-
нислав Стоянов и Тихомир Иванов.

ФУТБОЛ

1-во място – отбор „Добруджа” (с капитан Георги Михайлов): Георги 
Михайлов, Стефан Желев, Стоян Янев, Златин Желев, Димитър Торлев, 
Калоян Петров, Никола Петров, Александър Клишмов;

2-ро място – отбор „Транспортер” (с капитан Антон Стефанов): Па-
вел Алдънов, Слави Славов, Йордан Вълчев, Генджай Ахмед, Иван Йор-
данов, Спас Спасов, Георги Иванов;

3-то място – отбор „Дриим тийм” (с капитан Деян Ганев): Деян Га-
нев, Димитър Дичев, Галин Иванов, Николай Петров, Андриан Кръстев, 
Павлин Иванов, Димитър Панов.

БАДМИНТОН
ЖЕНИ:
1-во място – Щеряна Кръстева (ІІ курс, КСТ)
2-ро място - Мария Илчева (ІІІ курс, МИО)
3-то място - Руслана Колева (І курс, Маркетинг)
МЪЖЕ:
1-во място – Станислав Недялков (ІІ курс, Електроника)
2-ро място - Мехмед Мехмедов (ІV курс, БЕИ)
3-то място - Пламен Александров (ІІІ курс, МИО)
ТЕНИС НА МАСА
ЖЕНИ:
1-во място – Габриела Антонова (І курс, СУ)
МЪЖЕ:
1-во място – Николай Недков (ІІ курс, ТТТ)
2-ро място - Виктор Багдасарян (І курс, КХГ)
3-то място - Хюсеин Кехайов (ІІ курс, ИМ))
ШАХМАТ
ЖЕНИ:
1-во място – Мариета Чавдарова (І курс, Европеистика)
2-ро място - Людмила Стоянова (ІІІ курс, КН)
3-то място - Кристина Йорданова (ІІ курс, ПД)
МЪЖЕ:
1-во място – Йордан Господинов (ІІІ курс, ЗТТ)
2-ро място - Александър Ангелов (ІІІ курс, ЗТТ)
3-то място - Йордан Илиев (І курс, КН)

СПОРТЕН БРИДЖ- двойков турнир
1-во място – Павел Пеев (IV курс) + Филип Филипов (IV курс)
2-ро място - Миглена Каратодорова (II курс) + Димитър Ников (II курс)
3-то място - Калина Минчева (II курс) + Николай Иванов (IV курс)

СПОРТНО КАТЕРЕНЕ
ЖЕНИ:
1-во място - Щеряна Кръстева Кръстева (II курс, КСТ) 
МЪЖЕ:
1-во място - Николай Стилиянов Станчев (II курс, АИ)
2-ро място - Николай Георгиев Славов (I курс)
3-то място - Волен Димитров Петров (I курс, КХГ)
3-то място - Георги Иванов Георгиев (I курс , КСТ)

Пролетни спортни игри – 2012
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Най-силният студент на Русенския университет - 2012
Традиционно в навечерието на 24 май в Русенския иниверситет се проведе зрелищен турнир 

по силов многобой „Най-силен студент на Русенския университет”. Организаторите на проявата, 
която е част от световноизвестнатата верига Strong men, са Студентският съвет, Студентската 
спортна комисия, подпомогнати от Университетски спортен клуб „Академик” и катедра „Физи-
ческо възпитание и спорт”. Главен съдия бе ст. преподавател д-р Димитър Обрешков – ръководи-
тел-катедра ФВС, а главен организатор и координатор бе четвъртокурсникът Мирослав Петков. 

До финалния кръг 
състезателите фина-
листи достигнаха след 
провеждане на квали-
фикационен етап в края 
на месец април.

Многобоят продъл-
жи близо 2 часа и пре-
мина в 4 кръга - ФЕР-
МЕРСКА РАЗХОДКА, 
ХВЪРЛЯНЕ НА ПУДО-

ВКА, ОБРЪЩАНЕ НА ГУМА И ТЕГЛЕНЕ НА АВТОМОБИЛ С ВЪЖЕ. Първото място бе безапела-
ционно заето от Юмер Юмеров (II курс, Kомпютъризирано проектиране в машиностроенето и уре-
достроенето), който извоюва три от четирите кръга. Борбата за второто място се оказа изключително 
оспорвана. След последния кръг двама студенти - Георги Райнов (II курс, Стопанско управление) и Бо-
рислав Банчев (III курс, 
Компютърни системи и 
технологии), се оказа-
ха с по 15 наказателни 
точки. Допълнителното 
преборване между тях 
чрез хоризонтално за-
държане на тежест за 
време определи Георги 
за сребърен медалист.

Ето как се подреди-
ха и останалите учас-
тници: 4-то място - Пламен Александров (ІІІ курс, МИО); 5-то място - Бирджан Дахилов (ІІ 
курс, Индустриален мениджмънт); 6-то място - Пламен Първанов (ІІ курс, Филиал – Разград); 
7-мо място - Мехиджин Али (ІІ курс, ЕЕЕО); 8-мо място - Павел Петров (I курс, Филиал – Раз-
град); 9-то място - Иван Иванов (ІІІ курс, Компютърни системи и технологии). 

В традиционната „Игра с публиката” най-силни при тегленето на автомобила се оказаха Мари-
яна Горанова и Христо Георгиев. Ректорът на Университета – проф. дтн Христо Белоев, поздрави 
всички спортисти с успешното преодоляване на трудните дисциплини и награди победителите.

Страници 11 и 12 подготви Валентин Каменаров 

ДЪРЖАВНИ СТУДЕНТСКИ 
ПЪРВЕНСТВА

Тенис на маса – София
Русенският университет се представи с два 

отбора при жените на проведения от Асоци-
ацията за университетски спорт „Академик” 
пореден Държавен студентски шампионат по 
тенис на маса. Студентките първокурснички 
Габриела Атанасова (І курс, Стопанско упра-
вление) и Емран Талиб (Химия и химични тех-
нологии, Филиал - Разград) достойно защитиха 
спортната чест на Университета и извоюваха 
бронзовите медали в отборното класиране. 
Пред тях са само отборите на НСА-София и 
СА-Свищов. В играта по двойки Габриела и 
Емран са със сребърни медали.

Футбол – Варна
През месец април Русенският универси-

тет успешно се устреми към финалите с по-
бедата с 2:0 над ТУ-Варна. Трудна, но сладка 
бе извоюваната победа на възпитаниците на 
треньора Камен Симеонов над силния и бор-
бен състав на Технически университет-Варна 
с 2:0. Залогът за срещата бе изключитено го-
лям - победа или равен резултат изкачваше 
РУ на първото място в групата и директно 
класиране за плейоф срещите. 

Варненските студенти излязоха на терена 
много мобилизирани и през цялото време на 
срещата играха с борбен дух и направиха ре-
дица опасни атаки. Но русенските студенти 
парираха техния устрем с много майсторство. 
Вездесъщият Светослав Матеев отново пове-
де състава към победата. Неговият прекрасен 
голов удар в 28-та минута изведе Русенския 
университет напред в резултата и даде успоко-
ение в играта на отбора и увереност, че целта 
ще бъде постигната. В самия край на срещата, 
в добре изработена триходова комбинация ка-
питанът на отбора Атилла Юмер сложи край 
на надеждите на варненци. 

Баскетбол – София
От 18 до 20 май 2012 г. в зала „Бонсист” в 

София се проведе първият Държавен студент-
ски шампионат по баскетбол 3х3. Възпитани-
ците на гл. ас. д-р Искра Илиева в оспорвана 
спортна надпревара със 17 висши училища 
мотивирано и с дух за победа успяха да спе-
челят Купата на шампионата. Шампионската 
титла извоюваха: Георги Минков (Индустри-
ален мениджмънт), Андреан Атанасов (Со-
циална педагогика), Димитър Янчев (Елек-
троника) и Николай Златков (Електроника).

СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ
Студентите на Университета - шампиони на България 2012
Изключителен успех постигна отборът на Русенския университет по спортно ориентиране 

на 56-ото Държавно студентско първенство, организирано от „Академик”-София и Национал-
ната спортна академия (НСА). В ОТБОРНОТО 
КЛАСИРАНЕ русенските студенти Ивайло Ка-
менаров (факултет „Природни науки и образо-
вание”), Златко Каменаров (факултет „Бизнес 
и мениджмънт”), Хюсиен Кехайов (факултет 
„Бизнес и мениджмънт”) и Димитър Стефа-
нов (факултет ЕЕА) изпревариха силния тим на 
НСА, и то на техен терен, като заеха 1-то място. 
Титлата убягваше на русенци повече от 15 годи-

ни. Успехът е много голям, защото спринтовата дистанция се проведе на открития внушителен 
спортен комплекс на НСА, където младежите от Академията знаеха всички подробности на те-
рена. След изключително мобилизирано, отговорно и силно бягане обаче още след първия със-
тезателен ден нашите момчета излязоха начело във временното класиране с цели 10 точки пред 
НСА-София. На следващия ден трасето бе разположено в околностите на Владая - там, където 
преди 56 години се е провел първият студентски шампионат. Сега отново Владая бе арена на кла-
сическата дистанция и русенските възпитаници затвърдиха победата си в отборното класиране, 
следвани от отборите на НСА-София и ВТУ-В. Търново.

В ИНДИВИДУАЛНОТО КЛАСИРАНЕ Ивайло и Златко Каменарови заеха първо и второ 
място, Хюсеин Кехайов е шести, а Димитър Стефанов – осми. 

Студентите ориентировачи в Държавното студентско първенство бяха приветствани от но-
вия ректор на НСА - доц. Пенчо Гешев, и от проф. Атанас Георгиев - председател на Българска-
та федерация по ориентиране, а на награждаването присъства и връчи призовете колоритният 
политик и възпитаник на НСА – Жорж Ганчев.
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