
Скъпи читатели,
Будители, учители, приятели. Какви сме 

ние за нашите студенти?! Всичко! Дълбоко в 
душата си всеки от нас носи духа на търсещия, 
знаещия и даващ знания човек – да научим 
младежите да бъдат себе си, да им позволим 
да полетят, да творят и следват мечтите си, 
да носят свободния дух на знанието и да го 
предават. Всяка епоха има своите будители, 
но много често се налага да ги виждаме с ума 
и сърцата си. Дали сме будители, ще покаже 
времето, но дали сме ценени и достойни хора, 
ще покаже настоящето.

Нека си спомним с преклонение и с признание 
за нашите първи Будители, за нашите родители 
и учители, за техния устрем да запалят искрата 
на познанието в душите ни и да ни научат 
да открием себе си, да ни мотивират да се 
усъвършенстваме непрекъснато и да ни покажат 
как да учим другите.

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

Очакваме Вашите материали и предложения!
Доц. д-р Анелия Манукова
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Обединение на ректорите на държавните 
висши училища от Северна България

По инициатива и покана на ректора на Русенския 
университет проф. д-р Велизара Пенчева и председателя 
на Общото събрание чл.-кор. проф. дтн Христо 
Белоев на 17 февруари 2017 г. в университета се 
състоя среща на ректорите на държавните висши 
училища от Северна България, на която присъстваха 
ректорите на Икономически университет – Варна, 
проф. д-р Пламен Илиев, Технически университет – 
Варна, проф. д-р Росен Василев, Великотърновски 
университет „Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р 
Христо Бонджолов, Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски” проф. дин Георги Колев, 
Стопанска академия – Свищов, доц. д-р Иван 
Марчевски, и на Технически университет – Габрово, 
проф. дтн Райчо Иларионов.

На срещата, която премина в изключително 
конструктивен дух, ректорите обсъдиха въпроси, 
свързани с демографските проблеми и намаляващия 
брой на кандидат-студентите, финансирането на 
висшето образование, необходимостта от гъвкави 
подходи за съобразяване на образованието с 
потребностите на пазара на труда, развитието на 
академичния състав и други теми от взаимен интерес.

С особена загриженост ректорите дискутираха 
икономическите проблеми в своите региони и 
изразиха позицията, че от университетите се очаква 
да бъдат движеща сила на регионалното развитие и 
стожер на регионалния икономически просперитет. 
Именно с оглед на това те единодушно подкрепиха 
идеята за създаване на Обединение на ректорите от 
държавните висши училища в Северна България, 
което да работи в тясно сътрудничество със 
Съветите за регионално развитие на Северозападен, 
Североизточен и Северен Централен планови райони, 
както и със съответните областни и общински 
администрации.

Чрез Обединението на ректорите на 
държавните висши училища от Северна България 
университетите ще обединят усилията си за 
качествено и конкурентоспособно образование, 
в още по-голяма степен ще демонстрират своята 
социална отговорност, ще работят за намаляване 
на икономическите и социалните диспропорции и 
още по-активно ще се обърнат към младите хора, 
като най-ценен капитал за развитието на регионите 
и страната.

Проф. Огнян Герджиков на посещение в Русе
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На 12 декември 2016 г. студентите от Русенския университет определиха 
ректора проф. д-р Велизара Пенчева за Будител на Русенския университет за 
2016 г. Наградата – статуетка и грамота, бе връчена на церемония в Канев център 
на Русенския университет от председателя на Студентски съвет Станимир 

Бояджиев. Студентите се обърнаха към нея с думите „Тя е приютила под 
крилото си всички нас. Тя е човек с огромни заслуги към нашия университет. С 
неуморната си, всеотдайна и безспирна работа тя всеки ден се грижи за престижа 
и гради авторитета на нашата алма матер”. Проф. В. Пенчева прие наградата като 
награда за цялото академично ръководство и като стимул за бъдеща съвместна 

работа със студентите 
и Студентски съвет 
за постигане на нови 
върхове в науката и 
образованието.

Цер емония т а 
започна с едноминутно 
м ъ л ч а н и е ,  к ат о 
ч л е н о в е т е  н а 
академичната общност 
почетоха паметта на 
загиналите в село 

Хитрино.
Водещите на церемонията Биляна Кирилова и Тамим Мусофер ни пренесоха 

през времето и очертаха ролята на будителите с думите: „Във времена на 
смут и революции будителите са били тези, които са крепили българския 

дух и култура. Те са превели народа ни през тъмните периоди от нашата 
история. Били са пътеводната звезда, която е давала светлина и смисъл. 
Проправяли са пътеката, по която, вървейки заедно, сме се превърнали в 
това, което сме днес. 

Забързани в ежедневието си, всеки от нас търси смисъла, търси пътя си, 
търси вдъхновение. Нуждае се от онези личности, които да го преведат през 
трудностите на съвремието, да го вдъхновят да се стреми към съвършенство, 
да бъде по-добър и да бъде себе си. 

И година след година до множеството устремени към бъдещето млади 

хора, излизащи от 
лоното на науката и 
знанието, неизменно 
са преподавателите, 
които безкористно 
им протягат ръка и 
ги карат да повярват 
в себе си, следвайки 
техния пример. Със 
своята работа те 
всеки ден вдъхват 
нов живот на думите, 

които някога Софроний Врачански е казал „Затова се трудя и аз сега денем 
и нощем да напиша няколко книги на нашия български език. Та ако не е 
възможно да им го кажа с устата си, да чуят от мене, грешния, някое полезно 
поучение, да прочетат писанията ми и да ги използват.”

Будители на Русенския университет 2016 г.

Будители и студенти заедно към нови успехи

Валентин Каменаровдоц. д-р Анелия Манукова Станимир Бояджиев

доц. д-р Галина Иванова

проф. д-р Велизара Пенчева

доц. д-р Мими Корнажева

доц. д-р Даниел Любенов гл. ас. д-р Мария Николова ас. д-р Теодор Кючуков
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Будители на Русенския университет 2016 г.
Председателят на Общото събрание на университета чл.-кор. проф. дтн 

Христо Белоев поздрави студентите и Студентски съвет за множеството 
мероприятия, които се провеждат през годината по тяхна инициатива, и изтъкна, 
че „Будител на Русенския университет” е най-значимото от тях, което изразява 

благодарността на студентите към техните преподаватели, признавайки ги 
за будители и новатори. Спомняйки си са избора му през 2015 г. за Будител 
на университета, проф. Хр. Белоев каза: „Наградата на Студентски съвет ме 
просълзи и разчувства, накара ме да поглегна дълбоко в душата си, да видя себе си 

през погледа на студентите”.
И н и ц и а т и в а т а 

на Студентски съвет 
„Будител на Русенския 
университет” се провежда 
за втора поредна година и 
отличава преподаватели 
от различните факултети. 
От 8 до 30 ноември 2016 г. 
студентите от университета 
имаха възможност да 
номинират в онлайн 
платформата на Студентски 

съвет свои преподаватели, в които намират най-голямо вдъхновение, и при 
които усвояват най-пълноценно нужните знания за професионалното им 
развитие. Общият брой на гласувалите студенти е 600. 

Всяка година Студентски съвет присъжда със свое решение и специални 
награди за цялостен принос в областта на образованието, науката, културата 
и спорта на университета. За 2016 г. специална награда, статуетка и грамота 
„Будител на Русенския университет” получиха: доц. д-р Анелия Манукова 
– за популяризиране на академичния живот на университета като главен 
редактор на вестник „Студентска искра”, и Валентин Каменаров – за 
развитие на академичния спорт в Русенския университет като секретар на 
Университетски спортен клуб „Академик” . 

Будителите на Русенския университет за 2016 г. по азбучен ред на 
факултетите са:

Ас. д-р Теодор Кючуков за факултет Аграрно-индустриален;
Доц. д-р Мими Корнажева за факултет Бизнес и мениджмънт;
Доц. д-р Галина Иванова за факултет Електроника, електротехника и 

автоматизация;

Гл. ас. д-р Мария Николова за факултет Машинно-технологичен;
Ас. д-р Александър Андреев за факултет Обществено здраве и здравни 

грижи;
Гл. ас. д-р Валентина Георгиева за факултет Природни науки и образование;

Доц. д-р Даниел 
Любенов за факултет 
Транспортен;

Гл. ас. Сергей Калинков 
за факултет Юридически.

Извън регламента 
на конкурса „Будител на 
Русенски университет”, 
студентите от Студентски 
съвет връчиха специална 
награда на председателя на 
съвета Станимир Бояджиев 
с думите „За краткото 
време, в което е председател 
на Съвета, той успя да 
обедини всички негови 
членове, да ги накара да повярват в него и в каузата, която ние всички 
защитаваме.

Ето защо ние, членовете на Студентски съвет, решихме да отдадем 
заслуженото на нашия лидер и да го удостоим с една скромна, но изразяваща 
всички наши мисли и чувства награда. Благодарим ти за цялата енергия и 
внимание, които даряваш на Съвета!”

Тържествената церемоя завърши с думите на водещите „Знаем, че една 
статуетка не може да достигне до всички онези, които всеки ден, всеки час, 
всяка минута се борят за това ние, студентите, да бъдем по-добри и като 
хора, и като бъдещи професионалисти. Искаме да изкажем сърдечната си 
и безгранична благодарност към Вас, наши преподаватели. Благодарим Ви, 
че ни помагате. Че ни подкрепяте. Че ни сочите пътя, правилния път. Макар 
невинаги да си личи, ние знаем, че сте там, до нас. Знаем, че можем винаги да 
разчитаме на Вас. И макар невинаги да го показваме, ние оценяваме Вашия 
труд, отделено време и саможертвите, които правите за нас. Благодарим Ви!

Mатериалите за страници 2 и 3 са предоставени от Студентски 
съвет, фотограф Петър Стаменков и Юксел Алиев.

ас. д-р Александър Андреев гл. ас. д-р Валентина Василева гл. ас. Сергей Калинков

Студентски съвет 2016 г.

Биляна Кирилова и Тамим Мусофер



4 МАРТ 2017

Посланикът  
на Република Полша  

в Русенския университет
Посланикът на Република Полша в Република 

България Н. Пр. Кшищоф Краевски посети на 
15 февруари 2017 г. Русенския университет. По 
време на среща с академичното ръководство 
той се запозна с историята и с възможностите 
за обучение в него. Ректорът проф. Велизара 
Пенчева представи факултетите и филиалите 
и разказа за международните контакти, които 
развива висшето училище. Над 350 билатерални 
споразумения по програма „Еразъм”, сред които 
18 с университети в Полша, има Русенският 
университет, а в момента 
трима полски студенти се 
обучават в Русе благодарение 
на програмата. 

В разговора беше 
обсъдено възможното 
задълбочаване на връзките 
между Русенския университет 
и висши училища в Полша в 
областта на изследванията 
в различни области на 
знанието, участието в научни 
конференции, съвместни 
публикации и др. 

Н. Пр. Кшищоф Краевски 
разгледа материалната 
база и остана впечатен от 
интерактивната експозиция 
„Летопис на растежа”, посвета 

на 70-годишния юбилей на университета. 
След като се запозна с условията в Канев 
център, дипломатът каза, че той би бил особено 
подходящ за провеждането на събития по време 
на българското председателство на Съвета 
на Европейския съюз. „Въпреки че идвам за 
пръв път в Русенския университет, това със 
сигурност няма да е последното ми посещение”, 
каза посланик Краевски, който се ангажира да 
изнесе лекция пред русенски студенти.

В края на срещата с ръководството проф. 
Велизара Пенчева връчи на посланика на 
Република Полша Кристалния знак на Русенския 
университет за приноса му в задълбочаването на 
топлите приятелски отношения и заздравяването 
на дружбата между двата народа.

Първият секретар  
на Посолството на Руската 

федерация в България  
в Русенския университет
Съвместно обучение на студенти в Русенския 

университет и висши училища в Русия обсъждаха 
ректорското ръководство и Роберт Шестаков – 
първи секретар на Посолството на Руската 
федерация в България. В срещата участваха рек-
торът проф. Велизара Пенчева, председателят на 
Общото събрание чл.-кор. проф. Христо Белоев, 
зам.-ректорите проф. Пламен Даскалов и проф. 
Юлиана Попова, главният секретар доц. Таня 
Грозева и пом.-ректорът Валерий Гегов. 

Роберт Шестаков бе придружаван от Марина 
Сергунина – аташе в Генералното консулство на 
Руската федерация в Русе.

Двете страни дискутираха включването на 
образователни институции от Русия в европейски 
проекти, изпълнявани от Русенския университет, 
провеждането на изложби и участието в специа-
лизирани изложения в областта на образованието. 

Гостът прояви интерес към възможно обуче-
ние на руски език в определени специалности в 
Русенския университет. От своя страна академич-
ното ръководство коментира, че има сключени 
15 билатерални споразумения с университети 
в Русия, а през летния семестър на тази учебна 
година по програма „Еразъм” се очакват около 
20 руски студенти, които да се обучават в Русе. 

Бяха обсъдени и възможностите да се потърсят 
висши училища в Русия, с които да се подготвят 
съвместни магистърски програми. 

В края на срещата председателят на Общото 
събрание на Русенския университет чл.-кор. проф. 
Христо Белоев отбеляза доброто сътрудничество 
с Генералното консулство на Руската федерация 
в Русе, както и реализираните общи изложби и 
събития през годините. 

Съвместни инициативи  
с АЕЦ Козлодуй 

Ректорът на Русенския университет проф. 
Велизара Пенчева и зам.-изпълнителният дирек-
тор на АЕЦ Козлодуй Цанко Бачийски обсъдиха 
сътрудничеството в областта на висшето образо-
вание, научните изследвания, популяризирането и 
внедряването на научни, технически и професио-
нални постижения. От 2011 г. двете институции 
имат договор за партньорство, който предстои да 
бъде подновен. Проф. Пенчева бе придружена от 
проф. Иван Евстатиев, ръководител на Центъра за 
кариерно развитие в университета, и ръководител 
катедра „Електроника”, доц. д-р Людмил Михай-
лов, ръководител катедра „Електроснабдяване 
и електрообзавеждане”, и доц. Огнян Динолов, 
преподавател в същата катедра.

В срещата участваха ръководители на ключови 
звена в системата на атомната централа, възпитаници 
на Русенския университет. В момента само в АЕЦ 
Козлодуй работят над 350 служители, получили 
висшето си образование в Русенския университет, 
а 101 младежи се обучават сега в бакалавърски и 
магистърски програми в университета. 

Сред обсъжданите теми на срещата в Козло-
дуй са осигуряването на качествена подготовка 
на студенти в областта на електроенергетиката, 
електрообзавеждането, електрониката и авто-
матизацията, която да позволи тяхната успешна 
реализация в системата на АЕЦ, провеждане на 
целеви обучения на работници и специалисти от 
дружеството, обучение на докторанти и съвместни 
научни проекти. 

Крайната цел на споразумението е да се повиши 
ефективността на образователната, научноизсле-
дователската и развойната дейност в областта на 
енергетиката и електрониката. 

В края на срещата от ръководството на АЕЦ 
Козлодуй подариха на Русенския университет 10 
броя от изключително ценното издание „Елек-
троенергетиката на България”, което проследява 
изграждането на електроенергетиката в страната 
ни от нейното начало до първото десетилетие 
на 21. век. 

Материалите на страница 4  
са предоставени от ДВОР

Еразъм студенти  
в Русенския университет 
Над 60 чуждестранни студенти и докто-

ранти избраха да учат в Русенския университет 
през летния семестър на учебната 2016–2017 г. 

Младежите са от 12 държави и са участници 
в мобилност по програма Еразъм+. Представи-
телите на Армения, Белгия, Германия, Грузия, 
Италия, Испания, Китай, Палестина, Румъния, 
Русия, Турция и Хърватска ще бъдат част от 
студентската общност в Русе и ще посещават 
лекции и упражнения във различни факултети. 
Четирима са докторантите – един от Китай и 
трима от Русия, а четирима студенти от Русия 
са избрали да трупат знания във филиала на 
университета в Разград. За първа година в уни-
верситета ще се обучават китайски студенти.  
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Постерна изложба на резултатите от проекти 
по ФНИ на Русенския университет през 2016 г. 
Гергана Илиева

На 27 февруари 2017 г. във фоайето на Ректората на Русенския универ-
ситет бе открита традиционната изложба с постери, показващи резултатите 
от изследователските проекти за 2016 г. В постоянната експозиция участват 
43 проекта на колективи от всички факултети и филиали на университета 
в 26 научни направления. 11 от реализираните проекти са на интердис-
циплинарни екипи. Комисия с председател доц. Данко Тонев определи 
най-информативните и атрактивни постери. 

Наградите на отличените постери връчи ректорът на Русенския уни-
верситет проф. д-р Велизара Пенчева:

 • Колектив с ръководител проф. Генчо Попов за постер, представящ 
проекта „Енергоефективни и екологични аспекти на хидравлични, отоп-
лителни и ресурсооползотворяващи системи – I етап”;

• Колектив с ръководител доц. Александър Иванов за постер по проект 
„Проектиране и изследване на специални фрези за обработване на червяци”;

• Колектив с ръководител доц. Людмил Михайлов за постер, представящ 
проекта „Електроснабдяването на обекти и електротехнологии в земеделието”;

• Колектив с ръководител доц. Цветелина Георгиева за постер, пред-
ставящ проекта „Изследване на подходи за оптимизация на топологии на 
безжични сензорни мрежи”;

• Колектив с ръководител доц. Даниел Любенов за постер по проекта 
„Изследване на симулатор за обучение на водачи за подобряване на безо-
пасността на пътното движение”;

• Колектив с ръководител доц. Симеон Илиев за постер, представящ 
проекта „Изследване и оптимизиране състезателните параметри на про-
тотип на електрически болид за участие в Shell Eco-Marathon”.

Ръководеният от гл. ас. д-р Емил Янков колектив получи специалната 
награда на Ректора за постер, представящ дейностите по проекта „Разрабо-
тване и усъвършенстване на специализирани апаратури за микроструктурен 
и трибологичен анализ чрез цифровизиране на получаваната информация”.

Студенти от Филиал Силистра  
в Европейския парламент

Доц. д-р Теменужка Богданова

През месец декември 2016 г. група от осем студенти от Филиал Силистра 
на Русенския университет посетиха Европейския парламент в Брюксел, 
като награда осигурена от евродепутата Момчил Неков.

През първия ден от посещението в Брюксел, пред студентите бе предста-
вена презентация, илюстрираща състава на Европейския парламент, неговия 
председател, представените политически групи, работата на различните 
комисии в Европарламента и представителството на българските депута-
ти в тях. При организираната разходиха в Парламентариума студентите 

се запознаха с историята по създаване на съюза и развитието му до днес, 
представени по интерактивен начин. Станаха участници „на живо” про-
веждане на парламентарно заседание. През втория ден студентите посетиха 
седалището на Европейската комисия и се запознаха с председателството 
на Европейската комисия, с нейните приоритети на работа през мандата. 

Посещението в Брюксел е в навечерието на подготовката на Бълга-
рия за Председателството, което поема от 1 януари 2018 г. По време на 
Председателството на Съвета на Европейския съюз страната ни ще има 
възможността да демонстрира своите достижения и познания във всички 
области на европейската политика, както и преговорните си умения. Това 
е изключителна възможност на България да покаже природата, културата 
и историческите си забележителности, да привлече туристи, инвеститори 
и бизнес партньори.

Проф. Огнян Герджиков на посещение в Русе
Гергана Илиева

На 10 март 2017 г. проф. Огнян Герджиков посети Русе и се срещна с 
ректорското ръководство на университета. „Регионът на Видин има нужда 
от съживяване и един от начините е разкриването на филиал на Русенския 
университет”, заяви служебният министър-председател. В разговора, про-
веден в сградата на Община Русе и домакинстван от кмета Пламен Стоилов, 
участваха ректорът проф. Велизара Пенчева, председателят на Общото 
събрание на университета и председател на Общинския съвет в Русе чл.-
кор. проф. Христо Белоев, зам.-ректорите проф. Пламен Кангалов, проф. 
Пламен Даскалов, проф.Юлиана Попова и проф. Диана Антонова, както и 
председателят на Студентския съвет Станимир Бояджиев.   

Министър-председателят прояви интерес към специалностите, които 
ще се преподават в бъдещия филиал, и помоли ръководството и препо-

давателите да не позволяват нивото на висшето образование в България 
да спада. Ректорът проф. Велизара Пенчева заяви, че професионалните 
направления, в които ще се обучават студенти във Видин, са обвързани с 
нуждите на региона, а именно Земеделска техника и технологии, Машин-
но инженерство, Електроника, Технология и управление на транспорта, 
Индустриален мениджмънт и Компютърни науки.

Проф. Герджиков бе запознат и със становището на ректорите на висши 
училища от Североизточна България относно подготвяната промяна в 
ПМС № 64 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за 
обучение студенти и докторанти в държавните висши училища. 

По време на срещата проф. Велизара Пенчева връчи на проф. Огнян 
Герджиков Кристалния знак на Русенския университет и го покани да посети 
университета, като изнесе лекция пред студентите в чест на празника 24 май. 
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Гл. ас. д-р Мирослава Бонева

На 12.12.2016 г. в гр. София за пета поредна година се проведе 
инициативата на Президента на Република България „Младежка визия 
за развитие на България”. Във форума участваха над 120 младежи с висок 
успех от висши училища в цялата страна. Във форума се включиха четирима 
русенски студенти и участваха в работата на различните младежки съвети: 

Мирослава Джамбазова е завършила с пълно отличие – „Бизнес 
администрация”, ОКС „Магистър”, 2016 г., и „Стопанско управление”, ОКС 
„Бакалавър”, 2015 г. Маг. Мирослава Джамбазова се отзова на поканата за 
участие в Съвета по правни въпроси и вътрешна политика чрез изразяване 
на становище по тема „Работещи институции – фактор за развитие”. По 
време на триминутното си изказване тя отправи предложения по темата 
„Електронното управление – улеснен, достъпен и ефикасен начин за 
комуникация и контрол върху институциите”. 

Георги Георгиев е дипломиран с отличен успех, специалност 
„Международни икономически отношения”, ОКС „Бакалавър”, 2016 г., 
и в момента се обучава в магистърски курс, специалност „Мениджмънт 
на европейски проекти”. Георги Георгиев участва в Съвета по външна 

политика и национална сигурност на тема „Гласът на България – фактор в 
глобалната политика”. Той представи становище, свързано с двупластното 
разглеждане на националната сигурност във вътрешен и външен аспект, т.е. 
обвързване на националните приоритети на България с външната политика, 
както и огледалната идея, за да се превантират крайни политически идеи. 

Александър Алипиев (дипломиран през 2016 г. магистър специалност 
„Европеистика и регионално сътрудничество”, Българо-румънски 
интеруниверситетски Европа център (БРИЕ). По време на участието си в 
Съвета по външна политика и национална сигурност Александър Алипиев 
сподели своите предложения за повишаване на видимостта на България 
на международната сцена в контекста на НАТО, ЕС и отношенията ни 
с трети страни. 

Богдан Йорданов е завършил бакалавърска степен в специалност 
„Електроенергетика и електрообзавеждане” във факултет „Електротехника, 
електроника и автоматика” и в момента е студент в магистърския курс 
на същата специалност). В съвета по енергийни въпроси той се включи 
и говори за енергийната ефективност, свързаност и либерализация като 
съставки на бъдещата енергийна политика на България.

Инициатива „Младежка визия за развитие на България”

Професионален клуб  
„Четири колела”

Сениха Масуркова, 4 курс, спец. Право

Клуб „Четири колела” с ръководител гл. ас. Димитър Грозев от катедра 
„Транспорт” е един от активните професионални клубове към Русенския 
университет. За дейността на клуба ще погледнем през погледа на един от 
неговите членове – Иван Спиридонов, 4 курс, специалност „Технология 
и управление на транспорта”. Той членува в клуб „Четири колела” още от 
основаването му през 2015 г. и даде интервю пред в. „Студентска искра”.

Разкажи ми за клуба като цяло. В какво се изразява дейността му?
Целта на клуба е извън учебно време студентите да обогатяват своите 

знания и умения в сферата на транспорта и безопасността на движението. 
Клубът разполага с тестов автомобил, с който студентите правят редица 
изследвания. Аз лично съм участвал в няколко от тях. Направени са тестове 
за максимално допустимата скорост в завой и загуба на управление при 
сухи и заснежени условия. Изследва се и влиянието на алкохола върху 
управлението на автомобила, като за целта се използват специални очила, 
които симулират съдържание на 2 промила алкохол. Също така клубът 
прави ежегодно за членове и симпатизанти картинг състезание, в което 
всеки може да покаже своите 
умения на пистата, а не на 
пътя. От тази година ще 
участват и ученици от Русе.

Ко й  м о ж е  д а  с е 
присъедини към вас?

Всеки един студент, 
докторант, преподавател и 
ученик може да се включи 
в клуба. Като за целта 
само трябва да се попълни 
формуляр. 

Защо реши да станеш 
член на клуб „Четири колела”?

Аз съм в клуба още от 
основаването му през 2015 
г. Тогава бе анонсирано, че 
ако сме част от този клуб, 
ще можем да се докоснем и 
опитаме различни техники в 
сферата на автомобилизма. 
Всичко това се оказа реалност и след две години членуване в клуба мога да 
заявя, че успях да обогатя своите знания и умения. 

Какво печелиш от членството си в клуб „Четири колела”?
Нещата, които печеля, първо са положителните емоции, чест е да работя 

в един голям екип от професионалисти, с които успявам да се развивам 
като личност и специалист в областта на транспорта. 

До момента колко са членовете на клуба?
Официално заявления са подали повече от 70 студенти, докторанти 

и преподаватели, а последователите във Facebook клуб „Четири колела” 
са над 300. 

Кога се провеждат срещите на клуба? Какво се случва на всяка среща?
Има редовна среща на клуба всеки месец, а понякога и допълнителни 

събирания. На всяка среща се прави график за изпълнение на задачи и се 
преразпределят членовете на отделните екипи за работа. 

Разкажи ми малко повече за някои от последните дейности на 
„Четири колела”. Осъществявате ли проекти съвместно с други подобни 
клубове или организации?

Наскоро приключи проект съвместно с Фондация „Русе – град на свободния 
дух” и Студентски съвет, свързан с безопасността на движението. Проектът 
стартира от месец май 2016 г. Целта е да се оцени влиянието на високата 
скорост в градски условия и да се представят резултатите в достъпен вид на 
ученици, студенти и граждани на град Русе. Дооборудван е лек автомобил VW 
Polo 1.6, собственост на Русенски университет, с цел повишаване сигурността 
му за провеждане на изследвания. Поставени са седалки и предпазни 
колани с повишена сигурност, подменена е спирачната система, монтирано 

е регулируемо окачване, 
добавена е предпазна 
осигурителна клетка и е 
инсталирана съвременна 
измервателна техника Vbox 
Racelogic. Избрана е методика 
на изследване на VDA (съюза 
на германските производители 
на автомобили), която 
включва „лосов тест” или тест 
за избягване на препятствие, 
слалом, стабилност в завой 
и др. Изследването ще се 
проведе на три етапа: на 
сух път, на път, покрит със 
снежна покривка и мокър път. 
Досега са преминати първите 
два етапа, като участие взеха 
преподаватели от катедра 
„Транспорт”, докторанти и 
студенти от всички факултети. 

Част от получените резултати бяха представени на семинар през месец 
декември в Канев център. Провежда се и изследване съвместно с катедра 
„Електроника” относно влиянието на рисковите ситуации върху сърдечните 
показатели на водачите. 
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3 март, връх Шипка
Станимир Бояджиев, спец. Право, 2 курс

Над 120 студенти на Русенския университет „Ангел Кънчев” участ-
ваха в тържествата по случай 139-ата годишнина от Освобождението на 
България на връх Шипка.

Студентският съвет традиционно поведе русенската студентска чета 
към връх Шипка. Желаещите да се поклонят пред подвига на българските 
опълченци и руските воини с всяка година стават все повече, като тази 
година се включиха над 120 студенти. В делегацията, освен членовете на 
студентския съвет, участие взеха и представители на студентския клуб 
„Съхрани българското” с ръководител гл. ас. д-р Ренета Златева. 

Тази година бе голям и броят на чуждестранните студенти, които за 
пръв път посетиха историческия връх. Наши колеги от Украйна, Молдова, 
Пакистан, Индия, Италия и др. изкачиха 894 стъпала до паметния връх 
и с интерес се запознаха с историческите факти и събития. 

Делегацията поднесе почетен венец пред паметника и отдаде своята 
почит към геройски загиналите за свободата на България.

Представители на Студентския съвет участваха по същото време и в 
официалната церемония пред Паметника на Свободата в центъра на Русе.

Десет години специалност Ерготерапия  
в Русенския университет

Доц. Лилия Тодорова

На 16 декември 2016 г. специалност Ерготерапия отпразнува своя 
10-и рожден ден. Студенти, преподаватели, партньори и действащи ер-
готерапевти се събраха да отпразнуват 10-годишнината от създаването 
през 2006 г. на бсолютно непознатата за България специалност „Ерготе-
рапия”, натрупала значителен опит и получила сериозно признание на 
международната сцена. 

Русенският университет е единственият в България, който обучава 
студенти по ерготерапия в чистия вид на специалността. Тя е призната 
от Европейската мрежа по ерготерапия и акредитирана от Световната 
федерация по ерготерапия. 

От създаването си до момента в тази специалност са се дипломирали 
93-а ерготерапевти. Признание за новаторската роля на Русенския уни-
верситет са чуждестранните студенти, които са били на стаж във висшето 
училище. Общо 61 чужденци са избрали Русенския университет като място 
да натрупат допълнителен опит и знания в областта на ерготерапията. 

Ханеке ван Бруген, изпълнителен директор на Европейската мрежа 
по ерготерапия във висшето образование, беше специален гост на тър-

жеството. Тя изнесе доклад, в който високо оцени ролята на русенския 
екип за утвърждаването на професията ерготерапевт. 

Основната цел на ерготерапията да осигури възможност на отдел-
ни лица или общности за пълноценно участие в значими дейности от 
ежедневието чрез развиване, възстановяване или поддържане на уме-
нията за самообслужване, за трудови, образователни или развлекателни 
дейности. Евротерапевтите допринасят за формирането на достъпна и 
подкрепяща физическа и социално-икономическа среда за пълноценна 
трудова и личностна реализация на всички граждани, в съответствие със 
специфичните им възможности и потребности. 

Студенти от клуб „Здраве”  
в информационна кампания за редките болести

На 28 февруари 2017 г. в Русенския университет бе отбелязан Европей-
ският ден на редките болести с информационна кампания. Студенти от клуб 
„Здраве” се включиха като доброволци на Националния алианс на хората 
с редки болести (НАХРБ) и раздаваха информационни материали във фо-
айето на Ректората. По обяд студенти и членове на организацията пуснаха 
разноцветни балони в небето, в знак на съпричастност. 

Бъдещи медицински сестри и акушерки, кинези- и ерготерапевти вече 
две години провеждат информационни кампании, семинари, обучителни 
срещи, свързани с редките болести. 

Денят на редките болести се отбелязва от 2008 г. в последния ден на 
месец февруари, като организатор на събитията е Националният алианс на 
хората с редки болести. В Европа под термина „редки болести” се разбира 
състояние или заболяване, което се проявява при по-малко от 1 на 2000 
души. В Европейския съюз около 30 милиона души вероятно страдат от една 
от откритите вече редки болести. 

Дарение 
На 21 декември 2016 г. известната преводачка Мариана Хил дари на 

Русенския университет две кабини за симултанен превод, които ще се 

използват при провеждането на международни събития в Канев център. 
При срещата с академичното ръководство г-жа Хил получи дарителското 
свидетелство. След официалната среща тя разговаря с преподавателите 
от катедра „Чужди езици” на Русенския университет.
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Протегната ръка 
Денис Сами, спец. Електроника, 1 курс

Някои хора откриват топлината и уюта в домовете си, други пред ком-
пютъра, трети сред приятели и прочие. Да си кажа честно, аз ги откривам в 
един клуб, наречен „Различни и равни”. Благодарение на приятел, аз знаех за 
съществуването на клуба още преди да съм потъпил в университета. Желанието 

ми, когато завърших средно 
образование, бе да про-
дължа да се развивам в 
по-висша образователна 
институция, но желанието 
да бъда част от семейство, 
което предоставя своята 
закрила, топлина, обич и 
екипност, бе мечтата ми. 

Как започна всичко ли? 
Началото бе с едно съобще-
ние по социалната мрежа, 
изпратено от моя страна към 
приятеля ми в университе-

та. Той ми предостави необходимата информация, за да имам възможността 
да ги опозная. Макар и прекрасните думи, с които той описваше всяка една 
дейност, аз оставах изумен. Един ден реших наистина да присъствам на среща 
на клуба. Ден, в който аз се запознах с хора, които са по-силни от живота, 
хора, които са готови на 
всичко, да подадат ръка 
и да направят света много 
по-добро място за живеене. 
Реших да се присъединя. Не 
очаквах да ме одобрят тол-
кова бързо и да стана част 
от тях. За радост, сбъркал 
съм. Заедно с тях започнах 
да присъствам на различни 
събития, в които разбирах 
повече за социалния живот. 
Досега винаги са ме вълнували познанията в направлението, в което се развивам, 
но сега всичко е различно! Благодарение на членовете на клуба, аз разбрах какво 
се нарича истинска подкрепа. Връзката между всички тях е толкова силна, че 
дори един човек отдалече би забелязал това. Това е първият социален клуб, 

в който участвам и ходя с 
огромно желание. Нямам 
търпение да дойде датата 
за събиране, за да имам 
възможността да поговоря 
с новите си приятели и да 
обсъдим нови идеи относно 
някои предстоящи събития.

Клубът ни е като цвете, 
пъстър и красив. В последно 
време посетихме различни 
места и се запознахме с 
хора на високи позиции, но 

тяхното любезно държание ни показваше, че и те са като нас. Имахме честта 
да посетим областния управител доц. д-р Стефко Бурджиев, кмета на Русе 
Пламен Стоилов, председателя на Общинския съвет чл.-кор. проф. Христо 
Белоев, ректора на Русенския университет проф. д-р Велизара Пенчева, 
русенския митрополит Наум, а за финал – гости на директора на Дирекция 
„Здравни и социални дейности” Мариела Личева. Бяхме интервюирани от 
журналистката на русенското радио Лилия Рачева. Имах възможността да се 
запозная с част от успели хора на Русе и да представя клуб „Различни и равни”. 
Най-важното обаче бе в това да разкрием на тези личности кои сме ние и на 
какво сме способни. Аз смятам, че сме прекрасният пример как човешкият 
хъс и екипният стимул имат възможността да се справят със всякакви труд-
ности и да покоряват върхове. Имахме възможността да научим за новите 
проекти, които са одобрени за изпълнение в нашия град, както и предложи-
хме наши такива и сме щастливи, но най-вече горди с това, че допринасяме 

за развитието както в социален аспект, така и в инфраструктурен. Ние сме 
младежи, които се борят, докато не постигнат желаното и мечтаното, докато 
не разширят границите и света си, независимо от трудностите.

Всичко това дължим 
на нашата ръководителка 
доц. д-р Юлия Дончева. Тя 
е като майка за членовете 
на клуба, координатор, и 
подкрепя и помага всяко 
наше действие. Топлите 
й думи и лъчезарната й 
усмивка, с която ни по-
среща, ни дават кураж и 
смелост, за да продължим 
напред. Винаги когато сме 
в безизходица, тя е насре-
ща с отворена прегръдка. 
Човек трябва да е благодарен на живота и никога да не връща ръката, която 
му е протегната, защото такава възможност идва само веднъж. Радвам се, 
че постигнах целта в живота си – да бъда щастлив в новото си семейство!

***

Гергана Илиева

Студентите от универ-
ситетския клуб „Различни 
и равни” започнаха новата 
2017 г. със срещи в различни 
институции в Русе, на които 
да представят дейността 
си и споделят идеите си 
за съвместни инициативи. 

По време на разговора 
с областния управител 
доц. Стефко Бурджиев 
момчетата и момичетата 

разказаха за активностите, 
които са имали през изминалата година и за участието си във фестивала 
„Светът е за всички”, реализиран със съдействието на Областна админи-
страция. Обменили са идеи за участие в доброволчески инициативи и 
възможностите за професионална реализация. Повече от час продължи 
срещата на студентите и техния ръководител доц. Юлия Дончева с Негово 
Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум, като благотвори-
телните кампании и социалните инициативи са в центъра на дискусията.

Последната организирана по инициатива на студентите среща бе с акаде-
мичното ръководство на Русенския университет. Младежите благодариха за 
подкрепата, оказвана им до момента от ректорския екип и направиха предло-
жения за подобряване на обучението на студенти със зрителни увреждания, 
чрез създаването на електронни учебници. Момчетата и момичетата от клуба 
предложиха също и да участват в предстоящата кандидатстудентска кампа-
ния и да се срещат с други 
младежи със специфични 
потребности, за да им раз-
яснят възможностите за 
обучение в университета. 
Ректорът проф. Велизара 
Пенчева изяви готовност 
за реализация на идеите 
на членовете на клуба и 
изрази подкрепата си за 
бъдещите им инициативи 
през годината. 

Студентски клубове

Дарение
През декември 2016 г. Фондация „Пчелен кошер“, София, дари сумата от 

2400 лева за учредяване на две едногодишни стипендии по 100 лева месечно 
за  двама студенти и 720 лева за две семестриални такси за един студент. 
Дарението е предназначено за студенти със специални образователни 
потребности и затруднено материално положение.
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59-и рожден ден  
на в. „Студентска искра”

Засл. доц. Живодар Душков
На 5 февруари 1958 г. в русенската Алма матер 

(тогавашното й име е [Висш] институт по меха-
низация на селското стопанство) излиза първият 
брой на вестник „Студентска искра” (първият 
главен редактор е Иван Неделчев – сега заслужил 
професор на Русенския университет). Всъщност 
медията продължава на друго, по-високо ниво 
тогавашната традиция – направата на стенлистове. 
Не зная защо, но в столичния печат не от вчера 
се прокарва твърдението, че първият студентски 
вестник след 9 септември 1944 г. е в. „Технически 
авангард” (днес „Нов технически авангард”). А 
пък той започва да излиза от 1959-а, т.е. година 
по-късно. Освен това в хронологията му има и 
„нулеви години”. Обратно – „Студентска искра” 
нито е сменяла името си, нито е прекъсвала 
появата си сред студентите, преподавателите и 
служителите на днешния Русенски университет 
„Ангел Кънчев”!

Не случайно намесвам името на русенския 
студентски вестник. По страниците му, независи-
мо че се списва в един технически вуз, какъвто е 
характерът на русенската Алма матер чак до юли 
1995 година, когато е преобразуван в университет, 
се появяват и литературни произведения – сти-
хотворения, разкази, творби от хумористичните 
жанрове. От тези първи години ще посоча няколко 
имена: Андон Добрев (за мене той е най-талант-
ливият между студентите-творци в Русе за тези 
почти шест десетилетия, а една награда, носеща 
неговото име, за студент поет, разказвач или жур-
налист, би била подходящо увековечаване делото на 
твореца, напуснал нашия свят не навреме), Кирил 
Момчилов, Йордан Георгиев, Христо Владимиров, 
Георги Драмбозов (днес те са утвърдени автори на 
книги, а имената им се срещат в редица вестници, 
списания, сборници, алманаси...)...

Из „Русенките пеньопеневци”, Литературен 
свят, 2016

Поетична глътка въздух 

Балада за Ангел Кънчев
„Да живей България!” – викът 
се удави в мартенския Дунав.
И преди да екне плач куршумен
Ангел си револвера целуна – 
верния приятел в дълъг път...

Дълъг път? При двадесет и две години 
колко може е да е дълъг той? 
Табор, Белград, Букурещ – в чужбина,
Трявна, Русе, селища дузина
пазят памет все за младия герой...

Левски го избра за свой помощник, 
раздели със него хляб и друм, 
изгрев, залез, дни и нощи, 
думи-клетви, тайни, а и още 
да избягва вражески куршум...
 
„Вражи да не срещаш!” – му поръчал, 
но за собствен – дума не отронил...

Стихна изумена хорска глъчка, 
чу се пукот, сякаш чупят съчка – 
Кънчев коленичи на понтона...

Мартенският вятър закръжи, 
спусна се над свлеченото тяло, 
кръв изтри от челото му бяло, 
в миг поспря се, после продължи 
и разнесе вредом: „Той е жив!”. 

Живодар Душков

Сезони 
Има една планета и Земя се казва тя,
непрестанно се върти и сезоните мени,
всичките различни са и фантастични,
само за Земята са типични!

Пролетта със слънцето изгрява,
и Земята съживява,
с топлина, с надежда всички тя дарява,
старт в живота тя ни дава!

Лятото лудо и горещо,
напомня ни то за нещо,
от работа на полето до ритмите в сърцето,
на всички сезон е любим, горещ и неустоим!

Есента, преливаща палитра в цветове,
оцветява нашите умове,
прави ни тъжни и щастливи,
подготвя ни за мигове неповторими!

Зимата дойде и бялото си наметало,
навсякъде простра, студ скова нашата земя,
но не ни раздели, а семействата събра,
радост носи тя на децата и мир и спокой-

ствие на душата!
Русе, 2017 г.

Валдемар Борисов, спец. КУА, 1 курс

Идеята, наречена  
„Студентска искра” 

Проф. д-р Митьо Кънев, DHC 
Проф. Кънев е ректор на университета от 

01.07.1983 г. до 21.04.1987 г.
Когато се роди идеята да издаваме в. „Сту-

дентска искра”, аз бях студент в първи курс на 
ВИМЕСС – Русе. Курсът ни се състоеше от 150 
студенти, кандидатствали през 1955 г. в новоиз-
граждащо се русенско висше училище. Освен 
новоприетите чрез конкурс, проведен за първи 
път в Русе, имахме и около 200 колеги в три от 
по-горните курсове, които бяха преместени от 
София в Русе – в резултат от постановление на 
МС за учредяване на ВИМЕСС. Така с общо около 
350 души студенти и малка група преподаватели 
бе започнало изграждането на тази наша, много 
важна институция с национално значение. Имахме 
колеги от всички области на България. Препода-
вателите бяха новоизбрани чрез конкурси.

През лятото на 1956 г. петима студенти, сред 
които и аз, представители на новото русенско висше 
училище, бяхме в лятна младежка лагер-школа в 
Банкя. Имаше представители на всички, тогава 
десетина на брой, български висши училища. С 
изключение на нас петимата, всички други бяха 
от София. В този момент извън столицата имаше 
само едно висше училище – русенското. В състава 
на русенската група бяха Борислав Цеков Исусов, 
Георги Стефанов Попов, Николина Маринова 
Турлакова, Славка Николова Петрова и аз Митьо 
Кънев. Предстоеше ни хубава 20-дневна почив-
ка, обогатена чрез беседи за обмяна на полезен 
организационен опит в младежката организация 
„Съюз на народната младеж”. Ясно се открояваха 
беседите със студентите от групата на Софийския 
държавен университет, макар да имаше какво 
да се научи и от представителите на другите 
софийски училища.

Ние, русенците, като представители на най-
новия инженерен ВУЗ (висше учебно заведение), 
се интересувахме много и от дейността на коле-
гите, представители на ВМЕИ (Висш машинно-
електротехнически институт, сега Технически 
университет – София), и разказвахме много за 
инженерните задачи на ВИМЕСС за развитие на 
селското стопанство и на българското селскосто-
панско машиностроене.

Много се впечатлихме от вестниците, които 
ни показаха колегите от Софийския държавен 
университет. Те бяха направили малка изложба 
с броеве от тяхната т.нар. тогава многотиражка, 
издавани през 1955 и 1956 г. Разглеждайки ги с 
интерес, ние спонтанно решихме, че и в Русе трябва 
такъв вестник. Помня възторга ни от хубавата 
идея, но за съжаление не помня кой предложи 
названието „Студентска искра”.

През есенния семестър на учебната 1956–57 г. 
започнахме да разказваме и агитираме препода-
вателите и представители на ректората за идеята 
да се издава вестник. Най-запалени се оказаха 
зам.-ректорът доц. Емил Данков и младият пре-
подавател инж. Иван Неделчев. Направени са 
постъпки за узаконяването му като ново печатно 
издание и само година след първоначалната идея, 
на 5 февруари 1958 г., в. „Студентска искра” се 
появи на бял свят!

Йоана Йорданова, 12 кл., СУЕЕ, Русе
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Университетски спортен център представя...

Един студент се явява на изпит. Тегли си билет, 
поглежда го и веднага го връща в общия куп.

Професорът:
– Колега, какво правите?

– Много съжалявам, г-н професор, но въпросът беше номер 13, а аз 
съм много суеверен.

Професорът не приема това обяснение и нарежда на студента да пише 
по 13-и въпрос. Той сяда и за голяма изненада на професора, го развива 
перфектно, отговаря пълно на допълнителните въпроси и получава съвсем 
заслужена шестица. 

След излизане от залата колегите му го питат:
– Браво, бе! Ама ти всичко ли знаеше?
– А, не. Само 13-и въпрос...

***
Един професор, след корабокрушение, попаднал на самотен остров, но 

не загубил присъствие на духа. Построил си колиба, за да е 
на сухо и топло, направил си копие и лък, за да ловува и т.н. 

След като позакърпил положението, решил да се поразходи 
из острова. Тръгнал по брега и не щеш ли – на другия край 

открил една корабокрушенка – млада, хубава жена. Като го видяла, тя 
много му се зарадвала, поканила го в колибата си, дала му да яде и пие 
до насита. След като гостът си починал и се нахранил добре, домакинята 
седнала плътно до него и прошепнала, гледайки го с премрежен поглед:

– Скъпи ми господине, сигурна съм, че през дългите самотни дни и 
нощи на този остров сте мечтали за едно единствено нещо. Сега, само да 
пожелаете и мечтата Ви ще се сбъдне…

Като чул това, професорът направо се разтреперил.
– Мила ми госпожо, да не би да искате да кажете, че 

сега, тук, с Вас ще мога да си проверя електронната поща?
Събрал и преразказал – Незнакомов

ФУТБОЛ
Изиграха се началните кръгове от новото Държавно студентско първен-

ство по футбол. В първия кръг русенските студенти гостуваха на отбора на 
Технически университет – Варна. Мачът премина през много обрати и дина-
мика. Русенските студенти се поздравиха с победа 5:4 (с голове на Сунер Ха-
сан – 2, Шенол Краев, Еждер Ведат и Айкут Адемов.

Във втория кръг бе направено нулево равенство на градския стадион в 
Шумен срещу студентите на Шуменския университет. 

ТЕНИС НА МАСА

Град Свищов бе домакин на Есенния национален студентски турнир. На-
шите състави – при дамите (Стелияна Николаева и Моника Цанева) и при сту-
дентите (Гюнай Али, Селчук Хюсеин и Добромир Кръстев) заеха третите мес-
та, които са добри изходни позиции за финалния турнир, който ще е по време 
на следващата Национална универсиада през пролетта на 2017.

КРОСОВО БЯГАНЕ
Русенски университет се представи на Националния университетски шам-

пионат по кросово бягане, който се проведе на хълма „Света гора”, в непосред-
ствена близост до Великотърновския университет. Мъжете пробягаха трасе 
с дължина 6000 метра. Русенските студенти, в състав Ивелин Тодоров, Геор-
ги Христов и Венцислав Гуглев, заеха шестото място. Трасето на студентки-
те бе 2000 метра, където нашите момичета Боряна Щърбанова и Нилгюн Ха-
сан заеха пето място.

ПЛАНИНСКИ МАРАТОНИ
Националният състезател по спортно ориентиране, многократен републи-

кански и балкански шампион Ивайло Каменаров, катедра „ИИТ”, се включи 
в ново предизвикателство – участие в нашумелите в последно време планин-
ски маратони.

Той постигна второ място на Черноморския маратон, проведен от Камчия 
до Варна, с дължина на трасето 33 км, и трето място на маратона „Софийски 
манастири” около град София, с дължина на дистанцията 42 км в конкурен-
ция с изтъкнати лекоатлети от страната и чужбина.

Старт за националните студентски шампионати 2016–2017

Минутка смях
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Русенска универсиада 2016
ВОЛЕЙБОЛ

Класиране: 
1. място – отбор „Ветерани”, с капитан 

Михаела Неделчева (ЕТ, IV курс)
2. място – отбор „Туристи”, с капитан 

Мирослав Маринов (КСТ, I курс, магистър)
3. място – отбор „Сборная”, с капитан 

Давид Димитров (КТ, II курс)

ФУТБОЛ
Класиране: 
1. място – отбор „Викингите”, с капитан 

Венислав Каменов
2. място – отбор „Черните орли”, с капитан 

Турхан Ибрям
3. място – отбор „Локомотив, с капитан 

Деян Ганев

БАСКЕТБОЛ
Класиране: 
1. място – отбор „Ветераните”, с капитан 

Ирина Иванова (Право, V курс)
2. място – отбор „Първокурсниците”, с 

капитан Кирил Ивов (ТУТ, I курс)
3. място – отбор „Five”, с капитан Бирджан 

Емин (Право, III курс)

ТЕНИС НА МАСА
Класиране: 
Жени
1. място – Стелияна Николаева (ИМ)
2. място – Кристина Костова (ПА)
3. място – Моника Цанева (ПНУП)
Мъже
1. място – Добромир Кръстев (ТУТ)
2. място – Гюнай Али (КТ)
3. място – Дениз Халид (Право)

КАНАДСКА БОРБА
Класиране: 
Категория до 80 кг
1. място – Родеон Нереуца (ЕФП)
2. място – Станислав Мутев (КХГ)
3. място – Радослав Петров (ИМК)

Категория над 80 кг
1. място – Йолиян Христов (ТТТ)
2. място – Йордан Стефанов (СИ)
3. място – Ерсан Ибрахим (ЗТТ)

БАДМИНТОН
Класиране: 
Мъже
1. място – Владимир Минчев
2. място – Георги Панайотов
3. място – Силвестър Спасов

Жени
1. място – Деница Тодорова
2. място – Мария Петрова
3. място – Наталия Цветанова

СПОРТНО КАТЕРЕНЕ
Класиране: 
1. място – Петър Петров (Право)
2. място – Гриша Аврамов (КСТ)
3. място – Борислав Банчев (КСТ)

СПОРТНО 
ОРИЕНТИРАНЕ

Класиране:
Жени
1. място – Нилгюн Хасан (КТ)
2. място – Бояна Щърбанова (ЕТООС)
3. място – Траяна Рачева (СУ)

Мъже
1. място – Георги Христов (ТТТ)
2. място – Любен Борисов (ТУ – София)
3. място – Венцислав Гуглев (КСТ)

***
СТПД „Академик” организира „Универси-

тетска зелена инициатива  2017”, която цели 
формирането на отговорно отношение към 
природата, на екологично съзнание, култура 
и поведение. Университетската инициатива 
ще бъде изцяло „офлайн” – с активно физи-
ческо участие на ученици и студенти, с дви-
жение и обучение сред природата, с реален 
практически принос за по-чист, по-зелен и 
по-приветлив град.
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Вестник „Студентска искра” е носител  
на Орден „Св. св. Кирил и Методий”  

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

на Русенския университет на 05.02.2013 г.

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

Вестникът се издава в електронен формат и на 
хартиен носител и се разпространява безплатно.
Редакционно броят е приключен на 10.03.2017 г.

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

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

Книжарницата на Русенския университет е спътник и приятел 

на студентите и препода-
вателите през годините, 
като докосва търсещите със 
събраните знания. 

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

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

Вашите нови книги...

Университетът ще е домакин 
на Републиканската студентска 
олимпиада по програмиране

Русенският университет ще бъде домакин 
на XXIX Републиканска студентска олимпиада 
по програмиране. В нея традиционно участват 
отбори от висшите училища в България, в кои-
то се изучава програмиране. Събитието ще се 
проведе на 13 май 2017 г. (събота) в зала 203 в 
Корпус 2 на Русенския университет. Председател 
на Организационния комитет е ректорът проф. 
Велизара Пенчева.

За да се класират за финала на олимпиадата, 

русенските участниците ще преминат селекция в 
два кръга, организирани от катедра Информатика 
и информационни технологии. Първият ще се 
проведе на 10 март (петък) и в него като инди-
видуални състезатели могат да участват всички 
студенти на университета. На 8 април (събота) 
ще се проведе вторият кръг, който ще премине 
по правилата на Републиканската студентска 
олимпиада по програмиране – участниците ще 
се състезават в отбори по трима, ползвайки 
един компютър.

В последните години отборът на университета 
неизменно е в ТОП 5 на класираните участници.

За допълнителна информация: http://bcpc.eu/xxix

Наскоро излезе от печат първата по 
рода си книга за ролята на иновационните 
образователни технологии и дидактически 
модели за адаптиране на образователната 
система към дигиталното поколение. В книгата 
е отразен опитът на Русенския университет 
в областта на образователните иновации и 
най-вече – в тяхното прилагане с цел да се 
мотивират студентите да възприемат знания 
и да генерират нови такива.

Авторите лансират идеята за смесеното 
обучение, т.е. за съчетание на традиционното 
с електронното обучение при запазване на 
водещата роля на преподавателя. Според 
тях, информационните и комуникационните 
технологии не са панацея на проблемите в 
образователната система, но авторитетът 
на един преподавател и ефектът от неговата 
работа все повече ще се определят от това, в 
каква степен той използва тези технологии 
за събиране, обработка и преподаване на 
учебния материал.

Книгата може да бъде намерена на адрес: 
http://www.bvu-bg.eu/IOT.pdf

Алпинистът Боян Петров и „Първите седем”
На 2 март 2017 г. над 

200 души присъстваха на 
представянето на кни-
гата на алпиниста Боян 
Петров – „Първите седем” 
(изд. „Вакон”) в Русенския 
университет. Русенци чу-
ха разказа от първо лице 
на човека, покорил през 
2016 г. три осемхилядни-
ка – Анапурна, Макалу и 
Нанга Парбат, прибавяй-
ки ги към Анапурна, Макалу и Нанга Парбат 
към К2, Канчендзьонга, Манаслу, Гашербрум 
I и Броуд Пик. 

Срещата откри ръководителят на Универ-
ситетския спортен център проф. Борислав Ан-
гелов, а председателят на Туристическо друже-
ство „Приста” Сашо Попов представи накратко 
спортните постижения на Боян Петров. Общо 
осем върха с височина над 8000 метра е изкачил 
популярният алпинист без кислород и без по-
мощта на шерпи, като част от проекта си „Бъл-
гарин на 14х8000”. 

Пред залата Боян направи видеоразказ за 
последните си изкачвания, описа съвместните 
си преживявания с русенския алпинист Иван 
Томов и разказа какво го стимулира и мотиви-

ра да продължава с ви-
сочинния алпинизъм. 
Пред публиката, а и в 
книгата си алпинис-
тът, зоолог, еколог и 
спелеолог, споделя за 
изпитанията, прова-
лите и успехите, които 
са го съпътствали по 
време на изкачвания-
та на върховете. 

Повече от час и по-
ловина продължи срещата, в която Боян раз-
казва за тренировъчния си режим, за изслед-
ванията на височинната фауна и живота при 
екстремни условия. 

В края на сре-
щата десетки ру-
сенци, приятели 
на природата и 
планината, полу-
чиха автограф от 
автора на книгата, 
обявен за Мъж на 
годината в класа-
цията на Дарик 
радио.


