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Ново признание за Русенския университет  
като един от изследователските университети в България

На 26 октомври 2022 г. с решение на Министерския 
съвет на Република България Русенският университет 
беше включен в списъка на изследователските 
висши училища в България. С този акт Русенският 
университет получи още едно заслужено признание 
за своята стратегическа ориентация към авангардни 
научни постижения и иновационен растеж.

 Изследователският университет е „висше училище, 
което дава значим принос за развитието на важни 
обществени области чрез върхови научни изследвания 
и има високи резултати от научноизследователска 
дейност“. Определянето на един университет като 
изследователски става въз основа на система от 
показатели, разпределени в три групи: научни 
резултати; научен капацитет и възпроизводство на 
академичния състав и обществено и икономическо 
въздействие. Това дава допълнителни възможности 
за финансиране на научноизследователската дейност 
и естествено за още по-високи научни резултати.

 Научната резултатност отдавна е неотменна част 
от многостранната дейност на Русенския университет. 
Тя намира израз в непрекъснато нарастващия брой 
на научните публикации, индексирани в световно 
признати бази данни, в многобройните авторитетни 
международни научни конференции, организирани в 
университета, в качеството на интердисциплинарните 
научни разработки и техния принос към развитието 
на регионалната икономика.  Научният капацитет 
на Русенския университет се измерва чрез участието 
му в ключови национални и международни научни 
проекти и доказва своята конкурентоспособност, 
съизмерима с най-високото международно признание 
за научни и научно-приложни изследвания. 

 Особено силна страна на Русенския университет е 
индикаторът Обществено и икономическо въздействие. 
Симбиозата между университета и неговата регионална 
екосистема е движеща сила на икономическия и 
обществения растеж. Регионалният бизнес разчита 
на университетската наука за своето иновационно 
развитие, а Русенският университет черпи иновационна 
енергия и творчески импулси от силната си връзка 
с обществената практика, превръщайки се в „жива 
лаборатория“ за идеи и иновации.

 Изпълнявайки показателите за изследователско 
висше училище, Русенският университет ще 

оползотвори повече възможности за най-актуални 
научни изследвания, ще разшири своите национални 
и международни научни мрежи чрез изпълнението 
на нови проекти и още по-интензивно ще развие 
своя иновационен потенциал.

 Включването на Русенския университет в 
списъка на изследователските университети в 
България е изключително признание за научната 
резултатност, капацитета и общественото влияние 
на русенското висше училище. Това е висока оценка 
за ангажираността и приноса на цялата академична 
общност към изпълнението на визията на университета 
да бъде иновативен, модерно мислещ и устремен 
към върхови постижения. Тази споделена визия 
е истинският залог за непрекъснато развитие, за 
творческо неспокойствие, за силата да откриваш 
последователи в науката, за дръзновението да срещаш 
и преодоляваш предизвикателства.

 Благодаря на всички наши колеги и на нашите 
национални и международни партньори за това, което 
постигаме и ще продължим да постигаме заедно! 

 Благодаря за полученото признание да бъдем 
изследователски университет!

Академик Христо Белоев, дтн, 
Ректор на Русенския университет

Студенти и преподаватели от Филиал 
Силистра  на Русенския университет се включиха 
в литийното шествие по посрещане на частици 
от мощите на Светите равноапостоли Кирил 
и Методий, които ще се съхраняват за вечни 
времена в храма „Св. Петър и Павел“.  Духовници 
и миряни изразиха радостта си от събитието и 
почитта си пред  делото им. По покана на Негово 
Високопреосвещенство митрополит Яков  в 
тържеството се включиха с поздравителни слова 
доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал 
Силистра, доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева, Красимира 
Недкова – Председател на Студентския съвет.  

В празничното си слово доц. Лебедова 
благодари за честта да се „съхранят частици 
от мощите на Светите братя в престолния град 
Силистра за вечни времена, което е още един 
камък в олтара на достолепието му и духовен 
празник за всички, които с мисъл, сърце и дело 
са свързани с него. 

Защото животът и делото на Светите 
Равноапостоли са израз на това какъв извор 
на духовна сила е съзнанието, че имаш мисия. 
Защото непоколебимата вяра, последователност 
и страст, с които отстояват убежденията си, са 
същност на духовната сила на посветените.

Защото духовен подвиг и апостолски жест е 

създаването на славянска писменост и преводът на 
Свещеното Писание, а така също и на поучителна 
и богослужебна църковна книжнина на говоримия 
тогава славянски и старобългарски език“.

Събитието е духовен празник за всички, които 
се прекланят пред славянските първоучители.
Тяхната памет се почита и от източноправославната 
църква, и от римокатолическата църква, защото те 
имат признанието и авторитета на просветители, 
чието дело е сред основните приноси към 
европейската цивилизация. 

Материалът е предоставен  
от доц. д-р Румяна Лебедова.

Посрещане на мощите 
на равноапостоли  

Св. св. Кирил и Методий
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Русенският университет отпразнува своята 77-годишнина
На 14 ноември 2022 г. в Русенския университет бе отбелязана 77-годишнината 

от неговото основаване, както и 172 години от рождението на патрона му 
Ангел Кънчев. Тази забележителна годишнина е знак за съхранена традиция 
и за ярко присъствие в националната и международна академична практика.

Тържественият ден започна с поднасяне на венци пред патрона на 
Русенския университет – Ангел Кънчев. Непосредствено след това бе открита 
традиционната годишна експозиция на „Печатни и електронни издания 
на преподавателите на Русенския университет“ във фоайето на Ректората. 
148 издания бяха селектирани за изложбата, като са разпределени в десет 
групи – монографии, книги, учебници, ръководства и учебни пособия, 
дисертации и автореферати, дипломни работи, сборници с доклади, научни 
публикации, материали по международни проекти и рекламни материали.  

Монографиите са 13; 9 книги, от които 3 художествена литература; 3 
студии; 12 учебника и учебни пособия; 6 ръководства; 17 дисертации и 
автореферати; 15 броя дипломни работи; 22 научни публикации, 8 от които 
с импакт фактор; 4 броя научни трудове с участието на преподаватели от 
Русенския университет; 2 броя научни трудове от конференции; 1 списание 

на Русенския университет; 1 сборник с участие на студент от Русенския 
университет; 2 свидетелства за регистрация на полезен модел; 5 броя от в. 
„Студентска искра“; 1 комплект материали по международен проект и 35 
броя рекламни материали.

Гости на празника на Русенския университет бяха Пенчо Милков – 
кмет на Община Русе, Анатоли Станев – областен управител на област 
Русе, Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет Русе, Негово 
Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум, заместник-кметовете 

на Община Русе – Магдалина Стефанова, 
Енчо Енчев и Димитър Недев; Росица 
Георгиева – началник на РУО-Русе. 

Празникът беше открит от ректора 
на Русенския университет академик 
Христо Белоев, който отправи своите 
благопожелания към всички присъстващи, 
а водещ на тържеството беше проф. д-р 
Пламен Кангалов – заместник-ректор по 
учебната работа. „Днес отбелязваме 77 
години от създаването на нашата любима 
Алма матер. Посрещаме тази забележителна 
годишнина с вълнение и гордост от 
постигнатите успехи и осъществените 
идеи и инициативи, с които по категоричен 
начин заявяваме, че Русенският университет 
убедително и безапелационно „изправя 
високия си ръст“/както звучи в нашия 
химн/ в националното и международното 

Научна степен „доктор на науките“ Академична длъжност „професор“

Образователна научна степен „доктор“ Академична длъжност „доцент“
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Русенският университет отпразнува своята 77-годишнина

образователно и изследователско пространство“, каза 
Ректорът на университета академик Христо Белоев. 

Своите приветствия към академичната общност отправиха 
Пенчо Милков, Анатоли Станев, Иво Пазарджиев и Негово 
Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум.

Висока чест за Русенския университет бяха и получените 
множество поздравителни адреси от държавни и местни управляващи 
органи, образователни и научни институции, неправителствени организации 
и партньори на факултета. Празникът беше уважен с поздравителни адреси 
от служебните министър-председател на Република България Гълъб Донев, 
министър на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов, министър 
на труда и социалната политика Лазар Лазаров и др. 

Церемонията по връчване на 
дипломи на придобилите научни 
степени през изминалата година 
бе част от празника на Русенския 
университет.  

Двадесет и двама са новите 
„доктори“, като най-голямо 
представителство имат Юридическият 
факултет – 7, и Факултет „Бизнес 
и мениджмънт“– 6. Научна степен  
„Доктор на науките“ придобиха 
Мария Пламенова Николова от 
Машинно-технологичен факултет и 
Борис Иванов Евстатиев от Факултет 
„Електротехника, електроника и 
автоматика“. 

Академична длъжност доцент 
през изминалата година са придобили 
десет преподаватели, а професорите 
са четирима. 

Поздравление от името на придобилите ОНС „доктор“ отправи  
д-р Слави Георгиев от факултет „Природни науки и образование“. 

Ректорът на Русенския университет академик Христо Белоев връчи 
дипломите и  поднесе своите благопожелания към всички за постигнатия 
успех. 

Информацията е предоставена от ВОР.

Академик Христо Белоев

д-р Слави Георгиев
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Научна конференция на Русенския университет 2022 г. 

На 9 ноември 2022 г. на тържествена церемония 
проф. д-р Велизара Пенчева бе удостоена с 
Почетното звание Доктор хонорис кауза на 
Университета в Питещ, Румъния. 

На събранието присъстваха доц. д-р Асен 
Асенов – декан на Транспортния факултет, доц. д-р 
Иван Белоев – ръководител катедра „Транспорт“, 
и проф. д-р Юлияна Попова – координатор 
интеринституционални комуникации. 

„С признателност приемам голямата чест 
да бъда Доктор хонорис кауза на университета 
в Питещ и съм горда, че се присъединявам към 
голямото му семейство. Благодарността ми към 
Вас за тази най-висока и престижна академична 
титла е искрена и дълбока, а честта да я получа 
по време на тържественото отбелязване на 
шейсетата годишнина на университета в Питещ 
ме прави истински щастлива“, каза проф. Пенчева 
в своето слово. 

Русенският университет и Университетът в 
Питещ поддържат дългогодишно сътрудничество 

и приятелство. 
„Университетът в Питещ, в мое лице, отличава 

напредъка на изследванията в транспортната 
наука и интернационализацията във висшето 
образование, които вярвам, че в бъдеще ще бъдат 
още по-необходими и актуални в контекста на 
зелена и дигитална Европа“, отбеляза проф. 
Велизара Пенчева. 

Започвайки от самото начало, Университетът 
в Питещ грабва интереса на много млади хора 
в страната към програмите за обучение, които 
предлага. Той привлича студенти от цял свят, 
тъй като Питещ е известен с най-големия център 
за обучение на румънски език за чуждестранни 
студенти.

За повече от 50 години съществуване в 
румънското университетско пространство той е 
признат за източник на човешки ресурси, подготвен 
във формула за високи постижения за местния, 
националния и международния пазар на труда. 

Информацията е предоставена от ВОР.

На 28 октомври 2022 г. официално бе даден старт на 61-ата Научна 
конференция, организирана от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и 
Съюза на учените – Русе, на тема „Нови индустрии, дигитална икономика, 
общество – проекции на бъдещето – V“.

Проф. д-р Диана Антонова откри конференцията, като отбеляза, че 
форумът е един истински празник на науката в Русенския университет. 

Ректорът на университета академик Христо Белоев даде официално 
началото на конференцията и поздрави всички участници в нея. През 2022 г. 

бяха изнесени 357 доклада в различни научни направления. Конференцията 
се радва и на силно международно участие. 

Форумът стартира с пленарни доклади. Първият беше изнесен от доц. 
Дилян Фердинандов, MD, MPH, PhD, FEBNS от Катедра по неврохирургия 
на Медицинския университет – София, Клиника по неврохирургия, УМБАЛ 
„Св. Иван Рилски“, София, с лекция на тема: Tехнически напредък и 
тенденции в неврохирургията за по-добро качество на живот. Лекцията 
бе изключително интересна за присъстващите в залата, тъй като бяха 

засегнати различни области от науката. Вторият пленарен доклад бе изнесен 
от d-r rer. nat. Дирк Вагенер – Ръководител на иновативната програма 
ZELLKRAFT в Център за превенция и здравен мениджмънт Rotherbaum 
– Хамбург, Германия, на тема: Иновативната програма ZELLKRAFT на 
Център за превенция и здравен мениджмънт ROTHERBAUM – забележимо 
повече енергия във всяка клетка на човешкия организъм. Академик Чавдар 
Руменин от Института по роботика към БАН и директор на Националния 
център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи 
за сигурност и управление на риска“ – представи пред аудиторията лекция 
на тема: Иновации в технологиите – от невидимото и невъзможното до 
бъдещето днес. 

Пленарните доклади бяха на значими теми, засягащи днешното съвремие 
и се радваха на голям интерес от аудиторията, състояща се от студенти и 
преподаватели. 

Програмата на конференцията продължи със заседания по секции и 
културни дейности. 

Информацията е предоставена от ВОР.

Проф. д-р Велизара Пенчева е Доктор хонорис кауза на Университет Питещ

Проф. Велизара Пенчева

Проф. Диана Антонова
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Визити и постижения
Зам.-посланикът на Израел в Русе

 На 13 октомври 2022 г. заместник-посланикът на Израел Н.Пр. Наама 
Леви посети Русенския университет. Тя проведе среща с ректорското 
ръководство, в лицето на заместник-ректорите проф. д-р Пламен Кангалов 
и доц. д-р Десислава Атанасова. Те представиха силното международно 
присъствие на Русенския университет, както и разнообразните му научни 
направления. 

Преди да изнесе лекция пред студенти и преподаватели, Н. Пр. Леви 
разгледа част от модерната материална база на университета, като с особен 
интерес се запозна с възможностите на високотехнологичната „Зала на 
бъдещето“, където се провежда обучение на студенти и докторанти. 

Въпросите, които тя постави, бяха свързани с изучаването на „Компютърни 
науки“ в Русенския университет, с което беше свързана и темата на нейната 
лекция:  „Израел като стартъп нация“. Аудиторията чу вдъхновяващ разказ 
за седемдесет и четири годишната история на държавата Израел и факторите, 
които стоят зад успеха й като високотехнологична и процъфтяваща нация, 
привлякла множество световни компании в областта на иновациите. 

Младите хора бяха окуражени да мислят нестандартно, да търсят сами 
решения на предизвикателствата, които съпътстват днешното съвремие. 

Сътрудничество  
с румънски университет

На 26 октомври 2022 г. новоизбраният ректор на Danubius University, 
Румъния, Галац, проф. Стив О Майкъл бе на работно посещение в Русенския 
университет заедно със свои колеги. 

Делегацията беше посрещната от ректора на Русенския университет академик 
Христо Белоев, зам.-ректора по интернационализация и комуникационна 
политика доц. д-р Десислава Атанасова и проф. Юлияна Попова. 

Двете институции имат дългогодишна история във взаимното си 
сътрудничество, което е скрепено в официално споразумение. Съвместните 
взаимноизгодни дейности, по които са работили през годините, са насочени 
главно в образователната, изследователската и проектната дейности. 
Партньорите обменят студенти, докторанти и  преподаватели по програма 

Еразъм, обменят административен, технологичен и експертен опит. 
Гостите бяха запознати с новите проекти, по които университетът 

работи, и обновената материална база. 
Сътрудничеството и приятелските отношения между двете институции 

продължават да се развиват, бяха обсъдени нови възможности за реализиране 
на съвместни дейности. 

Посланикът на Япония в Русе
На 3 ноември 2022 г. Н. Пр. Нарахира Хироши, посланик на Япония в 

България, заедно с първия секретар в Икономическия отдел на посолството 
Кей Танеда посетиха Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

Ректорът на Русенския университет  академик Христо Белоев представи 
модерната база, съвременните ресурси за обучение и изследвания,  
дълголетните образователни традиции и авторитетната лидерска позиция 
на университета в областта на иновативните образователни технологии и 
международното сътрудничество. Академик Белоев разказа на гостите за 
участието на университета в големи международни мрежи, включително 
и тези с централноазиатските държави. Той подчерта, че завършените  
международни проекти с тях са отлична основа за бъдещо сътрудничество.

Ректорът на Русенския университет информира Н. Пр. Посланик 
Нарахира Хироши за сътрудничеството между русенското висше училище 
и университета в град Кобе, Япония, като уточни, че връзките между тях 
предстои да бъдат официализирани през следващата година чрез подписване 
на меморандум за сътрудничество.

На срещата присъстваха още доц. д-р Десислава Стоянова Атанасова – 
зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, и проф. 
д-р Пламен Кангалов – зам.-ректор по учебната работа.

Н. Пр. Нарахира Хироши благодари за гостоприемството и подробното 
представяне на университета. Той каза, че е впечатлен от широкообхватната 
дейност и отличното функциониране на университета, а също така и от 
мерките за бързо преминаване на онлайн обучение по време на ковид-
пандемията и настройката на висшето училище за такова обучение. 

Разговорите продължиха с обсъждане на възможности за  установяване 
на механизми за устойчиво  партньорство и диалог чрез срещи, дискусии 
и посещения.



6   ДЕКЕМВРИ 2022

На 11 ноември 2022 г. се навършват 30 години от създаването на 
Юридическия факултет на Русенския университет. Тази забележителна 
годишнина е знак за съхранена традиция, за ярко присъствие в националната 
юридическа академична практика, за зрелост и устойчивост, но също така 
и за вечно млад дух, устремен към нови хоризонти и далечни перспективи.

Празникът беше открит от ректора на Русенския университет академик 
Христо Белоев, който отправи своите благопожелания към всички присъстващи. 

Служебният министър на правосъдието Крум Зарков уважи тържественото 
заседание на Юридическия факултет на Русенския университет, посветено 
на 30-годишнината от създаването на факултета. На събитието присъстваха 
бивши и настоящи възпитаници на Юридическия факултет, сред които 
кметът Пенчо Милков, областният управител Анатоли Станев, председателят 
на Общинския съвет Иво Пазарджиев, депутатът Златан Златанов и др. Тук 
е завършил магистратура и сегашният служебен премиер Гълъб Донев.

Деканът доц. д-р Кремена Раянова благодари на всички партньори на 
факултета, преподаватели, служители, студенти, докторанти и випускници, 
за които Юридическият факултет е не само образователна и научна 
институция, но и съкровена територия на свободния дух, споделена кауза 
и вдъхновяваща мисия. В празничното си слово доц. Раянова сподели: 
„Преди 30 години едва ли съм си представяла, че ще застана пред колегите, 
защото съм от първия випуск и го казвам с огромна гордост. Започнахме 
като един факултет с прихождащи преподаватели, което беше нормално 
за 90-те години. Съумяхме да изградим стабилна академична среда с около 
20 хабилитирани преподаватели, от които седем професори и 13 доценти. 
Дали сме образование и знания на около 3200 души“. По думите на декана 
в около една трета от съдилищата в България работят юристи, завършили 
Юридически факултет на Русенския университет. За 30-те години са го 
завършили около 3200 студенти, а преподавателят с най-дълъг трудов 
стаж във факултета е доц. д-р Величко Пантелеев. За първи път през 2022 
г. бе открита докторска програма в професионалното направление по 
национална сигурност, свързана с управление на сигурността и опазване 
на обществения ред. За втора поредна година пък се осъществи прием в 
магистърската програма по стратегическо управление и лидерство в сферата 
на националната сигурност.

Своите приветствия отправиха Крум Зарков, Пенчо Милков, Анатоли 
Станев,  Иво Пазарджиев, Негово Високопреосвещенство русенският 
митрополит Наум, Елена Балджиева и Пламен Първанов. 

Висока чест за Юридическия факултет бяха и получените множество 
поздравителни адреси от държавни и местни управляващи органи, 
образователни и научни институции, неправителствени организации и 
партньори на факултета. 

Гълъб Донев – служебен министър-председател на Р България, в 
своето поздравление казва: „Тъй като съм един от вашите възпитаници, 
ще си позволя от името на вашите студенти да изразя благодарност за 
наученото в областта на правото. Помнете, че моралният закон вътре в нас 
е компасът, който ни дава най-точен ориентир за действията ни в името 
на справедливостта!“

Тържественото събрание започна със Студентския химн в изпълнение 
на ученици от Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин 
Стоянов“– Русе, и техния педагог Здравко Саралиев, и завърши с химна 
на Русенския университет, в изпълнение на Стефания Горначка, ученичка 
от същото училище.

По материали на РусеМедиа и ВОР.

Факултетите на Русенския университет
Юридическият факултет празнува 30-годишнина

Академик Христо Белоев и доц. Кремена Раянова
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Факултетите на Русенския университет

На 1 декември 2022 г. Транспортният факултет на Русенския университет 
отпразнува 35-годишнина от създаването си. Забележителната годишнина 
бе отбелязана с поредица от събития. Проведена беше Кръгла маса на тема 
„Транспортни системи на бъдещето“, в която  участваха преподаватели, 
докторанти, студенти от факултета и други заинтересовани страни.

Тържеството по повод 35-ата годишнина на Транспортния факултет 
започна с академичното слово на ректора на университета академик 
Христо Белоев. Деканът  на факултета доц. д-р Асен Асенов приветства 
гостите, направи обзор на постигнатото от факултета през изминалите 
години и представи перспективите за развитие.  Последваха приветствия 
от официалните лица.  

„Транспортният факултет се утвърди като успешен център за обучение в 
областта на транспорта и транспортната техника в България. Многобройните 
ви контакти със сродни катедри и факултети у нас и в чужбина, съчетани 
със специализираните лаборатории, които предлагате на студентите си, 
са гарант за качеството на обучението“. С тези думи зам.-кметът на Русе 
Димитър Недев поздрави ректора на Русенския университет академик 
Христо Белоев и факултета. Той пожела на учебното заведение да продължава 
да развива иновациите, благодарение на които е предпочитано място за 
хиляди студенти.

Представител на Русенската Света митрополия също отправи своите 
благопожелания към всички присъстващи. 

Бяха получени множество поздравителни адреси от: Министерство на 
образованието и науката на Република България; Община Русе; Община 

Силистра; Общински съвет Пловдив; Общински съвет Оряхово; Регионална 
дирекция „Автомобилна администрация“; Регионално управление на 
образованието – Русе; Факултет по транспорт към Технически университет – 
София; множество други образователни, научни и държавни институции 
и неправителствени организации. 

Видеопоздрав бе отправен от проф. дтн Александър Сладковски, зам.-
ректор по сътрудничеството със страните от Централна и Източна Европа 
и Централна Азия в Силезийския технологичен университет и Доктор 
хонорис кауза на Русенския университет. 

Бяха обявени резултатите от конкурсите за рисунка и презентации на 
тема „Транспортни системи на бъдещето“.  

На празника имаше богата културна програма от Фолклорен танцов 
ансамбъл „Здравец“ Русе, с ръководители Димитър Донев и Катя Димитрова;  
Спортен клуб „Настроение“, Русе – Иван и Елена  Деспотови; Марияна 
Илиева – студентка от 4. курс на специалност „Български език и история“ 
на Русенския университет; Кристина Петкова от 11. клас на СУПНЕ 
„Фридрих Шилер“ – Русе.

Материалът е предоставен от ТФ и ВОР.

Транспортният факултет празнува 35-годишнина

Академик Христо Белоев и доц. Асен Асенов

Димитър Недев и академик Христо Белоев

Доц. Асен Асенов и наградени Еразъм студенти
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На 2 декември 2022 г. се навършиха 30 години от създаването на 
специалност „Кинезитерапия“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. 
Годишнината бе отбелязана с тържествено събрание. 

Ректорът на Русенския университет академик Христо Белоев поздрави 
всички присъстващи и отбеляза, че специалността е с голямо обществено 
значение. Деканът  на факултета проф. Никола Събев приветства гостите, 
представи специалността и нейния авторитет пред аудиторията и 
ръководи събитието по честването на празника. Последваха приветствия 
от официалните лица, като първа поздрави гостите Магдалина Илиева– 
зам.-кмет на Община Русе. Инж. Иван Иванов – изпълнителен директор 
на УМБАЛ КАНЕВ АД, и Алисе Муртезова – административен директор 
на лечебни заведения „МЕДИКА“, които са и дългогодишни партньори 
на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, също отправиха 
своите благопожелания към присъстващите. Изказвания направиха и 
редица други гости на тържеството. 

Бяха получени множество поздравителни адреси от образователни 
и държавни институции и неправителствени организации. 

За принос към развитието на специалност „Кинезитерапия“ деканът 
на факултета проф. Никола Събев връчи специални отличия, като пръв 
бе отличен академик Белоев. 

За рождена дата на специалност „Кинезитерапия“ в Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ се приема 23 юни 1992 г. Обучението започва 
през учебната 1992–1993 г., когато биват приети първите студенти. Днес 
Русенският университет има натрупан 30-годишен опит в обучението 
по „Кинезитерапия“. През периода от разкриването на специалността 
до днес са се дипломирали над 1200 бакалаври и над 700 магистри от 25 
випуска. Студентите завършват с много добра успеваемост и намират 
адекватна професионална реализация у нас и в чужбина.

Възпитаниците на специалността днес са университетски преподаватели, 
мениджъри и представители във водещи фармацевтични компании, 
собственици и управители на рехабилитационни, уелнес и фитнес 
центрове. Кинезитерапевти, завършили Русенския университет, работят 
по специалността си в редица лечебни и социални заведения, в спортни 
клубове и комплекси, национални отбори в различни области на спорта 
и други структури на здравеопазването и спорта, предлагащи дейности, 
свързани с профилактика и рехабилитация. Много от възпитаниците 
на специалността получават професионално признание и реализация 
извън страната.

От разкриването на специалността в продължение на 12 години 
неин ръководител е бил проф. Колю Кожухаров. Съществен принос за 
развитието на специалността имат още професорите д.м.н. Явор Въжаров, 
Божидар Русев и  Радослав Райчев; доцентите Любомир Тодоров, Любен 
Христов, Денчо Цоневски, Пенка Баракова, Людмила Венова и редица 
други. За повишаване на качеството на обучението съществен принос 
имат и много русенски лекари. Сред тях са проф. д-р д.м. Пенчо Косев, 
доц. д-р д.м. Георги Георгиев, д-р д.м. Пенчо Чобанов, д.м. Константин 
Колев, доц. д-р Нели Петрова и други. 

Над 200 са преподавателите, работили и работещи днес в специалност 
„Кинезитерапия“ в Русенския университет.

През 30-годишното си развитие специалността неизменно се радва 
на силна подкрепа от страна на всички ректорски ръководства – екипите 
на проф. Атанас Митков, проф. Борис Томов, доц. Марко Тодоров и сега 
на академик Христо Белоев.

Днес специалност „Кинезитерапия“ е сред регулираните професии 
в България, което има пряко отношение към кинезитерапевтичната 
практика. Кинезитерапевтите са висококвалифицирани специалисти, 
обучени да извършват функционално-диагностична, профилактична, 
лечебна и рехабилитационна дейност при лица от всички възрастови 

и професионални групи, включително здравно 
образование, промоция и превенция на здравето 
и спорт. За практическо обучение на студентите 
се ползват базите на Лечебни заведения „Медика“, 
УМБАЛ „Канев“ – гр. Русе, центровете за 
социални услуги на територията на град Русе. 
Партньори на Русенски университет са и 
голям брой лечебни заведения в страната, с 
които университетът има сключен договор за 
сътрудничество.

Към настоящия момент специалност 
„Кинезитерапия“ в Русенския университет 
се ръководи от катедра „Обществено здраве“ 
към факултет „Обществено здраве и здравни 
грижи“, който е член на Европейската мрежа за 
обучение по кинезитерапия ENPHE. Постоянното 
присъствие на специалността сред първите 
желания на кандидат-студентите е доказателство 
в полза на това, че развитието на специалност 
„Кинезитерапия“ в Русенския университет запълва 
определен вакуум в социалните потребности 
на Североизточния регион.

 Информацията е предоставена  
от проф. дн Никола Събев.

Факултетите на Русенския университет
Специалност „Кинезитерапия“ празнува 30-годишнина

Проф. Никола Събев и академик Христо Белоев
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Иновативни прояви и проекти

Хуауей Технолоджис България и 
Русенският университет

На 2 ноември 2022 г. Хуауей Технолоджис България и Русенският 
университет подписаха меморандум за сътрудничество. Меморандумът дава 
възможност за реализация на общи проекти между двете страни, както и 
студентите от учебното заведение с интерес в областта на ИКТ сектора да 
се възползват от стипендиантските и обучителни програми на компанията.

 „Русенският университет е лидер в дигиталните образователни 
технологии. Сътрудничество между нашите две организации би било от 
изключителна полза и за двете страни. Сигурен съм, че нашето партньорство 
ще бъде пълноценно“, заяви академик Христо Белоев, ректор на Русенския 
университет. 

„За нас е чест да сключим партньорство с един от най-престижните 
университети в България, който е известен с неговата разнообразна палитра 
от професионални направления и специалности, както и с големите успехи 
на своите студенти в областта на информационните и комуникационни 
технологии и компютърни науки. В Хуауей вярваме, че технологиите и 
образованието вървят ръка за ръка. Чрез партньорството с Русенския 

университет искаме да подкрепим младото поколение, което е двигател на 
цифровата трансформация“, каза Тери Ли, генерален мениджър на Хуауей 
Технолоджис България.

Акцент по време на срещата бе стипендиантска програма на Хуауей: 
Huawei – ICT Talents Training Seeds for the Future. Нейната цел, заедно с 
глобалната програма Seeds for the Future, е да подготви студентите за реалния 
бизнес свят, да подобри познанията им от технологична гледна точка, но и да 
обогати лидерските им умения. Програмите са едни от основните социално 
отговорни кампании на Хуауей. Тази година компанията ще награди 80 
студенти, всеки с по 2000 евро. Едновременно с тази програма, желаещите 
могат да се включат и в глобалната програма Seeds For the Future, чието 
онлайн обучение ще се проведе в средата на ноември. Чрез стипендиантските 
и обучителни програма на Хуауей компанията откроява най-добрите и 
мотивирани студенти в областта на информационните и комуникационни 
технологии и им предоставя нови възможности за развитие. 

По време на срещата бяха представени и технологични решения за 
обучение в електронна среда. Обсъдени бяха и съвместни инициативи, 
които могат да поставят началото и на още бъдещи проекти между Хуауей 
Технолоджис България и Русенския университет.

 Информацията е предоставена от ВОР.

Информационна среща  
по програма ЕПЛЮС
На 18 ноември 2022 г. в БАН се проведе 

информационна среща за отчитане на резултатите 
от научните изследвания по Национална програма 
„Нисковъглеродна енергия за транспорта и 
бита ЕПЛЮС“. Информационната среща беше 
открита от ръководителя на програмата акад. 
Константин Хаджииванов, който представи 
партньорите и основните задачи пред научните 
екипи. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски 
приветства участниците във форума и заяви, че 
участието в националните научни програми на 
изследователи от БАН и университетите е пример 
за доброто взаимодействие помежду им.

В рамките на програма ЕПЛЮС са финансирани 
и демонстрационни научни проекти. Екипът 
на Русенския университет „Ангел Кънчев“ 
представи работата си по демонстрационния 
речен плавателен съд HydRUforce, задвижван с 
водород и слънчева енергия. 

В компонент втори по програмата за 
електрическа мобилност учените успешно 
разработват проект на демонстрационен тролейбус 
с хибриден удължител на пробега батерия-горивна 
клетка и автономна хибридна възобновяема 
захранваща система с нисковъглеродни емисии, 
която включва батериен и водороден цикъл за 

съхранение на енергия. 
Екипът на Русенския университет e: проф. д-р 

Велизара Пенчева; проф. д-р Пламен Даскалов;  
доц. д-р Асен Асенов; доц. д-р Иван Белоев, доц. д-р 
Димитър Грозев и доц. д-р Цветелина Георгиева.

Национа лнат а  нау чна пр ограма 
„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита 
ЕПЛЮС“ е финансирана от Министерството на 
образованието и науката.

Община Русе е асоцииран партньор на 
програмата. На информационния ден присъства 
заместник-кметът на общината инж. Димитър 
Недев.

Материалът е подготвен  
от доц. д-р Асен Асенов.

Сътрудничество 
между висши 

училища
На 11 октомври 2022 г. представители 

на ректорското ръководство на Русенския 
университет се срещнаха с ректорите на Аграрен 
университет – Пловдив, проф. Христина 
Янчева и Академията по музикално, танцово 
и изобразително изкуство – проф. Тони 
Шекерджиева–Новак. 

Те бяха посрещнати от заместник-ректорите 
на Русенския университет проф. д-р Пламен 
Кангалов и доц. д-р Десислава Атанасова. 
На срещата присъстваха и преподаватели от 
Аграрния факултет и Факултет Природни 
науки и образование. 

Бяха анализирани досегашните съвместни 
дейности на университетите, обсъдиха се 
възможности за реализиране на бъдещи проекти. 
Гостите разгледаха новооткритата изложба, 
посветена на Иван Шишманов, намираща се 
във фоайето на ректората, след което им беше 
представена обновената материална база на 
университета.

Материалът е подготвен  
от доц. д-р Десислава Атанасова.
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ПРОЕКТ ASEAN FACTORI 4.0
През месец октомври 2022 г. започна обучение на преподаватели 

от Savannakhet University (SKU), Лаос, съгласно заложените дейности  
по проект Across South East Asian Nations: From Automation and Control 
Training to the Overall Roll-out of Industry 4.0: ASEAN FACTORI 4.0. 

Обучението се провежда в  новоизградения Обучителен център на 
SKU от преподавателите от Русенския университет „Ангел Кънчев“ проф. 
д-р Пламен Даскалов и доц. д-р Цветелина Георгиева. Зам.-ректорът 
на университета аssoc. prof. Dr. Sitha Khemmarath приветства за добре 
дошли екипа на Русенския университет и пожела ползотворна работа. 
В тази фаза на обучение основно се акцентира на практическата част, 
като се работи с платформата, която беше проектирана и изградена 
във висшето училище в Русе. По време на това обучение обучаемите 
трябва да подготвят лабораторните упражнения за своите студенти. 
Крайната цел е получаване на акредитация на съответните обучителни 
програми от отговорните институционални органи така, че да се 
провежда обучение и в следващите години. Такова обучение предстои 
да се извърши през месец ноември и във втория университет, за който 
отговаря Русенският университет  Chulalongkorn University (Тайланд). В 
следващите фази на обучение в двата университета под ръководството 
на азиатските преподаватели и с помощта на менторството от страна 
на русенския екип ще се проведе практическо обучение на студенти и 
на представители от фирми от Лаос и Тайланд.

През месец ноември 2022 г. започна новата фаза на обучение на 
преподаватели от Университет Chulalongkorn, Банкок, Тайланд, съгласно 
заложените дейности  по проект Across South East Asian Nations: From 
Automation and Control Training to the Overall Roll-out of Industry 4.0: 
ASEAN FACTORI 4.0. с ръководител за Русенския университет – доц. д-р 
Нина Бенчева, катедра Телекомуникации. Преподаватели от катедрите 
Автоматика и мехатроника и Телекомуникации участват в работата по 
дейностите на проекта. Обучението се провежда от проф. д-р Пламен 
Даскалов и доц. д-р Цветелина Георгиева в  новоизградения Център по 
върхови технологии на Университет Chulalongkorn. 

Технологично изложение  
ITAP 2022 в Азия

В периода от 18 до 20 октомври 2022 г. в Сингапур се проведе най-
голямото в Азия технологично изложение в областите Индустрия 4.0, 
Автоматизация, Роботика, 3D и адитивни технологии и Интернет на 
Нещата ITAP 2022. В събитието участваха представители на проект 
ASEAN FACTORI 4.0, който е финансиран по програма Erasmus+ 
(No. 609854-EPP-1-2019-1-FR-EPPKA2 CBHE-JP). Проектът има 
за цел изграждането на Център за върхови постижения в сферата 
на индустриалната автоматизация в седем университета от Лаос, 
Камбоджа и Тайланд. Дейностите се ръководят от проф. Хамед Яхоуй от 

университет „Клод Бернар“ в Лион, а участие имат екипи от Русенския 
университет от катедри Телекомуникации и Автоматика и мехатроника 
и Университета в Гренобъл.

В ITAP 2022, като представител на Русенския университет, участие 
взе доц. д-р Пламен Захариев от катедра Телекомуникации. По време на 
изложението бяха осъществени контакти с редица фирми, академични 
институции и организации от Сингапур, Индонезия, Малайзия, 
Китай, Индия, Тайланд, Камбоджа, Лаос, Виетнам, Германия, Белгия 
и др. Обсъдени бяха възможностите за бъдещи съвместни дейности 
и проекти в различни сфери, както и възможности за осъществяване 
на двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели 
между русенската Алма матер и Националния университет на Сингапур, 
Технологичния университет Нанянг, Политехническия университет Нгее 
Анн, Сингапурския технологичен институт и няколко университета от 
Индонезия и Тайланд.

Изложението бе предшествано от първата присъствена среща на 
консорциума по проект ASEAN FACTORI 4.0, в рамките на която бяха 
обсъдени изпълнените до момента дейности и планираните бъдещи 
срещи, кръгли маси, обучения и събития. Обсъдени и планирани бяха 
и серия от научни публикации с участие на преподаватели от Русенския 
университет и университетите партньори от Камбоджа и Тайланд.

Материалите са подготвени от катедри ТК и АиМ.

Проект TalentMagnet
В продължение на 2,5 години, в рамките на проект „Магнит за 

таланти“ екип от русенската Алма матер, заедно с 18 партньори от 12 
държави, работиха за повишаване атрактивността на малките и средни 
градове в Дунавския регион за способните млади хора.

С твърдата убеденост, че не бива да разчитаме единствено на това 
младите и талантливи хора сами да решат да останат или да се върнат 
в населените ни места, екип от Русенския университет „Ангел Кънчев“ 
се включи в работата по проект TalentMagnet – DTP3-454-4.1 „Подобрен 
институционален капацитет и ново многостепенно управление за 
привличане и задържане на таланти в Дунавския регион“. Той фокусира 
действията на бизнеса, местните власти, гражданското общество и 
образователните институции в усилията им за развитието на по-
добра икономическа и социална среда посредством разработването 
на практически насоки, инструменти и политики, които да насърчат 
знаещите и можещи млади хора да се реализират в родните си места, 
като така стимулират местната икономика.

За постигане целите на проекта Русенският университет разработи 
ръководство за създаване на местни планове за привличане и задържане 
на талантливи младежи, което предоставя структурирана информация за 
целите, процесите, организационните модели и ръководните принципи 
в планирането и предлага конкретни инструменти за разработването, 
приложението и управлението на плана. Разработено бе мобилно 
приложение TalentMagnet, достъпно безплатно за IOS и Android на 12 
езика. 

Иновативни прояви, проекти и събития
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Иновативни прояви
Будител  

на Русенския университет 2022

На 5 декември 2022 г. се проведе церемонията по връчване на 
наградите „Будител на Русенския университет 2022“, организирана 
от Студентския съвет. 

С провеждането на „Будител“ се цели да се отличат усилията, които 
преподавателите целогодишно полагат, за да могат студентите на 
университета да получат възможно най-добро и качествено образование.

Председателят на Студентския съвет Ангел Иванов и зам.-
председателят Верхиния Сентено връчиха наградите на отличените 
преподаватели. 

С голямата награда 
„Будител на Русенския 
университет 2022“ бе 
отличен ректорът на 
университета академик 
Христо Белоев, дтн, за 
безрезервната подкрепа 
от негова страна за всички 
студентски инициативи. 
Специална награда 
получи Яна Кралева – 
главен счетоводител 
на университета, за 
подпомагане дейността 
на Студентския съвет. 

Студентската общност 
на Русенския университет избра с мнозинство следните будители по 
факултети:

Будител на Аграрно-индустриален факултет – д-р Петя Ангелова;
Будител на Машинно-технологичен факултет – доц. д-р Данаил 

Господинов;
Будител на Транспортен факултет – доц. д-р инж. Димитър Грозев;
Будител на факултет Електротехника, електроника и автоматика – 

гл. ас. д-р Димитър Трифонов;
Будител на факултет Бизнес и мениджмънт – гл. ас. д-р Мирослава 

Бонева;
Будител на факултет Природни науки и образование – доц. д-р 

Антоанета Михова;
Будител на факултет Обществено здраве и здравни грижи – доц. 

д-р Деспина Георгиева;
Будител на Юридически факултет – доц. д-р Зорница Йорданова;
Будител на филиал Видин – гл. ас. д-р Ренета Златева;
Будител на филиал Разград – проф. дн Станка Дамянова;
Будител на филиал Силистра – доц. д-р инж. Евгения Горанова.
За финал студентите пожелаха на отличените преподаватели да бъдат 

живи и здрави и да продължават да работят със същия ентусиазъм 
и вдъхновение. 

Материалът е подготвен от Ангел Иванов.

Доктор хонорис кауза  
на Русенския университет

На 29 ноември 2022 г. на тържествено заседание на Академичния съвет д-р 
Йохана ван Бруген бе удостоена с Почетното звание Доктор хонорис кауза на 
Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

Ректорът на Русенския университет академик Христо Белоев обяви д-р Йохана 
ван Бруген за Носител на Почетния знак на висшето училище сега и завинаги. 
Той отбеляза, че днешният тържествен акт е израз и на признателността на 
академичното ръководство за едно дългогодишно плодотворно сътрудничество. 
Академик Белоев пожела на д-р ван Бруген здраве, творческо дръзновение и 
нови върхови постижения в професионалното поприще!   

Йохана ван Бруген е родена на 15 февруари 1946 г. Придобива професионална 
квалификация като ерготерапевт през 1969 г. Три години работи в Кения по 
проект на Международната организация по труда. От 1975 г. е преподавател в 
Университета по приложни науки в Амстердам, където работи до пенсионирането 
си през 2011 г. От 1984 до 1994 г. е ръководител на катедра. По нейна инициатива 
през 1986 г. е създаден Съветът на ерготерапевтите за европейските страни 
(COTEC), а през 1995 г. и Европейската мрежа по ерготерапия във висшето 
образование (ENOTHE), на които е първи председател.

Йохана ван Бруген е призната като експерт в хармонизиране на образованието 
по ерготерапия на световно ниво. Тя притежава изключителни лидерски и 
управленски умения, стратегическо и визионерско мислене, които щедро 
споделя с другите, насърчавайки самостоятелно развитие, без да предлага 
готови решения.

 Връзките на Йохана ван Бруген с Русенския университет датират от 2003 г., 
когато Русенският университет е поканен като партньор в европейския проект 
„Улесняване на участието на млади хора с увреждания в разрастваща се Европа“, 
по който са обучени двама преподаватели и през 2006 г. е разкрита първата и 
все още единствена в страната бакалавърска програма по ерготерапия. Това 
високо постижение, оценено от всички европейски и световни организации, 
не би било възможно без подкрепата на Йохана ван Бруген чрез предоставяне 
на методически насоки, учебна литература, помощни средства и пряко участие 
в многобройни срещи и мероприятия на местно и национално ниво.

Материалът е предоставен от ВОР.

Д-р Йохана ван Бруген и академик Христо Белоев

Будители на Русенския университет за 2022 г.

Ангел Иванов и академик Христо Белоев
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„Монах – „маловестен“, „тъмен“ във времената, 
в които със слово ще прослави значимостта на 
един обезправен народ, напрегнато пише „пред 
лампа жумеща“ неговата „свещена история“. И 
докато тъмнината и безпросветата тежат като 
олово в битието на българите, то тяхното светло и 
славно минало ще бъде изведено като огнена диря 
от хилендареца чрез „светещата“ книга, която ще 
превърне величавото минало в памет и завет за 
идващите поколения.

„Славянобългарска история за българския 
народ, царе и светии и за всички български деяния 
и събития събра и нареди Паисий йеромонах, който 
живееше в Света гора Атонска и беше дошъл там 
от Самоковската епархия в 1745 година, а събра тая 
история в 1762 година за полза на българския род“. 
Така гласи на новобългарски език пълното заглавие 
на Паисиевата книга. С патоса на свещения си гняв, с 
безостатъчната си самопожертвователност и ревност 
да направи от роба българин, с митологизиращите си 
нагласи и прозренческа дарба Паисий Хилендарски 
слага Голямото Начало, написва кръщелното 
свидетелство на нововъзродена България. 

Да отбележат 300-годишнината от рождението на 
Отеца и 260 години от написването на „Историята“, 
катедра „Български език, литература, история 
и изкуство“ и Университетската библиотека 
организираха и проведоха научен семинар „Паисий 
Хилендарски и възкресението на един народ“ с 
участието на студенти, университетски преподаватели 
и библиотечни специалисти. Програмата включваше 
седем ракурса към тази наша българска първа 
Книга с акцент върху дългия й път през годините 
към нас с преписите и препратките й, подготвени 
от провиденческата увереност на авторовите 
думи-заклинания: „чети, препиши я, … ако не 
можеш, дай да ти я препишат други“. Модератор 

на събитието беше доц. д-р Велислава Донева. В 
ролята на въведение към научната проблематика 
на семинара бе изложението на Мартин Димитров, 
студент от специалност „Български език и история“, 
„Летописецът на възрожденското време“, в което 
Паисий се представя като първия наш историк, етнолог, 
народопсихолог заради онова, което единствено 
го занимава – изгражданата и утвърждавана 

през вековете представа за родова и национална 
идентичност на българската общност.

Запознавайки се с биографията на „Историята“, 
прави впечатление нейното напрегнато, продължено 
и след авторовата смърт, активно битие през 
следващите десетилетия и столетия. За това 
говориха другите участници в 
семинара. Интересна е историята 
на наличните преписи. По 
сведения на акад. Иван Радев 
до нас не достига препис, който 
да репродуцира предлаганото 
от т.нар. Зографска чернова 
(доказано, че е писана от ръката 
на Паисий, открита през 1903 г. от 
Антон Стоилов) и същевременно 
да припокрива цялостното 
съдържание на първите по време 
авторизирани преписи. След 
идентификацията на Зографския 
препис като автограф-чернова 
на „Историята“ литературната и 
историческата наука заговарят 
за неин текст-белова, който 
Паисий е поръчал на преписвач-калиграф и е носил 
със себе си. Въз основа на него са направени първите 
по време копия от поп Стойко Владиславов в Котел 

(1765 г.) и от Алекси п. Велкович в Самоков (1771 г.). 
Предполага се, че между тях и Паисий е имало 
личен контакт. От този вариант днес ние съдим за 
пълния и автентичен текст на „Историята“. Акад. 
Радев смята също, че със смъртта на Паисий през 
1773 г. в Ампелино край Асеновград в гроба му е 
погребан и сакралният препис-белова на „История 
славянобългарска“.

Познати са около 60 преписа на „Историята“. 
По-голямата част от тях се съхраняват у нас (София, 
Велико Търново, Стара Загора, Калофер и др.), 
останалите са в книгохранилищата на „Хилендар“ и 
„Зограф“ в Света гора, в академичните библиотеки 
на Букурещ, Петербург, Москва, Охайо, Белград. 

В Русе се правят три преписа на „Историята“. 
Първи Русенски (Панталеймонов) препис е от 

1809 г. В него Хилендарският проигумен Панталеймон 
оставя бележки, че прави това в Русе, споменава 
руско-турските военни действия по онова време. 
Ръкописът е редакция на Втория Котленски препис 
на Софроний Врачански от 1781 г. Не е издаван, 
пази се в Хилендарския манастир. В България 
няма нито едно копие, но такова се съхранява 
на микрофилм в Хилендарската изследователска 
библиотека в Университета на щата Охайо, САЩ.

През същата 1809 г. габровецът Влад Гладичов 
прави в Русе нов препис от оригинала на йеромонах 
Панталеймон, известен като Преображенски 
(Гладичов) препис, два екземпляра от който днес 
се намират в Държавен архив – Велико Търново, 
и в Преображенския манастир. 

В Народната библиотека се съхранява още един 
препис, правен в Русе през 1811 г. – Втори Русенски 
(Лазаров) препис – от Никола поп Лазаров. 

Паисий Хилендарски и възкресението на един народ
Казаното на тъмно ще 

се чуе на видело...
На 2 ноември 2022 г. катедра  „Български 

език, литература, история и изкуство“ и 
Университетската библиотека проведоха 
научен семинар, посветен на  300-годишнината 
от рождението на Паисий и 260 години от 
написването на „История славянобългарска“. 

Събитието за вестника на Русенския 
университет „Студентска искра“ отразиха:

Доц. д-р Велислава Донева, кат. БЕЛИИ
Библиограф-експерт Мая Сапунджиева
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Във фокуса на изложението на Кристина Ангелова 
и Мюрхан Мухаремов, студенти от специалност 
„Български език и история“, бе духовната памет на 
Геровия ръкописен препис, чийто оригинал остава 
незавършен, без данни за автентично заглавие и 
за време и място на съставяне. Книгата е открита 
в ръкописния архив на Найден Геров. Предполага 
се, че времето на преписа е между 1851 и 1853 
г., когато Геров го подготвя, за да го ползва като 
ръкописен учебник по българска история. Вероятно 
той е ползвал Втората Харитонова преправка на 
„Историята“. В Геровия препис не се откриват бележки 
на преписвача, които биха могли да подскажат 
някаква приблизителна датировка. Този препис е 
въведен в науката от Маньо Стоянов през 1962 г. 

За съвременно преиздание на Втора Харитонова 
преправка (Чирпан, 1831 г.) съобщи програмният 
директор на Клуб „Сороптимист Интернешънъл“–
Русе Милена Попова, преподавател в катедра „Чужди 
езици“ на Русенския университет. То е осъществено 
от Клуб „Сороптимист Интернешънъл – Старинен 
Пловдив“ – Пловдив в сътрудничество с Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София. 
Една от клаузите на договора помежду им изисква 
изрично да се укаже, че оригиналният ръкопис е 
притежание на Национална библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ и се съхранява в ръкописната 
сбирка на БИА (НБКМ), заведен под №1114. Втората 
Харитонова преправка (на монаха таксидиот Харитон 
Рилец) е без заглавие. Достигнала е до нас добре 
съхранена физически и с изцяло опазено съдържание. 
В научна студия доц. д-р Мила Кръстева пише, че 
историческото й изложение извън приписките е 
разположено на седемдесет и девет листа. Няма 
винетни украси, а заглавията и първите главни букви 
са оцветени в червено с киновар. В преправката има 
малко задрасквания, макар че е писана от различни 
преписвачи. Тя е компилация, която съединява в 
едно цяло отделни исторически фрагменти, изведени 
от различни извори. Харитон ползва Паисиевата 

история за първоизвор на Втората си преправка, 
но без да познава автографа на Паисий и без да 
цитира името му. 

Сюжет, характерен за времето на Студената 
война, припомни презентацията на Стефка 
Йорданова, студентка от специалност „Български 
език и история“ – операция „Маратон“ на Държавна 
сигурност, довела в края на 80-те години на ХХ в. до 
кражбата на съхраняваната в Зографския манастир 
„История славянобългарска“ и пренасянето й в 
България. Използването на една от най-силните 
специални служби на Балканите по онова време 
показва отношението на тогавашното държавно 
ръководство към „История славянобългарска“ – 
част от националните интереси и тяхната защита. 
Заради криминалния начин на придобиването на 
книгата, подхвърлена като анонимно дарение на 
Националния исторически музей, на 12 януари 
1998 г. тя е върната на манастирската библиотека 
от президента Петър Стоянов (1997–2002 г.). 

На семинара библиотечният специалист Мая 
Сапунджиева представи най-старата – от 1898 г., 
книга от фонда на библиотеката на Русенската Алма 
матер, отпечатана от основоположника на българската 
филологическа наука Александър Теодоров-Балан. 
Всъщност през 1885 г. Тошковичевият препис на 
„Историята“ (на Стефан Тошкович от Котел) е 
публикуван в Одеса от руския изследовател Лонгинов 
и отново преиздаден през 1893 г. и тъкмо по него 
Балан прави своето издание от 1898 г. 

Томчето („Свезка 1“), прилягащо удобно в 
човешката длан (с размери едва 14x10 см), защитено 
с твърда подвързия и захранено като част от 
поредицата „Трем на българската словесност“, 
подготвя („стъкми“) на 126 страници с предговор 
един от най-колоритните изследователи в българската 
наука – Александър Теодоров-Балан, виден езиковед, 
литературен историк и библиограф. Той е автор и 
на предговора. От корицата на книжката е видно, 
че стойността й наброява 50 ст. Ако се доверим на 

твърдението на известния историк и нумизмат Иля 
Прокопов, че сребърната монета от 50 стотинки 
по онова време е била толкова „мощна“, че с нея 
можело да се купи едно агне, то цената на това 
Баланово издание е забележителна. 

До момента, в който академикът завършва 
своето издание на Паисиевата история, няма 
никакви сведения за първообраза, за първоначалния 
ръкопис на произведението („автографътъ на Паисия 
не е намеренъ досега“) и си позволява да изрази 
съмнение, че надали някога ще се намери. Всъщност 
това се случва през 1906 г., когато историкът и 
фолклористът акад. Йордан Иванов – един от най-
добрите познавачи на българската средновековна 
литература и култура, открива този оригинал и той 
бива разчетен и публикуван за пръв път от него 
през 1914 г. До последната минута Балан очаква да 
се сдобие с Котленския препис, считан за първия 
препис на Паисиевата история, за да обнародва 
него „като непосредствено копие от автографа 
на Паисий“. Но тъй като чакането продължава 
твърде дълго („… и изглеждаше да се продължи 
богъ знае до кога“), той пристъпва да „подаде“ на 
българския читател Тошковичевия текст, уверен, 
че този текст не ще да се отличава твърде много 
по състав от Котленския. 

Балан нарича светогорския монах бележит 
проповедник на новите просветителски идеи между 
българите, „родоначалник на новата българска 
писменост“, пръв будител на заспалия български 
дух. Според филолога с историята, която Паисий 
създава, се полагат основите на новата българска 
книжнина, а самата творба за академика е първото 
съчинение по българска история в цялата ни 
литература.

Малката „голяма“ книжка е част от проект, 
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ –
„Създаване на дигитална колекция във фонда 
на Университетската библиотека при Русенския 
университет“, чийто фокус e направата на дигитални 
копия на най-старите издания в нашето академично 
книгохранилище. За това съобщи директорът на 
Университетската библиотека д-р Виктория Иванова. 
Дигиталното представяне на „прошареното“ ни 
библиотечно книжно наследство и неговата онлайн 
достъпност са дейности с изключителна значимост за 
неговото достойно съхранение от поразяващата сила 
на времето и с оглед превръщането на аналоговите 
колекции в лесно и интересно за ползване културно 
богатство.

Така незиблемият* будител на българщината 
Паисий Хилендарски събра нейните съвременни млади 
носители една ноемврийска вечер в Университетската 
библиотека, за да извика в ума на потомците си 
съждение за потребността от памет и дело. Да 
помним как се БУДИ един заспал дух и разтърсва 
една прегазена национална идентичност, а учейки 
се от подобна страст, да сме жадни да БЪДЕМ 
БУДНИ, осъзнати и човеколюбиви. Да БДИМ над 
виделината на знанието и да се пазим от тъмнината 
на духовната сиромашия. Да БОДЪРСТВАМЕ 
срещу опасността отново да станем „разединени 
помежду си умствено“, „забравили минало“ и спрели 
да чувстваме своята народност. 
                             

*Незиблем (остаряло, поетично – непоклатим, 
устойчив, непоколебим).
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Страници за академично творчество
Изложба живопис „МногоЛикият“  

На 2 декември 2022 г. във фоайето на Доходното здание се откри юбилейната 
изложба на художника Пламен Борисов „МногоЛикият“, посветена на неговите 
40 години творчество. 

Пламен Борисов е художник, спортист, фотограф и инженер. Той е 
завършил висше образование с първия випуск на специалност „Електроника“ 
на Русенския университет през 1990 г. и днес е електронен инженер във 
водеща фирма в Русе. Като активен спортист и лекоатлет през студентските 
си години той печели много национални спортни състезания под знака на 
Русенския университет. И отново в тези години става член на клуб „Илия 
Бешков“ с ръководител Тодор Делев. Така съчетава три на пръв поглед различни 
области – спорт, инженерство и изкуство, като пренася духа и амбицията на 
спортната си младост към нови области, открива и утвърждава стремежа си да 
преодолява житейските препятствия по пътя си и да оставя диря с картините 
си. И като инженер, преимуществено внася така необходимата хармония в 
симетрията на живота.

През всички години на своето развитие Пламен Борисов следва мотото 
„Не оставяй нито ден, без да оставиш знак. Все някой ще има нужда от него. 
Дали с четка или с обектив – важен е знакът, уловеното чувство, посланието, 
което стига до човека, който има нужда от него. Призванието на изкуството е 
да дарява красота, удоволствие на хората, които изпитват потребност от него“.

Материалът и страницата са подготвени  
от доц. д-р Анелия Манукова.

Юбилейна изложба  
„Красотата и добротата“ 

На 21 октомври 2022 г. Тодор Делев откри  
21-ата своя изложба, посветена на красотата и 
добротата през неговите 80 години. По идея на Тодор 

Делев е създаден Клубът по изобразително 
изкуство „Илия Бешков“ при Русенския 
университет. Повече от 30 години Тодор Делев 
е преподавател в Русенския университет.

Кметът Пенчо Милков удостои със 
златна значка живописеца Тодор Делев 
на откриването на юбилейната изложба 
„Красотата и добротата“. Наградата е по 
предложение на Дружеството на художниците 
в Русе за дългогодишна дейност и значими 
постижения в областта на изкуството и 
културата.

„Дали рисува частица от нашия обичан 
град или самотен замислен човек, Тодор 
Делев успява да пресътвори по изключителен 
начин заобикалящия ни свят чрез магията 
на вдъхновението си“, заяви Пенчо Милков 

в обръщението си към твореца и десетките 
почитатели, събрали се да почетат неговото 
изкуство. Живописецът получи от ректора на 
Русенския университет академик Христо Белоев 
почетна грамота.

Tворби на Тодор Делев притежават художествени 
галерии в България и частни колекционери от 
Гърция, Турция, Канада, Дания, Великобритания 
и Русия.

По материали на Акцент БГ.

Пламен Борисов

Тодор Делев и акад. Белоев

Пенчо Милков и Тодор Делев Тодор Делев и акад. Белоев

Пламен Борисов „Ледени нюанси“Пламен Борисов „През прозореца“
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Страници за академично творчество

На 21 ноември 2022 г. във фоайето на Русенския университет бе 
открита изложба „Бижута за тялото и душата“, дело на две приятелки 
– Диана Георгиева и Юлияна Андонова. Експозицията е посветена 
на Деня на християнското семейство – 21 ноември, и включва ръчно 
изработени бижута и абстрактни картини с маслени и акрилни бои, 
графитни и акварелни моливи.

Изложбата бе открита от зам.-ректора на Русенския университет 
доц. д-р Десислава Атанасова, която представи авторките и им пожела 
още самостоятелни изложби и творческо развитие. Диана Георгиева 
има самостоятелна изложба в Художествената галерия.

„За нас този празник е много 
важен, защото жената крепи 
семейството – тя е сърцето и 
душата. Затова всички тези цветни 
експонати, които подготвихме, бяха 
съвсем съзнателно направени с 
много елементи, с много любов към 
детайла, с много нежност. Моите 
картинни макроси са организирани 
от два или три елемента, защото 
жената в съвремието се занимава 

с повече от едно нещо – 
тя е майка, домакиня и 
работи. Посвещаваме 
т а зи изложб а на 
християнското семейство 
и на женското сърце“, 
каза Диана Георгиева.

Юлияна Андонова 
сподели, че концепцията 
за изложбата се е оформила в процеса на работа. Творбите й са разделени 
на две тематични групи – „Прозорци и рамки“ и „Извън прозорците и 
рамките“. „Първата е вдъхновена от витражните стъкла и прозорци на 
храмове, обществени сгради, които, когато прекрачиш в тях, ти дават едно 
различно чувство. Имат щедра многоцветност, напомнят, че творецът 
е сътворил света красив и многоцветен, а не черно-бял. Ако успееш да 
прекрачиш извън рамките, които ти си поставяш сам, душевни или 
мисловни, или в които се опитват да те сложат, понякога можеш да се 
учудиш светът навън колко различен е“, каза Юлияна Андонова. Тя 
благодари на Диана Георгиева, защото чрез нейните картини е видяла 
света като цветен калейдоскоп.

 По материали на РусеМедиа.

Бижута за тялото и душата Среща на Академични хорове в Русе

Диана Георгиева

Юлияна Андонова

На 26 ноември 2022 г. в Русенския университет бе проведена първа по 
рода си творческа среща между Академични хорове от България. Концертът 
надпяване между Смесения хор на Американския университет, Благоевград, и 
Академичния хор „Sexaginta Prista“ при Русенския университет се осъществи с 
финансовата подкрепа на Национален фонд Култура и любезното домакинство 
на Русенския университет.

Приветствие от името на академичното ръководство на Русенския 
университет към участниците поднесе зам.-ректор доц. д-р Десислава Атанасова.

Камерният хор на Американския университет е създаден през далечната 
1993 г. от диригент проф. д-р Христо Кротев с хормайстор и корепетитор – 
доц. д-р Николина Кротева. През своята близо 29-годишна история хорът е 
участвал в множество международни фестивали и конкурси в цяла Европа, 
бил е първи изпълнител на много нови хорови творби, а диригентът му е и 
един от изявените български композитори на хорова музика. Репертоарът на 
академичния хор обхваща произведения от всички стилове и епохи, фолклорни 
обработки и църковна православна музика. От 2000 г. Американският университет 
е организатор на Международен хоров фестивал, на който Академиците от 
Русе са поканени да представят Русенския университет.

Академичният хор на Русенския университет е основан през 2018 г. и въпреки 
младата си възраст, съставът има много участия в концерти и фестивали в 
Русе и България, както и две престижни присъствия на международни хорови 
форуми в Румъния и Турция.

На концерта хорът на Русенския университет поднесе пред публиката 
палитра от класически и модерни хорови творби, като за първи път изпълни и 
Глория на Антонио Вивалди, в нетрадиционна акустична подредба на състава – 
амфитеатрално в дълбочина. Концертната програма бе разнообразена със 
солистките от класа  по приложно пеене на проф. Кротев – Алмина Цеденова 
и Мария Терзиева, които поднесоха арии от известни опери и получиха  бурни 
аплодисменти. Финалът бе за гостуващия хор, който с една прекрасна програма 
демонстрира респектираща прецизност и високо художествено майсторство. 

Чудесният празник на българското хорово изкуство завърши с традиционния 
химн на българските хорове – Родна песен нас навек ни свързва на Добри Христов.

Това вълнуващо надпяване беше последна сценична изява на незабравимия 
ни колега от Русенския университет и заместник-председател на академичен 
хор „Сексагинта Приста“ доц. д-р Иво Атанасов. Нека гласът му продължи 
да се извисява в небесния хор на ангелите!

 По материали на Пламен Георгиев, фотографии Димитър Казанджиев.

Академичен хор „Сексагинта Приста“ 

Смесения хор на Американския университет, Благоевград
Доц. Д. Атанасова, Ю. Андонова и Д. Георгиева
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На 31 октомври 2022 г. на тържествена церемония по случай завършването 
на традиционните за Русенския университет лингвистични практики и 
квалификационни курсове за представители на българските общности в 
чужбина, ректорът на университета академик Христо Белоев връчи сертификати 
за завършено обучение на група от над 50 ученици и учители от Молдова.

Русенският университет е един от утвърдените центрове в България, където, 
съгласувано с Министерството на образованието и науката, се провежда 
подобно обучение по ПМС 103/1993 г. 

По време на 10-дневния си престой в Русе учениците и техните учители се 
потопиха в атмосферата на родния език и култура и се докоснаха до вълнуващи 
страници и обекти от българската история. Заедно с ас. д-р Веселка Радева 
от катедра „Български език, литература, история и изкуство“ групата посети 
някои от емблематичните места в Русе, като Историческия музей, Екомузея, 
както и историческите забележителности в околностите на Русе – крепостта 
Червен и Басарбовския скален манастир. 

Обучението по български език бе проведено от преподавателите гл. ас. 
д-р Ния Пенева и гл. ас. д-р Мария Стефанова, които споделиха отличното си 
впечатление от езиковите познания на учениците и богатия им лексикален запас. 

С учителите доц. д-р Мира Душкова проведе занятия по методика на 
обучението по литература. Гостите останаха изключително впечатлени от 
интерактивните методи, чрез които работят университетските преподаватели. 

Броят на учениците, завършили езиковия курс, е петдесет, като групата 
се състои от представители на различни училища в Молдова: ПУТЛ 
„М.Губогло, гр.Чадыр-Лунга, ПУ Колеж „М. Чакир“, гр. Комрат, Гимназия 
„М. Танасогло“, с. Кирсово, ПУТЛ „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, Гимназия  
с. Светлый, ПУТЛ „Г. Гайдаржи“, гр. Комрат, ПУТЛ „Третяков“, гр. Комрат, 
Теоретичен лицей „Олимпий Панов“, гр. Тараклия, Теоретичен лицей,  
гр. Твардица, Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя-Пержей, Теоретичен 
лицей „Христо Ботев“, Теоретичен лицей „Св. Паисий Хилендарски“,  
с. Кортен, Теоретичен лицей „Иван Вазов“, гр. Тараклия. 

Младежите разказаха с радост и благодарност за преживяното и споделиха, 
че с удоволствие биха се върнали в Русе и като студенти.

***
От страниците на училищен вестник и интернет от АТО Гагаузия и 

район Тараклия
От 24  до 31 октомври 2022 г. 50 ученици и 4 учители от АТО Гагаузия и район 

Тараклия бяха на лингвистична практика в България по покана на Русенския 
университет „Ангел Кънчев“. Учениците имаха културна и учебна програма. 
Организацията и подготовката от страна на университета беше на високо 
ниво. Приемът беше много топъл. Учениците имаха възможност да задълбочат 
знанията си по български език и литература, история на България, да посетят 
лекции и по IT-технологии. Те посетиха центъра на Русе (малката Виена), 
„Екомузей с аквариум“– природонаучния музей, Регионалния исторически 
музей, Басарбовски скален манастир „Свети Димитър Басарбовски“, с. Червен 
(руините на Средновековния град), всеки ден се разхождаха по крайбрежието 

на р. Дунав. Освен това беше организиран „литературен маршрут“ до къщата на 
Захари Стоянов, баба Тонка, къщата на Калиопа, Пантеона на възрожденците, 
Парка на възрожденците. Времето беше много топло, а есента – особено красива.

Накрая всички участници получиха сертификати, които бяха връчени от 
самия ректор на университета.

За всички тези преживявания както на учениците, така и на техните 
учители изказваме своята благодарност на ректора на университета академик 
Христо Белоев, зам.-ректора доц. д-р Десислава Атанасова, координатора 
интеринституционални комуникации проф. д-р Юлиана Попова,  пом.-ректора 
инж. Венцислав Димитров, доц. д-р Мира Душкова, гл. ас. д-р Ния Пенева, 
гл. ас. д-р Мария Стефанова, ас. д-р Веселка Радева. Всички те допринесоха  
лингвистичната практика да се превърне в незабравимо събитие в живота на 
всеки един участник в групата.

Изразяваме благодарности и на учителите Анастасия Бойкова (ТЛ „М.Тузлов“, 
с. Кирсово),  Наталия Кара (гимназия „Св.св. Кирил и Методий“, с. Горна Албота), 
Мария Делибалтова (ТЛ „Св.П.Хилендарски“), Мария Бойкова (гимназия 
„М. Танасогло“, с. Кирсово). Необходимо е да се отбележи, че всички ученици 
бяха изключително организирани, не само редовно посещаваха занятията, но 
участваха активно в провеждането им.

Впечатления на учениците:
Ирина Шикил, 11. клас, ТЛ„М.И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия
За първи път съм в България и положителните емоции преливат. Моята 

мечта е да дойда да уча в България и сега съм уверена, че искам да избера 
именно Русенския университет, който има огромна база и модерни технологии. 
Практиката, за която пътувахме, ми помогна да си разясня някои неща, да 
си набавя знания по български език и литература. Изразявам благодарност 
на организаторите от Русенския университет за възможността да посетя 
прародината си и да разгледам забележителностите на град Русе и околността.

Успехи, здраве и благополучие на всички учители, които бяха и се грижеха 
за нашия престой. Да живее България!

Преподавателите от Молдова
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Кристина Чавдар, 9. клас, ТЛ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Кортен, 
район Тараклия

Моите впечатления са необикновени. Много се радвам, че прекарах 
рождения си ден точно в Русе, с нови приятели, в нова обстановка. Освен 
лекциите имахме възможност и да разгледаме паметниците на архитектурата 
в града. Един невероятен град с много история и добри хора. Убедена съм, че 
отново ще посетя Русе и най-вече университета.

Александър Старъх, 11. клас, ТЛ „М. Губогло“, гр. Чадър-Лунга, АТО Гагаузия
Искам да споделя впечатленията си от пътуването в България. Моята 

учителка г-жа Надежда Гайдаржи ми предложи да отида на езикова практика 
в Русенския университет „Ангел Кънчев“ и аз веднага се съгласих. Това беше 
незабравимо и безценно преживяване. Подобрих българския си език, практикувах 
с носителите на езика, видях много красиви места и останах много доволен.

Всичко беше много красиво: градът, учителите и условията на живот. 
Надявам се, че това няма да е последната практика. Благодаря на организаторите!

Анастасия Ковач, 11. клас, ТЛ „Олимпий Панов“, гр. Тараклия, район 
Тараклия

Искам да изразя своята благодарност на ректора на университета академик 
Христо Белоев, на всички организатори и преподаватели, които се грижиха за нас 
през цялото време. Преподавателският състав продължаваше да развива нашите 
комуникативни умения. На домакинката в блок №6 специални благодарности – 
имахме супер условия, благодарим на готвачите, които следяха дали всички са 
дошли да обядват или вечерят, да не остане никой гладен. Материалната база на 
университета много ме впечатли. Спокойно може да се мисли за кандидатстване 
в това висше учебно заведение. Запознах се с нови хора.

Огромна благодарност и на нашите учители.
Анна Дерменжи и Светлана Капсамун, 12. клас, Педагогически колеж 

„М.Чакир“, гр. Комрат, АТО Гагаузия
Пътуването беше много увлекателно и образователно. По време на езиковата 

практика получихме страхотно общуване, посетихме много забележителности 
и очарователни места. Настаняването и храната бяха на високо ниво. 
Преподавателите от университета бяха много мили и услужливи.

Придружаващите учители винаги се радваха да ни помогнат в трудни 
моменти. В университета „Ангел Кънчев“ ни приеха много радушно и мислим 
за бъдещето си обучение там след година. Надяваме се скоро отново да имаме 
възможност да посетим град Русе.

Алексей Новиков, 11. клас, ТЛ „Иван Вазов“, гр. Тараклия, район Тараклия
Университетът е впечатляващ със своята история и с големия брой интересни 

специалности. Направихме впечатление на лекторите с умението си да пишем 
интересни съчинения-разсъждения. Педагозите от университета, в това число и 
ректорът, се отнасяха с нас като с приятели. Градът е много красив. Навсякъде, 
където бяхме, всичко ме впечатли. Емоциите, знанията, които получихме, ще 
ни останат за дълго време.

Мария Делибалтова, 11. клас, ТЛ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Кортен, 
район Тараклия

Искам да изразя своята благодарност на организаторите за тази възможност 
да посетим университета в град Русе „Ангел Кънчев“, имам само положителни 
емоции и впечатления. Всичко ми хареса: как ни посрещнаха, отношението 
на преподавателите в университета към нас. Общежитията, където бяхме 
настанени, са след ремонт и с много добри условия. Градът също ме впечатли 
със своята архитектура и забележителности, спокоен, приветстващ своите 
туристи. Радвам се, че и аз бях една от тях.

***
Непосредствено след изпращането на първата група от Молдова, Русенският 

университет посрещна група от 30 студенти и преподаватели от Тараклийския 
държавен университет „Григорий Цамблак“ в периода 28 ноември – 4 декември 
2022 г. За студентите и техните преподаватели беше подготвена изключително 
интересна и наситена образователна програма по български език, литература, 
история и английски език. В групата бяха включени четири студентки от 
специалност „Бизнес и мениджмънт“, чието обучение в Русенския университет 
започна преди 3 години в дистанционна форма. Те бяха особено развълнувани 
да посетят за първи път своя университет и да осъществят личен контакт със 
своите преподаватели.

На церемонията по връчване на сертификатите им за успешно завършване 
на обучението в Русенския университет ректорът академик Белоев изрази 
задоволството си от продължаващото ползотворно сътрудничество с Тараклийския 
държавен университет, което Русенският университет възприема като своя 
мисия и отговорност пред нашите сънародници от чужбина.

 По материали на ВОР, катедра БЕЛИИ,  
катедра „Чужди езици“ и интернет.

Посещение в Историческия музей

Посещение в Стаята на бъдещето
Посещение в Басарбовския манастир

Посещение в Басарбовския манастир
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IX Национална студентска 
олимпиада по Компютърна 

математика
От 28 до 30 октомври 2022 г. в град Банкя бе проведена IX Национална 

студентска олимпиада по Компютърна математика „Акад. Стефан 
Додунеков“, домакин на която бе Факултетът по математика и информатика 
на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

В олимпиадата участваха  студенти, обучаващи се в бакалавърска или 
магистърска степен  в университети от София, Пловдив, Варна, Бургас, 
Русе, Габрово, Благоевград и Шумен.

Подготовката на студентите от Русенския университет бе сериозна 
и задълбочена и бе проведена от гл. ас. д-р Стефка Караколева и гл. ас. 
д-р Слави Георгиев от катедра Приложна математика и статистика на 
Факултет Природни науки и образование. 

 При изключително голяма конкуренция състезателите решаваха за 
4 часа 30 сериозни математически задачи, разделени в два модула, чрез 
система за компютърна математика Matlab/MuPAD и завоюваха:

Златен медал в Група Б на Цветелина Цветозарова Стефанова, спец. 
„Компютърни системи и технологии“, ОКС „Бакалавър“, 3. курс;

Бронзов медал в група А на Ива Пламенова Стефанова, спец. 
„Математическо моделиране във финансите, застраховането и социалното 
дело“, ОКС„Магистър“, 1. курс;

Русенският отбор се класира на 3. място в отборното класиране в група Б.  
Благодарим на Ръководството на Русенския университет за оказаната 

морална и финансова подкрепа. 

Международен ден на доброволеца
На 5 декември 2022 г.  в Русенския университет Българският Червен 

кръст – Русе, и катедра „Мениджмънт и социални дейности“ отбелязаха 
„Международния ден на доброволеца“ със съвместно събитие под наслов 
„SOS доброволец“.

Инициативата се осъществи по Проект на Българския младежки 
Червен кръст – Русе, „УНИ-МАЕ“ и Проект „Изследване на регионалните 
потенциали за развитие на социално иновативни екосистеми в условия на 
дигитална трансформация“ от Фонд Научни изследвания към Русенския 
университет. 

Студентите от спец. „Социални дейности“ се запознаха с възникването 
и историята на Червенокръсткото движение, значението на емблемата, 
принципите, както и с дейностите на Българския Червен кръст и мисията 
и дейностите на  Младежката организация на Българския Червен кръст, 
с това що е то доброволчество, как се организират акции и кампании, 
какво мотивира доброволците, какви трудности са срещали по време на 
дейностите си, както и какви социални услуги предоставя Българският 
Червен кръст – Русе.

Фокусът бе поставен върху повишаване на знанията и уменията по 
Първа долекарска помощ  и създаването на звено към Младежкия авариен 
екип от студенти в университета, с което се цели да се създаде активен 

екип за адекватна реакция при възникнал масов инцидент – бедствие, 
авария или криза и ликвидиране на последиците от тях сред повече млади  
пълнолетни лица.

Дарение от фирма „Итън“
На 28 октомври 2022 г. ректорът на Русенския университет академик 

Христо Белоев подписа договор за сътрудничество с Калоян Митов – 
управител на фирма „Итън“. 

Водени от желанието си за създаване на възможности за професионална 
реализация на младите хора, необходимостта от задоволяване на нуждите 
на бизнеса от квалифицирани кадри и установяване на полезно взаимно 
сътрудничество, двете страни се договориха да осъществяват активен 
обмен на опит и научни кадри. Те ще си предоставят взаимно полезна 
информация за разработка на инженерингови проекти и внедрявания, ще 
провеждат целенасочена политика за ефективна професионална реализация 
на младите кадри, ще се разработват стажантски програми и др. 

Фирма „Итън“ дари модерно оборудване за Учебен център за обучение 
и популяризиране на нови технологии, технически средства и програмни 
продукти „Eaton“ за студентите на катедра „Автоматика и мехатроника“ 
на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския 
университет. Този акт скрепи сътрудничеството между двете страни и 
начерта нови перспективи за бъдещото им партньорство. 

Дарение от фирма „ФоркПойн“
На 26 октомври 2022 г. в Русенския университет бе открита нова 

компютърна зала за обучение на студенти. Това е факт благодарение на 
консултантската компания за електронна търговия „ФоркПойнт“ ООД, 
която е в софтуерния бизнес повече от 10 години. Тя дари на университета 
15 съвременни компютърни конфигурации. Те ще бъдат използвани от 
преподавателите на катедра „Информатика и информационни технологии“, 
с ръководител доц. д-р Румен Русев и на техните студенти. Висшето 
училище има дългогодишно сътрудничество с „ФоркПойнт“, а днешният 
акт затвърди силното взаимодействие между тях. 

Ректорът на Русенския университет академик Христо Белоeв откри 
залата и връчи свидетелство за дарение на Пламен Михайлов – представител 
на фирмата. Съвместните дейности между двете страни ще продължат 
да се развиват, бяха обсъдени възможности за тяхното разширяване.
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Българската спортна слава 
На 13 декември 2022 г. в Канев център бе представена книгата 

„Българската спортна слава“ от нейните автори – доайените в спортната 
журналистика Михаил Делев и Асен Минчев. Уважаваните гости на 
Русенския университет бяха посрещнати от ректора академик Христо 
Белоев и изключително впечатлени от топлата и позитивна атмосфера 
във висшето училище. 

След това гостите посетиха Университетската библиотека при Русенския 
университет (Читалня, Корпус 2), където беше представена изложбата 
„Историята на успеха“. Експозицията показва селекция от литература на 
спортна тематика, събирана през годините в библиотеката на русенската 
Алма матер.

Премиерата на книгата се радваше на интереса на русенската общественост. 
Официални гости бяха областният управител на област Русе Анатоли 
Станев, административният директор на лечебни заведения „Медика“ 
Алисе Муртезова, д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе, и Илия 
Сяров. От страна на академичното ръководство на университета присъства 
заместник-ректорът по развитие, координация и продължаващо обучение 
проф. д-р Пламен Даскалов. Водещ на промоцията бе Галина Антонова. 

Книгата е първата историография на българските спортни постижения 
от 1949 г. до наши дни. Авторите са събрали под формата на летопис 
историята на българския спорт. В книгата са подредени снимките на 
всички медалисти в паметния момент на получаването на олимпийските, 
световни и европейски титли. Тя е уникален колективен портрет на 
постиженията на забележителни български спортисти от европейски и 
световни първенства и от олимпиади.

Материалът е подготвен  
от Галина Антонова.

Зала на Центъра 
за иновативни 
образователни 

технологии 
На 13 и 14 декември 2022 г. в Русенския 

университет се проведе информационна среща 
на представители на държавните университети, 
участващи в изпълнението на Национална 
програма „Повишаване компетентностите на 
преподавателите от държавните висши училища, 
подготвящи бъдещи учители“, която се координира 
от Министерството на образованието и науката. 
В тази Национална програма са заложени 
основните идеи на Концепцията за адаптиране 
на образователната система към дигиталното 
поколение.

На 13 декември 2022 г. ректорът академик 
Христо Белоев откри залата на Центъра за 

иновативни образователни технологии на 
Русенския университет, оборудвана със средства 
на Националната програма. Такива центрове 
и зали ще бъдат създадени във всеки един от 
25-те университета, партньори по програмата.

Координаторът 
на Национа лнат а 
програма от МОН 
д-р Ивана Радонова 
даде информация 
за изпълнението на 
програмата и формулира 
предстоящите задачи.

Подробни разяснения 
за центровете и за залите 
изнесе проф. Ангел 
Смрикаров – ръководител 
на Центъра по ИОТ на 
Русенския университет.

Учас тниците в 
срещата посетиха 
Future Education Space 

на университета, разгледаха издателския център 
и новия изследователски корпус.

Материалът е подготвен  
от проф. д-р Ангел Смрикаров.
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Чуждестранните студенти  
отпразнуваха Студентския празник

На 6 декември 2022 г. чуждестранните студенти в Русенския университет 
отпразнуваха студентския празник 8 декември. Бе проведена и среща 
с част от академичното ръководство в лицето на заместник-ректорите 
проф. д-р Пламен Кангалов и проф. д-р Пламен Даскалов. 

Историята на студентския празник в България започва преди 119 
години. На 8 декември през 1903 г. за първи път е отбелязан празникът 
на единствения тогава университет в страната – Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Честването е по повод на 15-годишния юбилей 
на университета, а датата е определена от Академическия съвет с решение 
от 30 ноември 1902 г. 

Отбелязването на празниците е традиция за чуждестранните студенти в 

Русенския университет. Така Дирекция „Чуждестранни студенти“ приобщава 
студентите, дошли за пръв път в България и Русенския университет, към 
българските празници, българската култура и към голямото семейство 
на Университета, като организира всяка година тържество по случай  
8 декември. Дирекцията запазва жива и продължава чудесната традиция 
на срещи на университетското ръководство с чуждестранните студенти 
по случай различни празнични поводи. 

Чуждестранните граждани, които се обучават през 2022 г. в Русенския 
университет, са близо 300 от 23 държави. През 2022–2023 учебна година 
приети за обучение в Русенския университет са 130 чуждестранни 
граждани от Алжир, Бангладеш, Израел, Индия, Молдова, Непал, Русия, 
Сърбия, Турция, Украйна. В Подготвителния езиков курс на английски 
и на български език се обучават 30 чуждестранни граждани, а всички 
останали, приети за обучение, очакват входна виза за РБългария. 

Заедно срещу насилието
На 6 декември 2022 г. кампанията „16 дни на 

осъзнатост в борбата срещу насилието, основано на 
пола“ събра в Русенския университет преподаватели 
и студенти от специалностите „Социални дейности“ 
и „Начална училищна педагогика с чужд език“ на 
Факултет „Бизнес и мениджмънт“, представители 
на ОД на МВР, както и трите неправителствени 
организации, партниращи си в организирането 
на поредица от събития в рамките на кампанията 
– Сдружение „Център Динамика“, Клуб Зонта 
Русе и Сороптимист Интернешънъл Клуб Русе.

Инспектор Диана Шаханова от Детска 
педагогическа стая на ОД на МВР разговаря с 
младите хора за формите и проявленията на 
домашното насилие, като акцентът беше върху 
разпознаването на признаците за него: ревност, 
критика и гняв към партньора, изолация и 
контрол върху действията му, вменяване на 
чувство за вина и малоценност. Аудиторията 

беше запозната и с възможните начини за помощ 
при проява на насилие. Студентите проявиха 
интерес към поставените проблеми, тъй като 
им предстои да се включат в решаването им по 
време на професионалната си реализация като 
учители и социални работници. 

Деана Димова – управител на Сдружение 
„Център Динамика“, с дългогодишен стаж в 
оказване на директна помощ на пострадали 
от домашно насилие в Русе, се обърна към 
присъстващите и призова за непримиримост 
към това явление, което в 21. век трябва да бъде 
елиминирано от нашето общество. Примерите 
и видеата, които бяха показани, дадоха повод за 
размисъл и дискусия, с която завърши срещата.

Силно въздействаща беше и изложбата от 
художествени фотоси, които показват проявите 
на домашно насилие и възможността за жертвите 
да се освободят от него и да продължат живота 
си с увереност и сила.
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Университетски спортен център представя...

На 19 октомври 2022 г. ректорът на Русенския 
университет академик Христо Белоев откри 
обновените зали за тенис на маса в Спортния 
комплекс на университета. В резултат от извършения 
ремонт залите са изцяло реновирани, като подовото 
покритие отговаря на най-новите изисквания за 
практикуване на този спорт. В ход е и подмяна 
на масите за тенис (вече е доставена първата 
маса), които ще способстват за подобряване 
качеството на учебния процес със студентите и 
за подобряване на условията за подготовка на 
университетските отбори.

Тенисът на маса е един от водещите спортове 
в Русенския университет. Стотици са купите 
и медалите, които са завоювали състезателите 

по тенис на маса през годините на държавните 
студентски шампионати у нас. През настоящата 
година студентите спортисти на университета 

спечелиха повече от 40 медала на Националната 
студентска универсиада и на Летните 
университетски игри, като над една трета от 
тях за завоювани от състезателите по тенис. 
Представители на Русенския университет 
по тенис на маса са участвали и на световни 
и европейски студентски състезания – 
Веселка Илиева участва в Световната 
студентска универсиада в Сеул, а Павел Цолов 
– в Европейското студентско първенство в 
Хърватия.

В своето приветствие академик Христо 
Белоев поздрави студентите и техните 
ръководители с постигнатите спортни успехи. 
Той отбеляза, че развитието на спортната база 

е постоянна грижа на академичното ръководство 
и се извършва планомерно, стъпка по стъпка, в 
съответствие с приетата от Академичния съвет 

Стратегия за развитието на спорта в Русенския 
университет. Той пожела на студентите да се 
включват още по-активно в различните форми 
на масовия спорт и да използват пълноценно 
възможностите на обновения спортен комплекс 
на Университета, а на университетските отбори 
по тенис на маса – нови, още по-големи успехи.

На спортното събитие присъстваха още проф. 
д-р Пламен Кангалов, зам.-ректор по учебната 
работа, проф. д-р Борислав Ангелов, ръководител 
на Университетския спортен център, декани на 
факултети, преподаватели от катедра „Физическо 
възпитание и спорт“ и студенти.

Материалът е подготвен 
от катедра ФВС.

Обновени тенис зали в спортния комплекс

Нова зала по музика 
На 7 декември 2022 г. в 12. корпус на Русенския 

университет ректорът академик Христо Белоев  
откри обновената зала по музика на катедра 
„Български  език, литература, история  и  изкуство“.

Гл. ас. д-р Петя Стефанова, преподавател 
по музика на педагогическите специалности, 
демонстрира възможности за използване на 
интерактивна презентационна система в обучението 
по музика.

Сред гостите беше Пламен Бейков – директор 
на Русенската опера, който сподели своята мисия 
да приобщава младите хора към световната 
музикална съкровищница чрез активни проекти 
за образователни концерти и представления в 
сътрудничество с Русенски университет. Мария 
Дуканова, директор на Националното училище 
по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“, отбеляза 
изградената дългогодишна практика за обмен на 
идеи, проекти и кадри между двете институции 
и сподели желанието си те да бъдат изведени на 

все по-високо технологично ниво. Заместник-
директорът на СУ „Йордан Йовков“ Силва 
Василева допълни, че действащият проект по 
НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1. 
„Изкуства“ набира все по-голям интерес сред 
обучаемите и изрази готовността си за нови 
партньорски проекти с Русенския университет.

Проф. Ангел Смрикаров, ръководител на 
Центъра за ИОТ, бе инициаторът интерактивната 
презентационна система да се използва активно 
в часовете по музика.

Академик Белоев, проф. Кангалов и катедра „Физическо възпитание и спорт“
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На 13 декември 2022 г. в Канев център на Русенския университет се 
състоя традиционното тържество за представяне на успехите и награждаване 
на студенти спортисти, спортни деятели и активисти от спортните и 
туристическите секции и клубове, постигнали високи резултати в областта 
на спорта и туризма през 2022 г. На събитието присъстваха зам.-кметът 
Енчо Енчев, областният управител Анатоли Станев, представители от отдел 

„Образование, спорт и младежки дейности“ в Община Русе, преподаватели, 
студенти и гости. Наградите бяха връчени от академик Христо Белоев и 
председателя на Студентския съвет Ангел Иванов. 

Приветствени слова към присъстващите отправиха Енчо Енчев, Анатоли 
Станев и академик Христо Белоев. 

Ръководителят на Университетския спортен център проф. д-р Борислав 
Ангелов направи обширна ретроспекция на успехите на студентите спортисти:

„Отива си още една успешна година за студентския спорт, в която студентите 
спортисти добавиха нови купи и медали към богатата спортна витрина на 
Русенския университет. По вече наложила се традиция, в създаването на която 
Русенският университет е първи сред висшите училища в България, днес 
пред академичната общност и пред спортната общественост на град Русе се 
представят успехите и се извършва награждаване на студентите, постигнали 
високи резултати в областта на спорта и туризма през отиващата си 2022 г.

Ретроспекцията следва да започне с успехите на студентите спортисти 
на университета на най-високите студентски спортни форуми у нас – 
Националната студентска универсиада и Летните студентски игри. 

Осмата Национална студентска универсиада се проведе от 14 до 19 май 
в София. Рекапитулацията на спечелените медали и постигнатите призови 
класирания е повече от впечатляваща: 11 медала (1 златен, 5 сребърни и 5 
бронзови) и класирания на четвърто, пето, шесто и осмо място. Успехите 
бяха постигнати в условията на изключително силна конкуренция, тъй 
като в отборите на някои университети бяха включени спортисти от най-
високо национално ниво.

През 2022 г. студентски шампион стана отборът по футбол с треньор 
Камен Симеонов. Завоюваната титла е от изключително значение. Вече 
доста години поред отборът се класира неизменно на едно от призовите 
места, но все не успяваше да завоюва шампионската титла. Отличната наша 
състезателка в плувните спортове Берна Велинова стана четирикратна 
сребърна медалистка: на 100 метра кроул, 100 метра гръб, 200 метра кроул и 
200 метра съчетано плуване. Принос в постигнатите резултати в плуването 
има и Богомил Яковчев, който постигна четвърто и пето място на 100 и 
200 метра гръб. Тенисът на маса отново ни зарадва с отлични класирания 

– бронзов медал за жените отборно, бронз за Огнян Тодоров в мъжката 
надпревара и бронзов медал за Огнян и Павел Цолов при двойките мъже. 
Респектиращи са и успехите ни в турнира по бадминтон – сребърен медал 
за Светослав Горанов в индивидуалната надпревара и бронзови медали в 
състезанията по двойки и в отборната надпревара. В леката атлетика 
Димитричка Великова е шеста на хвърляне на диск, а волейболистите се 
класираха на осмо място.

Летните студентски игри се проведоха от 2 до 7 септември в Кранево. 
Студентите спортисти на Русенския университет спечелиха 17 медала –  
3 златни, 8 сребърни и 6 бронзови. Традиционно силно се представиха 
състезателите в плувните спортове. Богомил Яковчев завоюва 1 златен и 2 
сребърни медала, а Берна Велинова – 1 сребърен и 2 бронзови медала. На 
много високо ниво се представиха и отборите на университета по тенис на 
маса. Златни медали завоюваха Огнян Тодоров в индивидуалната надпревара 
и Огнян Тодоров и Павел Цолов в надпреварата за двойки мъже. Сребърни 
медали завоюваха Константин Камбуров и Нурай Ниязиев в турнира за 

Университетският спорт през 2022 г.

Академик Христо Белоев и проф. Борислав Ангелов

Академик Христо Белоев и Берна Велинова

Академик Христо Белоев и наградените студенти спортисти
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двойки мъже, Павел Цолов и Калина Христова в състезанието за смесени 
двойки и Ивелина Иванова и Адриана Иванова в надпреварата за двойки 
жени. Павел Цолов, Константин Камбуров, Ивелина Иванова и Адриана 
Иванова завоюваха бронзови медали в индивидуалните състезания. В 
отборната надпревара тенисистите на маса заеха вторите места при жените 
и при мъжете. На очакваното високо ниво се представиха състезателите 
на Русенския университет в колективните спортове. Баскетболистите във 
формата 3х3 заеха престижните пето и седмо място съответно при жените 
и мъжете, а волейболистите, жени и мъже, достигнаха четвъртфиналната 
фаза на турнирите по плажен волейбол.

Със спечелените общо 28 медала (4 златни, 13 сребърни и 11 бронзови) 
на двата най-високи форума в областта на студентския спорт, Русенският 
университет защити успешно реномето си на един от най-спортните 
университети у нас. Успехите на студентите спортисти не биха били възможни 
без всеотдайната работа на техните преподаватели и треньори. С най-голяма 
благодарност се обръщаме към 
Мима Войкова (волейбол), 
Камен Симеонов (футбол) 
Искра Илиева (баскетбол) 
Валери Йорданов и Павел 
Цолов (тенис на маса), Милена 
Григорова (лека атлетика), Илиян 
Илчев (бадминтон) и Валентин 
Каменаров (ориентиране и 
кросово бягане).  

Високи постижения през 
2022 г. постигнаха и студенти на 
Русенския университет, които 
участваха в състезания у нас 
и в чужбина, провеждащи се 
извън рамките на националните 
студентски първенства. Иван 
Банчев спечели сребърен медал в 
стрелбата с лък на европейското първенство в Лилешал (Великобритания). 
Иван е многократен медалист от европейски шампионати, републикански 
шампион и национален състезател. Готви се за олимпийските игри през 
2024 г. в Париж. Габриела Димитрова отново стана шампион на държавното 
първенство по бокс и участва на световното и европейското първенства 
през 2022 г. Габриела, която е двукратен медалист от европейски първенства, 
многократен републикански и балкански шампион, също се готви за 
олимпийските игри през 2024 г. Докторантът Павел Цолов (от няколко 
месеца преподавател в катедра „Физическо възпитание и спорт“) участва в 
Европейските университетски игри в Лодц (Полша) и достигна осминафиналите 
в силния турнир по тенис на маса. Николай Генов, национален състезател 
по коло-ориентиране, завоюва сребърен медал на Националната купа 

„България-2022“ и участва в световното младежко първенство.  
Както и друг път сме отбелязвали, Русенският университет е единственият 

в България, който провежда ежегодно свои вътрешни пролетни и есенни 
спартакиади. Организатори на спартакиадите са Спортната комисия към 
Студентския съвет и спортните секции към Университетския спортен клуб 

„Академик“. В рамките на пролетните спортни игри се проведоха състезания 
по всички развивани в университета колективни и индивидуални спортове. 
Спартакиадата завърши, по традиция, с турнира по силов многобой „Стронг 
мен“, който отново предизвика голям интерес сред студентите и русенската 
спортна общественост. По време на турнира получиха своите купи и медали 
студентите, победители в пролетните спортни игри.

През 2022 г. Университетският спортен център намери подходящи форми за 
работа със средните училища, Община Русе и други партньорски организации в 
страната и региона и бяха организирани и проведени редица спортни събития, 
знакови за университета и за града. По-значимите сред тях са: международният 
лекоатлетически маратон „Приста рън“;  международният турнир по 
спортни танци „Русе“; държавното първенство по ориентиране;  турнирът 

по вдигане на тежести 
„Русе“; турнирът по тенис на 
маса за хора с увреждания;  
традиционният спортно-
туристически празник на 
Русенския университет; 
денят на движението 
в Парка на младежта; 
демонстрацията на спортни 
умения със спортни клубове 
от града на територията на 
университета и др.   

През годината Клубът 
по спортно катерене и 
алпинизъм към Спортно-
т у р и с т и ч е с к о т о  и 
природозащитно дружество 

„Академик“ участва с двама 
свои представители в държавното първенство по скиалпинизъм в местността 
Картала край Благоевград. Представителите на клуба завоюваха призовото 
пето място. Алпинистите участваха и в купа Мальовица, като от 53 участници 
заеха седмото място. Членовете на клуба обслужиха туровете по шест катерачни 
масива по поречието на река Русенски Лом, като през есента подпомогнаха 
Откритото състезание за деца на скалите край хижа „Алпинист“. По време 
на седемнадесетото поред Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и 
четиринадесетия Фестивал на туристическите забавления и анимации 
бе организирано открито катерене на изкуствена стена на центъра в гр. 
Русе с участие на над 400 деца. Реализирано бе открито катерене в Разград, 
спортен полуден в основно училище „Христо Ботев“ в същия град, както 
и катерене по изкуствена стена на площада до Регионалната библиотека в 
гр. Русе по повод Европейска нощ на учените.

Спелеоклуб „Академик“ към дружеството организира два теренни 

Владимир Томов, академик Христо Белоев, Тодор Делев и Пламен Борисов

Проф. Борислав Ангелов и наградените студенти спортисти
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Книжарница „Академи Книга“ 
Вестник „Студентска искра“ продължава рубриката, свързана 

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

Книжарницата на Русенския университет е спътник и приятел 
на студентите и препода-
вателите през годините, 
като докосва търсещите 
със събраните знания. 

Очакваме ви на мяс-
то в Централен корпус на 
Русенския университет 
или на адрес: https://
www.facebook.com/
academikniga/. 

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

Вашите  
нови книги

проучвателни похода в района на с. Иваново, 
състезание по ориентиране в пещера „Орлова 
чука“ с 45 участници, от които 26 студенти и 
ученици. През годината бе създадена секция 
за деца Скаутски клуб „Пещерен мечок“ и бе 
изградена подвижна въжена градина с участие 
на  21 студенти. Студенти и членове на клуба 
взеха участие в редица изяви и в изпълнението на 
голям брой проекти в районите на Природен парк 

„Русенски Лом“ и Национален парк „Централен 
Балкан“. Пещерняците участваха в Пролетния 
събор „Орлова чука-2022“, в юбилейните прояви 
на Спелеоклуб „Приста“, в Детската нощ в музея 
(организирана от Регионалния исторически 
музей Русе), в спортния празник на Русенския 
университет в Хан Дълбока, гр. Тутракан, в 15-ия 
Балкански Спелеосъбор в гр. Дряново, в 9-ата 
експедиция на Българското пещерно дружество за 
изследване на пещерите в обсега на Историческо-
археологическия резерват „Сборяново“. С доклади 
и презентации членовете на клуба участваха в 

18-ия Международен конгрес по спелеология в 
Савой Mонт-бланк, Франция и в 3-тия Национален 
форум по спелеология в гр. Дряново.

Над 250 ученици, студенти, ветерани и други 
граждани на гр. Русе взеха участие в традиционния 
Крос-поход „Русе 2022“, организиран от Спортно-
туристическо и природозащитно дружество 

„Академик“, Студентския съвет при Русенския 
университет и Община Русе. Маршрутът тази 
година, с дължина 7,5 км, имаше начало в Образцов 
чифлик, премина край хижа „Минзухар“ и 
завърши в лесопарк Липник. Той бе преминат, 
според предпочитанието на участниците: с ходене, 
бягане или с комбиниран ритъм.       

Клубът по пешеходен туризъм и планинарство 
към дружеството с група от 16 туристи, под 
ръководството на гл. ас. д-р Павел Петров, 
осъществи изкачване на връх Гоцев, първенец на 
планината Славянка. Втора група, с ръководител 
доц. д-р Пламенка Христова и водач Димитър 
Памукчиев, премина по осемдневен маршрут в 

Стара планина и тридневен маршрут във Витоша.
Изява с поход по река Янтра имаха и туристите 

каякари към дружеството, ръководени от гл. ас. 
д-р Явор Нейков и Мартин Николов. В похода 
се включи и голяма група водни туристи от Русе 
и страната.

Една кратка ретроспекция е невъзможно да 
обхване в нейната цялост работата в областта 
на спорта и туризма в Русенския университет за 
2022 г. Но от ретроспекцията ясно се вижда, че 
са налице успехи, които са достатъчен повод за 
положителна равносметка. Тези успехи не биха 
били възможни без провежданата политика на 
академичното ръководство за развитие на спортната 
база и безрезервна подкрепа на спортната и 
туристическата дейност в университета. В основата 
на добрата работа лежат и предприетите стъпки 
за разширяване на партньорството в областта 
на спорта и туризма с училищата, спортните 
организации и Община Русе“.

Университетският спорт през 2022 г.

Д-р Валери Йорданов, академик Христо Белоев и наградените студенти спортисти


