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Русенският университет отпразнува с Кръгла маса  
65-ия рожден ден на своето медийно лице  

вестник „Студентска искра“
На 6 февруари 

2023 г. вестникът 
н а  Р у с е н с к и я 
у н и в е р с и т е т 

„Студентска искра“ отпразнува своята 65-годишнина.
 Организираната Кръгла маса бе посветена на 

всички искрици, оставили своя следа в историята на 
вестника и в историята на Русенския университет.
Събитието откри главният редактор на вестника 
доц. дн Анелия Манукова. 

Ректорът на университета академик Христо 
Белоев поздрави всички, които са допринесли 
и продължават да допринасят за съхранението, 
развитието и модернизацията на вестника – 
„Вестникът на Русенския университет е бил винаги 
и ще бъде важна част от изграждането и развитието 
на университета. Всеки един от главните редактори 
през тези 65 години е бил отговорен родител на 

поредния брой на вестник с история, на вестник с 
блестящи редактори преди него, запазили изграденото 
до момента, традициите и историята, наследили 
добрите практики от изминалите години и работилите 
редактори, и изградили нова концепция за работа.

Днес вестник „Студентска искра“ е с непрекъснато 
обновяваща се редакционна колегия, забележително 
печатно издание с модерна визия и достъп до вестника 
чрез интернет пространството. Професионалното 
ниво на списване на вестника показва на читателите, 
че Русенският университет не само обучава, но и 
живее!“

Засл. доц. Живодар Душков, проф. д-р Димитрина 
Цонева, Калчо Петков, Мария Сапунджиева бяха 
част от участниците, които разказаха вълнуващи 
моменти от списването на вестника през годините. 

По време на Кръглата маса бе представен 
издаденият сборник „65 години Студентска искра и 

пет от тях“ за периода 2018 до 2023 г.
На 5 февруари 1958 г. в Русе 

се появява първият брой на 
вестник „Студентска искра“. Това 
е единственият университетски 
вестник, който не е променил своето 
име от 1958 година и не е прекъсвал 
връзките си с читателите до днес – 
65 години уникална история за 
България. Това не е най-старият, 
а най-дълго съществувалият през 
годините академичен вестник, запазил 
име, университет и читатели. Това 
е искра, живот, развитие и възход.

Продължение на страници 2...4.

Кандидатстудентски изпити  
за академичната 2023–2024 г.

Приемът на кандидат-студенти в Русенския университет за 
академичната 2023–2024 година е в 50 специалности от 23 професионални 
направления в 7 области на висшето образование. Кандидатстудентските 
изпити за прием се провеждат в две сесии – предварителна и редовна, 
по съгласуван график.

Предварителната сесия ще се проведе в осем съботни дни – на 28 
януари, 11 и 25 февруари, 11 и 25 март, 8 и 22 април и 13 май, с начало 
9:00 часа, а редовната е в два дни на 1 и 2 юли (събота и неделя) 2023 
г. от 9 и 13 часа.

Кандидатите могат да подадат заявки за участие в изпити на място 
в сектор „Прием на нови студенти“ – корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или 
онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ (с достъп и през страницата 
на университета www.uni-ruse.bg) до 2 дни преди определената дата. 
Изпитите ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград и Видин.

При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 
60 лв. за един изпит и по 40 лв. за всеки следващ.

Изпитите са под формата на тест с обща и специална част. Общата 
част съдържа 10 въпроса по български език и езикова култура, а 
специалната част обхваща 20 въпроса в области по избор: Български 
език, История на България, Общотехническа подготовка, Математика, 

Информатика и информационни технологии, Икономическа география 
на България, Биология и Химия. 

Оценки от положени след 2008 г. ДЗИ се признават за кандидатстудентски 
изпити и могат да се използват при кандидатстване в почти всички 
специалности. Абитуриентите, завършващи през 2023 г., могат да се 
възползват от възможността за запазване на място в желана специалност 
чрез предварителен условен прием на база оценки от ДЗИ, положени 
през настоящата година, на online.uni-ruse.bg/ само с няколко кликвания 
и избор на желаната специалност от падащо меню. Ако кандидатът се 
яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал 
се зачита по-високата оценка. 

Кандидатстудентските изпити по История на България за специалност 
Право и по Биология за специалностите Акушерка, Медицинска сестра 
и Лекарски асистент са задължителни. Оценките от държавни зрелостни 
изпити не могат да заместват тези изпитни оценки. 

Разкрита е нова специалност в приема за учебната 2023–2024 г. – Европейско 
и международно сътрудничество в професионално направление 3.3. 
Политически науки. Тя е интердисциплинарна бакалавърска програма, 
чрез която студентите придобиват професионална квалификация 
Експерт по Европейски програми и международна дейност.

За допълнителна информация: 
Сектор „Прием на нови студенти“ – 082 888 247, 082 841 624,  

0887 592 349, е-mail: admission@uni-ruse.bg
Материалът е предоставен от сектор „Прием нови студенти“.

Доц. дн Анелия Манукова и академик Христо Белоев
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Русенският университет отпразнува 65-годишнината на в. „Студентска искра“

На 5 февруари 2023 г. вестникът на Русенския 
университет „Студентска искра“ отпразнува своята 
65-годишнина с Кръгла маса, посветена на всички 
отдали знания, време и любов за изданието, на 
всички редактори и редакции, на всички читатели. 

Главният редактор доц. дн Анелия Манукова 
в своето празнично слово сподели с участниците 
в Кръглата маса: „Достолепната 65-годишнина се 
посвещава на всички искрящи искрици, оставили 
своя следа в историята на вестника и в историята 
на Русенския университет. Оставили част от 
дръзновението си, за да премине Искрата през 
своите 65 години и да искри и днес с постиженията 
на академичната общност.

На 5 февруари преди 65 години в Русе се появява 
първият брой на вестник „Студентска искра“, но 
идеята за вестника се заражда още през лятото 
на 1956 г. по време на студентска лагер школа. 
Иван Неделчев (първият главен редактор), Кирил 
Момчилов и Йордан Панайотов превръщат идеята 
в реалност, и тази реалност преминава успешно 
през годините до днес.

За България в. „Студентска искра“ не е първият 
университетски вестник, но е единственият, 
който не е променил своето име от 1958 година 
и не е прекъсвал връзките си с читателите. Това 
е специалното и ценното в неговите годишнини, 
с това е уникален. Не е най-старият, а най-дълго 
съществувалият през годините академичен вестник, 
запазил име, университет и читатели. И не е случайно, 
че днес в няколко български университета, в които 

се преподава журналистика и изкуствоведство, 
вестникът на русенската Алма матер се изучава 
и дава за пример чрез издадената монография 
преди пет години „Студентска искра. 60 години 
приемственост“ с автори Анелия Манукова, Мира 
Душкова, Цветелина Харакчийска и Живодар Душков. 

За своите 65 години вестникът е излязъл с 423 
регулярни броя (по номерация), много извънредни 
броеве (без номерация), отпечатани са отделно 
„Икар“ и „Весела искра“ и специален брой със 
заглавие „Русенски университет“ и „Ангел Кънчев“. 
В редакциите на вестника са работили над 650 
сътрудници.

В по-новото време от историята на вестника 
са разширени рубриките, 
обърнато е специално 
внимание на художествено-
творческите студентски 
клубове, професионалните 
клубове, научните и 
спортните постижения 
и успехи. Отразени са 

отличия, посещения и 
послания. 

Но най-важното 
е, че от страниците 
на вестника винаги се 
усеща пулсът на Русенския 
университет и животът 
на неговата академична 
общност. 

Редакционният екип на вестник „Студентска 
искра“ благодари на всички главни редактори през 
годините: Живодар Душков – с най-дълъг стаж 
на редакторския пост – почти четвърт век, както 
и на тези редактори, които вече не са сред нас – 
Иван Неделчев, Бъна Петрова, Донка Грънчарова, 
Димитър Янчев, Мария Василева, Петър Партинов, 
Владимир Етърски, Ана Чернева, Сабетай Леви, на 

всички редакционни екипи за техния всеотдаен труд 
и ентусиазъм да създадат летопис на русенската 
Алма матер.

Изказваме благодарност на всички ректори и 
академични ръководства през тези 65 години за 

подкрепата вестник „Студентска искра“ да може да 
записва историята на университета от страниците си, 
да бъде днес медийно лице на Русенския университет 
и да радва своите читатели.

Искрено благодарим на членовете на редакционните 
екипи от различни колегии за оставената следа, за 
това днес ние да можем да проследим развитието 
на университета, да усетим полъха на промените, 
да четем между редовете или чрез карикатурите 

Част от редакцията на в. „Студентска искра“ през годините

Засл. доц. Живодар Душков

Калчо Петков

Проф. д-р Димитрина Цонева
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Русенският университет отпразнува 65-годишнината на в. „Студентска искра“
свободолюбиви мисли. 

За мен винаги е истинско 
удоволствие разлистването 
на вестника и разходката във 
времето чрез страниците на 
старите броеве. Вестникът 
изключително рядко е писал 
за себе си, за своята история. 
Често дори имената на 
някои редактори ги няма 
в редакционните карета, 
но ние знаем, че те са там 
и им благодарим.

Трябва да спомена с 
благодарност и поклон 
за първия екип, с който 
започнах работа през 2012 г. – 
доц. Мира Душкова, Мая 
Сапунджиева, бившите 
редактори – засл. доц. 
Живодар Душков и проф. Димитрина Цонева, 
дизайнера доц. Йордан Дойчинов и множество студенти 
от клуб „Млад журналист“ с ръководител доц. Мира 
Душкова. Имаше много ентусиазъм, безсънни нощи 
и синхронизиране. Но това бе период, изпълнен с 
радост от раждането на всеки брой. За мен това 
усещане е всеки път, когато разлистя хартиения 
брой и видя резултата. Специално благодаря на 
Йовка Райчева – коректор на вестника, приятел и 
съмишленик, която е неотлъчно до мен и изданието. 

Отдел „Връзки с обществеността и рекламата“ е част 
от редакционния екип на вестника. Благодарение на 
работата на Юлияна Андонова, Милена Попова, Валерия 
Горнячка и д-р Виктория Иванова, вестникът има 
винаги от първа ръка 
материали за събития 
и успехи, за анонси и 
победи. А качественият 
печат дължим на 
Университетския 
и з д а т е л с к и 
център, който с 
професионалната 
си работа създава 
пълноцветната визия 
на вестника.

И както каза 
Мая Сапунджиева 
преди десет години 
по повод предходна 
годишнина – „всеки 
път си припомняме, 
че всяка биография, всяко едно битие има минало, 
настояще и бъдеще: минало – с неговата памет и 
завет, настояще – с неговите мечти и реални задачи, 
и бъдеще – с неговите възможности, въпроси и 
послания“. 

Главният редактор доц. Анелия Манукова подари 
на ректора на Русенския университет академик 
Христо Белоев и на директора на Университетската 
библиотека д-р Виктория Иванова сборника 
„Студентска искра – 65 години и пет от тях в периода 
2018–2023“.

Д-р Виктория Иванова прие сборника с 
думите – „Приемам изданието за Университетската 
библиотека с голямо уважение и признателност 
към ръководителите и библиотекарите, които през 
годините са подкрепяли дейността на вестник 

„Студентска искра“.
Пожелавам на целия 

екип да продължава да 
съхранява мъдростта 
на русенската Алма 
матер и в същото време 

да не спира да търси 
новото и модерното, за 
да поддържа мястото си 
на върха“.

Кръглата маса 
„ И с к р а ,  ж и в о т , 
развитие – 65 години 
възход“ продължи със споделяне на спомени, емоции 
и факти от живота и развитието на вестника.

Засл. доц. Живодар Душков почете всички 
главни редактори с думите: „Макар и да ги няма 
вече, създателите на вестника живеят в нашите 
спомени. На тържеството по повод 60-годишнината 
на „Студентска искра“ от бившите главни редактори 

бяхме трима – засл.-проф. 
Иван Неделчев – основател 
на вестника, доц. Донка 
Грънчарова и аз. Доц. Бъна 
Петрова – четвъртият от 
кохортата на някогашните 
майки и бащи, останали 

живи, боледуваше и не 
можа да присъства. 
Тримата (Неделчев – 
Грънчарова – Петрова) 
бяха съхранили в паметта 
си и спомени, свързани 
със „Студентска искра“, 
но – уви – вече не могат да ги споделят с никого, 
защото така се случи, че в следващите години, когато 
бяха достигнали/надхвърлили достолепната възраст 
90 години, си отидоха от нас един след друг. 

В навечерието на 65-годишнината на вестника 
ни изведнъж осъзнах, че в момента от десетимата 
главни редактори, работили във втората половина 
на ХХ и първото десетилетие на ХХІ век, жив съм 
само аз. И върху плещите ми се оказа и тежестта да 

разкажа не само за скъпата ни „Искра“, но и за главните 
редактори. През 2018 година издадох сборника „С 
пламъка, наречен „Студентска искра“. В него събрах 
няколко десетки свои материали, публикувани през 
годините на страниците на изданието и отнасящи се 
до историята на вестника или до проблеми, стояли 

някога пред мен в качеството 
ми на главен редактор. Преди 
тази книга свои материали, 
намерили мяс то във 
вестника, поместих в „60 
усмивки made in RU“ (2005) 
и „Свидетелства за времето. 
Избрани публикации“ (2007). 
Останаха непрепубликувани 
текстовете ми за главните 
редактори и за членовете на 
редколегията. Именно тези 
очерци или бележки днес бих 
определил по друг начин – като 
уловени мигове от празниците 
и делниците на създателите 
на „Студентска искра“. Затова, 
когато се обсъждаше по какъв 
начин да бъде отбелязана 
65-годишнината на вестника 
ни, си помислих, че на 

планираната кръгла маса ще е подходящо да споделя 
свои спомени за деветимата главни редактори, 
които – уви! – вече не са сред нас. По такъв начин 
те, макар и невидими, щяха да присъстват в залата. 
Ако годишнината си я представим като строеж, 
нарастващ в годините, всеки един от тях – Иван 
Неделчев (1927–2019), Бъна Петрова (1931–2021), 
Димитър Янчев (1929–1994), Донка Грънчарова 
(1930–2020), Мария Василева (1933–2015), Петър 
Партинов (1931–2012), Владимир Етърски (1939–
1992), Анна Чернева (1942–1985) и Сабетай Леви 
(1922–2015) – бе поставил в градежа частици от 
своето сърце, своите идеи, своите гледища...

Зная, че е трудно и отговорно да се пишат спомени. 
Винаги съществува 
опасност субективността 
да се наложи над 
истината. Или заради 
избирателността на 
паметта си разказващият 
да преувеличи нещо 
маловажно. Или да 
пренебрегне факти, 
които оценява като 
несвързани по никакъв 
начин с човека, за който 
разказва... Но си мисля, 
че спомените притежават 
нещо, което е удивително: 
създават илюзията, че 
личностите, за които се 
отнасят, продължават 

да бъдат с нас. Щом са в спомените ни, те са живи! 
А разгърнем ли старите броеве на „Студентска 
искра“, убеден съм, че ще чуем и гласовете им. И 
ще усетим радостта им, че не е загаснала „Искрата“. 
Засл.-доц. Живодар Душков завърши с прочит 
на стихотворението на доц. Етърски, описващо 
всеки един от главните редактори и публикувано 
нееднократно на страниците на вестника (398. 
брой, стр. 11).

Доц. дн А. Манукова и академик Х. Белоев

Д-р Виктория Иванова доц. дн А. Манукова

Мая Сапунджиева

Проф. д-р П. Даскалов, проф. д-р П. Кангалов 
и доц. д-р Т. Грозева
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Мая Сапунджиева емоционално се 
сля с духа на пламналата искра с думите: 
„Изречените думи, както и всичко органично 
в живота ни, са недълговечни. Но силата, 
която могат да събудят у някого, чувствата, 
които оставят, след като бъдат пуснати на 
свобода, са непреходни, защото тази сила 
и тези чувства могат и трябва да влеят 
живот на вярата, доброто, истината, 
смелостта. Tочно тази тяхна мисия ме 
притегли към мястото (където) и времето 
(когато) ще им послужа правилно. Точно 
тази тяхна енергия е една от причините да 
стана част от жизнеността на „Студентска 
искра“. Защото за мен словесността, 
положена на белия лист правдиво, искрено 
и с искра, винаги е била мост, възможност 
за автентична връзка между хората. 

Толкова много хора са записали името 
си в историята на вестника, че аз съм 
една малка брънка от веригата събития, 
оформили облика му. 

Благодаря на доц. Манукова, че ми 
довери възможността да бдя над езиковата 
изрядност и стилистичната издържаност 
на Искрата. Благодаря й за любовта, 
прецизността и търпението, с което 
изработва всеки брой, за да защитава 
достойно тежестта му на най-дълго 
съществувалия през годините академичен 
вестник, запазил име и читатели. 

За един сравнително кратък период от 
около 2 години бях коректор и участвах с 
материали в списването на вестника, бях 
част от светещата му предопределеност 
да бъде летописец както на обичайната 
академична събитийност, така и на по-
редки и неочаквани емоционални срещи 
с хора и факти. 

Ще цитирам думите на доц. Живодар 
Душков от интервю, дадено за „Студентска 
искра“ през 2012 г.: „У сътрудниците 
на медията остава трайна и с нищо 
сравнима сладост, че именно със своите 
текстове са допринесли за каузата Русенски 
университет“. Заставам зад тези думи, 
защото са минали през сърцето ми. 

Поздравявам всички от семейството, наречено 
Студентска искра, за професионализма и 
авторитета – извоюван през годините със старание 
и последователност. Изразявам почит към хората, 
които са творили на страниците му и които сега 
с грижа и внимание работят той да бъде, да го 
има като значим фактор от житието на Русенския 
университет, оформящ положителни ценности у 
своите читатели. Желая на вестник „Студентска 
искра“ сполука, която се гради върху това вестникът 
да следи и отбелязва обикновените събития по 
необикновено добър начин и в същото време да 
има сетивност към необичайни истини, трайни 
завоевания и неподправени примери за можене 
и знаене“.

Доц. д-р Цецка Рашкова, заслужил доцент 
на Русенския университет, сподели с аудиторията 
какво е вестник „Студентска искра“ в живота на 
един преподавател – „В навечерието на чудесния 
празник – 65 години живот на вестник „Студентска 
искра“ искам да споделя удоволствието, което 

той ми е давал в изминалите немалко години и 
продължава да ми дава. Да прочетеш в него за 
най-различни събития в Русенския университет, 
да видиш като участник в тях и себе си понякога, 
това дарява огромна душевна радост, която нерядко 
ни липсва. А да съзреш нетърпението и в очите на 
другите, радетели на Университета извън него, как 
бързат да прочетат изпратения брой, да го покажат 
и на другите си съграждани, как не намират думи 
от вълнение да опишат благодарността си, трудно 
се описва. Мисията на вестника е многопосочна и 
може би това е най-ценното в нея.

Макар че всички броеве прочитаме онлайн на 
страницата на Русенския университет, хартиеният 
им вариант трябва да продължава и тиражът да не 
намалява. Партньорите на университета навсякъде в 
страната и не само в нея, бъдещите кандидат-студенти 
и не само те, трябва да разлистват страниците на 
вестника и да откриват в тях доказателствата какво е 
Русенският университет и какво може да им даде и им 
дава на всеки от тях. Случващото се в университета 

продължава силно да ме вълнува, независимо че 
съм прекратила преподавателската си дейност.

На главния редактор на вестника, неуморната 
доц. дн Анелия Манукова, и чрез нея на всички 
сегашни и по-раншни сътрудници на вестника 
още веднъж поздравления за чудесния празник 
и пожелания да информират и да доставят 
все така радост на читателите му и занапред“.

Проф. д-р Ангел Смрикаров отправи 
празнични слова към вестник „Студентска искра“ 
чрез емоционален стих. Те бяха представени 
от доц. д-р Таня Грозева:

ВЕСТНИК „СТУДЕНТСКА ИСКРА“
на 65 години

„Искрата студентска“ е днес ЮБИЛЯР.
Тя пръска искри и превръща ги в жар.
Поети, писатели правят си срещи
на нейните страници – пъстри, горещи.

Новини най-различни ти тук ще намериш,
върховете научни със нас ще катериш.
Събития всякакви – пъстра палитра
и вицове даже със фабула хитра.

Култура и спорт ти тук ще откриеш
и нов хоризонт дори ще разкриеш.
Летопис е на нашия дунавски ВУЗ,
доказващ – в колодата ние сме ТУЗ.

Хвалà на редактора – с труд неуморен 
събрал е екип – талантлив и сговòрен.
Всеки със своята рубрика свидна
със силен мерак – да я стори най-видна

тъй прави „Искрàта“ от всички по-, най-
надлъж и нашир това вече се знай.
Хвалà на читатели – фенове верни,
както в дни бели, така и във черни.

Ний ТИ желаем все тъй да искриш
и с бисери нови ТИ нас да дариш!
И скоро да станеш интерактивна,
мултимедийна и най-перспективна!

Проф. д-р Ангел Смрикаров

Доц. д-р Велислава Донева – „Вестникът е 
като живия човек – говори, радва се, тъжи, диша 
чрез словото и енергията на общността, за която 
и сред която живее. Има си и рожден ден. Затова 
и празнично го поздравявам: Бъди! И нека винаги 
си близък до читателите си!

А на неговите всеотдайни стопани – Анелия 
Манукова и екипа й, желая здраве и сили, вдъхновение, 
да пазят онова огънче в себе си, което искри и ги 
държи будни!

65 години „Студентска искра“ – 65 искри от 
непреходната младост на душата на университета! 
Честит празник!“.

Доц. Анелия Манукова покани участниците на 
Кръглата маса да разгледат във фоайето на Ректората 
на Русенския университет изложбата „Искра, живот, 
развитие – „Студентска искра“ 65 години възход“, 
показваща моменти от историята на изданието от 
създаването му през 1958 г. до 2023 г. 

 Материалът е подготвен  
от доц. дн Анелия Манукова.

Русенският университет отпразнува 65-годишнината на в. „Студентска искра“

Засл. доц. Живодар Душков и доц. дн Анелия Манукова
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Академик Христо Белоев бе 
преизбран за Председател  
на Съюза на учените – Русе

Академик Христо Белоев бе преизбран за председател на Съюза на 
учените – Русе, на 19 декември 2022 г. в Дома на учените в Русе от Общото 
събрание на пълномощниците с единодушно мнозинство от 36 гласа.

На отчетно-изборното Общо събрание на пълномощниците академик 
Белоев представи подробен отчет за работата и дейността на Управителния 
съвет на Съюза на учените – Русе, за мандатния период, като акцентира на 
основни дейности, извършени от членовете на отделните секции: прояви, 
организирани от Съюза на учените – Русе; събития, на които Съюзът на 
учените – Русе, е съорганизатор; издателска дейност; финансово състояние; 
членство.

Събранието бе открито от зам.-председателя на Съюза на учените – 
Русе, проф. д-р Владимир Хвърчилков. За председател и протоколчик на 
събранието бяха избрани съответно проф. д-р Ивайло Стоянов и доц. д-р 
Теодор Илиев. 

След избора акад. Христо Белоев благодари за доверието.
***
Вестник „Студентска искра“ публикува част от отчета на Управителния 

съвет на Съюза на учените – Русе, за периода 2017 – 2021 г.
„Изтеклият период, въпреки COVID пандемията, се характеризираше 

с активна дейност и обществена позиция на централното ръководство на 
Съюза на учените в България и Съюза на учените в Русе. Основните прояви са:

• Тържествено събрание по случай 1 ноември – Ден на народните 
будители и българските учени, което се провежда ежегодно.

• Съвместно провеждане на ежегодната Научна конференция на 
Русенския университет и Съюза на учените – Русе. Членове на Съюза на 
учените – Русе, участваха във всички секции на конференцията. 

• През периода 2017 – 2021 излязоха от печат десет книжки на научното 
списание Известия на Съюза на учените – Русе, в следните серии: Серия 1 
„Технически науки“ – 3 бр.; Серия 4 „Медицина и екология“ – 5 бр.; Серия 5 
„Математика, информатика и физика“ – 2 бр. Те са включени в списъка 
на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация на НАЦИД.

• Съюзът на учените – Русе, представляван от доц. д-р Свилен Досев, 
председател на секция „Медицина“, е основен организатор на Научно-
практическа педиатрична конференция на тема „Горещи точки в педиатрията“.

• Членовете на Съюза на учените – Русе, активно участваха в организирането 
и провеждането на Международните научни конференции: International 
Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech), Energy 
Efficiency and Agricultural Engineering (EE&AE), CIEES, LIGHTING, Научна 
конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените.

Самостоятелно или като съорганизатори членовете на Съюза на 
учените – Русе, участваха и в редица прояви, като: Русенско изложение; 
Дните на отворени врати на Русенския университет; Студентската научна 
сесия; Иновативно младежко ЕКСПО; Тържествено честване на 24 май; 
Тържествено честване Деня на Русенски университет; Номинации за 
Награда „Русе“ за висше образование и наука; Срещи с видни дейци на 
науката и културата; Участие в местни общински и областни комисии и 
структури и други.

Въпреки ограничените финансови възможности на всички съюзни 
членове е осигурено безплатно публикуване в списание Известия на Съюза 
на учените – Русе. Най-голям интерес има към Серия 1 „Технически науки“ 
и Серия 4 „Медицина и екология“. Трябва да се отбележи, че публикациите 
в списание Известия на Съюза на учените – Русе са национално признати 
и имат тежест при участие в конкурси за академични длъжности или в 
процедури за научни степени, като по този начин се дава възможност за 
творческото развитие на съюзните членове, а така също и за привличане 
на платени публикации от външни автори.

Финансовото състояние на Съюза в тези кризисни за страната и света 
години е добро, което позволява да се провежда дейност, да се отпечатва 
списанието Известия на Съюза на учените – Русе, да се заплащат извършените 
разходи по поддръжката на дома и други.

Традиционно се връчват награди на изявени членове: За дългогодишен 
съюзен стаж; За високи научни постижения в областта на ...; За цялостно 

научно творчество; За дългогодишен съюзен стаж и значим принос в 
дейността на секцията; Лауреат на Съюза на учените – Русе.

През периода 2017 – 2021 г. в Съюза на учените – Русе, бяха приети 
повече от 42 нови членове, което показва заявения интерес от страна на 
младите хора за участие в научната общност.

В отчетния период беше пълноценно използвано сътрудничеството с 
Русенския университет „Ангел Кънчев“, УМБАЛ КАНЕВ АД, Варненския 
медицински университет, Лекарския съюз – Русе, и други институции, както 
и с централното ръководство на Съюза на учените в България“. 

В заключение академик Белоев благодари на всички членове за участието 
и изявите, на приятели и спонсори за подкрепата, на Председателя на 
Съюза на учените в България проф. д.б.н. Диана Петкова, на общинското 
и областно ръководство на Русе, на Директора на УМБАЛ КАНЕВ АД и на 
всички колеги за неоценимата подкрепа в работата, утвърждавайки Съюза 
на учените – Русе, като значим Център за интелектуална, художествена и 
творческа дейност в гр. Русе.

Информацията е предоставена  
от проф. д-р Ивайло Стоянов.

Иновативни прояви

Срещи в Европейската комисия в 
Брюксел

На 6 февруари 2023 г. зам.-ректорът на Русенския университет  
доц. д-р Десислава Атанасова взе участие в две значими работни срещи 
в Европейската комисия в Брюксел – с еврокомисаря по кохезионна 
политика и регионално сътрудничество Елиза Ферейра и със заместник-

началника на кабинета на еврокомисар Мария Габриел – Мария Колева.
Доц. Атанасова се включи в четиричленна делегация, представляваща 

алианса на Европейския трансграничен университет АКРОС, от който 
Русенският университет е част, заедно с още 9 партньорски университета 
от Германия, Франция, Испания, Италия, Словения, Полша, Румъния 
и Латвия.

Цел на посещението бе да се представи мисията и визията на АКРОС 
за развитието на образованието, науката и иновациите в четири големи 
европейски трансгранични региона, където са разположени партньорските 
университети със своите над 100 000 студенти и близо 10 000 души 
преподавателски и административен състав.

Представителите на Европейската комисия бяха изключително 
впечатлени от потенциала на АКРОС за уникален принос към развитието 
на Европейското пространство за образование и изследвания, както и 
за добавена стойност към просперитета на регионалните екосистеми.

На проблемите и предизвикателствата пред трансграничните региони 
в Европа е посветено още едно събитие в рамките на АКРОС, което ще 
се състои на 10 март 2023 г. в Русенския университет, като за неговата 
организация си сътрудничат Русенският университет и Университетът 
в Крайова, Румъния.

Материалът е предоставен от доц. д-р Десислава Атанасова.

Доц. д-р Десислава Атанасова на работна среща в Брюксел
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На 16 декември 2022 г. бе отбелязана тържествено двадесетата годишнина 
от създаването на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център 
(БРИЕ). Юбилеят бе честван с Международна младежка конференция под 
наслов Конструкти в рамките на Дунавското училище и в партньорство с 
Европейската дунавска академия (Улм, Германия), Икономическият университет 
Букурещ, НПО Европейски инициативи без граници и Международно 
дружество Елиас Канети. 

На събитието присъстваха ректорът на Русенския университет академик 
Христо Белоев, зам.-ректорът по учебната работа проф. д-р Пламен Кангалов, 
главният секретар на университета доц. д-р Таня Грозева, зам.-председателят 
на Общото събрание на университета доц. дн Анелия Манукова, проф. дн 
Диана Антонова и др. Специален гост на Русенския университет бе проф. 
д-р Думитру Мирон – председател на Академичния съвет на Икономическия 
университет в Букурещ. 

В знак на уважение и признание за приноса на Българо-румънския 
интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) в развитието на университета 
и по случай неговата 20-а годишнина, акад. Белоев връчи на доц. Корнажева – 
директор на БРИЕ, Плакет на Русенския университет.

Анатоли Станев – областен управител на Област Русе, изпрати поздравителен 
адрес по повод годишнината. „Смело продължавайте напред и преодолявайте 
всяко предизвикателство, доказвайки, че сте най-добрите!“, пожела той на 
всички студенти и преподаватели. 

Академик Христо Белоев разряза празничната торта по повод годишнината 
и пожела на участниците в конференцията успех и ползотворна работа. 

Конференцията бе открита с доклад на проф. д-р Думитру Мирон – 
председател на Академичния съвет на Икономическия университет Букурещ, 
и продължи с доклади на преподаватели, алумни и студенти, свързани през 
годините с БРИЕ. На 17 декември за участниците бе организирана богата 
културна програма. 

***
Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) е открит 

през 2002 г. въз основа на проект, иницииран от Конференцията на германските 
ректори в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа. БРИЕ свързва 
Русенски университет „А. Кънчев“, Икономически университет Букурещ и 
германски университети (Европейски университет Виадрина, Технически 
университет Кемниц, Университет Регенсбург) в първата за Югоизточна 
Европа транснационална мрежа за академични програми, научни изследвания 
и проекти в подкрепа на европейската интеграция, на регионалната стабилност 

и на трансграничното сътрудничество.
БРИЕ се ръководи от международно настоятелство под председателството 

на проф. д-р Рита Зюсмут, председател на германския Бундестаг (1988–1998), 
и се развива въз основа на Спогодба, сключена между правителствата на 
Република България и на Румъния, влязла в сила през 2006 г. 

Магистърските програми по Европеистика се провеждат по общи учебни 
планове и са структурирани в четири семестъра – два български, един румънски 
и един германски, и са акредитирани в Германия, България и Румъния. 

За изминалите 20 години БРИЕ е летящ старт за възходящите кариери 
на над 200 международни студенти от 16 държави – Албания, Армения, 
Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Камерун, 
Косово, Молдова, Монголия, Румъния, Руската федерация, Северна Македония, 
Турция, Украйна. Осъществени са три изследователски проекта по програми 
за трансгранично сътрудничество на ЕС, един форум и четири участия в 
инициативата Дунав–Меконг от формата за диалог между Азия и Европа, 
девет трансгранични семинара, пет летни училища по европейска интеграция 
в Брюксел/Страсбург, три международни младежки конференции в рамките 
на Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион. 

БРИЕ е носител на Диплома за върхово постижение на Икономически 
университет Букурещ и на отличие за иновативен трансграничен проект. 

По материали на доц. д-р Мими Корнажева и ВОР.

Носители на почетните знаци на Русенския университет
Българо-румънски интеруниверситетски Европа център  

празнува 20-годишнина

Проф. д-р Думитру Мирон, академик Христо Белоев и 
доц. д-р Мими Корнажева

Академик Христо Белоев и доц. д-р Мими Корнажева

Проф. д-р Пламен Кангалов и доц. д-р Таня Грозева
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Носители на почетните знаци на Русенския университет

На 20 декември 2022 г. Тържествен Академичен съвет, ръководен от ректора 
на университета академик Христо Белоев, беляза края на календарната година. 
Две знаменателни годишнини бяха отбелязани на него. Първата бе свързана с 
80-годишнината на доц. д-р Илияна Горанова. 

Втората годишнина бе на Центъра за продължаващо обучение (ЦПО), който 
навърши 45 години от създаването си. Центърът за продължаващо обучение бе 
удостоен с плакет на Русенския университет по повод годишнината. Проф. д-р 
Пламен Даскалов – ръководител на центъра, прие наградата. ЦПО е активна и 
действена структура на Русенския университет с предмет на дейност обучение за 
придобиване, разширяване или усъвършенстване на професионалната квалификация 
на студенти, докторанти, членове на научно-преподавателския състав на Русенския 
университет, специализанти и курсисти, завършили средно или висше образование. 

За 45 години Центърът създаде и утвърди традиции, формира свой облик и 
приемственост, разви проекти, които оставиха знакова символика в имиджа на 
русенското висше училище. На Тържествения Академичен съвет бе представена 
книга за историята на ЦПО, посветена на четиридесет и петата годишнина от 
създаването му. 

„Ние вярваме в творческия потенциал, в академичното дръзновение и 
енергията на всички наши колеги от Центъра за продължаващо обучение! Бъдете 
все така силни, здрави и градивно устремени!“, пожела на всички преподаватели, 
служители и възпитаници на ЦПО акад. Белоев. 

Празнична програма пред членовете на Академичния съвет изнесоха учениците 
от ОУ „Братя Миладинови“– Русе, с учители Полина Денчева-Лукова, Екатерина 
Миланова, Здравко Петров. Зам.-директорът по учебната дейност за начален етап 
Венелина Венкова отправи благопожеланията на училищното ръководство към 
академичната общност на университета. Материалът е предоставен от ВОР.

Центърът за продължаващо обучение отпразнува своята 45-годишнина

В началото...

Проф. д-р Пламен Даскалов и академик Христо Белоев

Носител на златната значка на 
Русенския университет

На 20 декември 2022 г. на Тържествен Академичен съвет ректорът 
на университета академик Христо Белоев връчи диплом за носител на 
златна значка на университета на доц. д-р Илияна Горанова. 

Отличието е в знак на уважение и признание за приноса на доц. 
Горанова в развитието на университета като директор на Института за 
подготовка на учители (1992–1997), а след това на неговия приемник – 

филиал Силистра на Русенския университет (1997–2008), за много 
добрата й дългогодишна преподавателска и административна работа, 
както и по случай нейната 80-годишнина. 

Честито!

Доц. д-р Илияна Горанова и академик Христо Белоев

Академик Христо Белоев, проф. д-р Пламен Даскалов  
и екипът на Центъра за продължаващо обучение

...и днес.
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Носители на почетните звания на Русенския университет
Проф. д-р Ангел Смрикаров,  

България
На 21 февруари 2023 г. се състоя тържествената церемония по 

удостояването на проф. д-р Ангел Смрикаров с почетното звание Доктор 
хонорис кауза на Русенския университет.

Решението за удостояването бе взето от Академичния съвет на 15 
ноември 2022 г. Мотивировката за него бе следната: Да се даде заслужено 
признание и оценка на цялостния принос на проф. д-р инж. Ангел Смрикаров 
за развитието и утвърждаването на катедра „Компютърни системи и 
технологии“, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ и 
Русенския университет „Ангел Кънчев“ в образователното пространство и 
развитието на иновационните и образователните технологии в национален 
и световен аспект. 

Ректорът на университета 
акад. Христо Белоев пожела на 
почетния доктор проф. д-р Ангел 
Смрикаров здраве, творческо 
дръзновение и нови върхови 
постижения в професионалното 
поприще.

Деканът на факултет ЕЕА 
представи почетния доктор пред 

гостите и посочи най-ярките 
приноси в дългогодишната 
преподавателска и научна дейност 
на проф. Смрикаров и изказа 
благодарността на академичната 
общност. 

Екипът, с който работи проф. 
Ангел сСмрикаров по дигиталната 
трансформация, отправи специален поздрав към него в римувана реч. 
Вестник „Студентска искра“ публикува част от поемата.

[...]И ето ни – отново сме опънали платната, 
та флагман да сме за страната 
във пълната мобилизация 
към дигитална трансформация! 
Научихте ни знание под ключ да не поставяме, 
с предизвикателства достойно да се справяме 
и безпогрешен бяхте ни компас – 
модел за пример сте за всички нас!  
И когато сме били най-колебливи и смутени 
с дела показвахте ни, че е тъкмо време 
сред челните редици да застанем 
и Алма Матер достойно да отсрамим.[...] 

Материалът е подготвен от ВОР.

Проф. Камба Лама Дамдинсуран 
Нацагдорж, Монголия

На 9 февруари 2023 г. ректорското ръководство на Русенския 
университет посрещна видния монголски учен проф. Камба Лама 
Дамдинсуран Нацагдорж, директор на Медицинския и обучителен 
център по монголска традиционна медицина „Манба Датсан“ в Улан 
Батор и ректор на Университета за традиционна монголска медицина 
„Otoch Manramba“ и посланика на Монголия Н. Пр. Лхагвасурен Саянаа. 

Ректорът на университета акад. Христо Белоев откри срещата, 
приветства гостите и представи Н. Пр. Лхагвасурен Саянаа и проф. 
Камба Лама Дамдинсуран Нацагдорж пред широката аудитория. 

Официални гости бяха доц. д-р Кирил Панайотов – собственик 
на лечебни заведения „Медика“, Алисе Муртезова – административен 
директор на лечебни заведения „Медика“, проф. Камен Милков – почетен 
консул на Монголия в България и др. 

Проф. Камба Лама беше подготвил за публиката атрактивна лекция, 
свързана с използването на монголската традиционна медицина от 
древността до днес, илюстрирана с интересни примери. Те приковаха 
цялото внимание на присъстващите в залата. 

След лекцията се състоя тържествената церемония по удостояването 
на проф. Камба Лама Дамдинсуран Нацагдорж с почетното звание 
Доктор хонорис кауза на Русенския университет. Проф. Камба Лама 
благодари топло и каза, че Русенският университет ще остане завинаги 
в сърцето му. 

През месец май 2017 г. по време на посещение на представители на 
Лечебни заведения „Медика“ в Университета по традиционна монголска 
медицина в Улан Батор – Монголия, е изготвен тристранен договор между 
Русенския университет „Ангел Кънчев“, Университета по традиционна 
монголска медицина „Otoch Manramba“ и Лечебни заведения „Медика“. 
Въз основа на договора е изградено трайно и дългосрочно сътрудничество 
между трите страни. И трите институции декларираха волята си това 
сътрудничество да продължи да се задълбочава и разширява. 

Материалът е предоставен от ВОР.

Проф. Камба Лама Дамдинсуран Нацагдорж  
и академик Христо Белоев

Академик Христо Белоев  
и проф. д-р Ангел Смрикаров
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ПРОЕКТ ASEAN FACTORI 4.0
Преподаватели от катедра „Телекомуникации“ на Русенския университет 

„Ангел Кънчев“ участваха в работен семинар 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, проведен в периода 14–18 януари 2023 в 
гр. Банкок, Тайланд. 

Семинарът се състоя в Университет Chulalongkorn, класиран на първо 
място в ранглистата на висшите училища в Тайланд и партньор по проекта. 
На срещата участваха представители на всички партньори – три европейски 
и седем азиатски университета. От Русенския университет в събитието 
участваха проф. д-р Георги Христов, доц. д-р Нина Бенчева и доц. д-р Пламен 
Захариев. По време на семинара бяха анализирани резултатите и бяха обсъдени 
предстоящите задачи по проекта – обучения на азиатските преподаватели, 
студенти и представители на бизнеса от преподаватели в европейските 
партньорски университети, участия в съвместни публикации и подготовката 
на нови научни и образователни проекти. 

По време на срещата се проведе и кръгла маса, която бе част от програмата 
на ежегодната научна конференция ICA-SYMP 2023, състояла се в университет 
Kasetsart в гр. Банкок. Участници в кръглата маса бяха партньорите по проекта, 
преподаватели, студенти и представители на фирми, работещи в областта на 
индустриалната автоматизация. На конференцията бе представена публикация, 
разработена съвместно от преподаватели от Университет Chulalongkorn и 
Русенския университет „Ангел Кънчев“ и представяща част от дейностите и 
постигнатите резултати при изпълнението на проекта.

Благодарение на изградените добри връзки с университета Chulalongkorn, 
през месец ноември 2022 г. ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ 
академик Христо Белоев подписа Меморандум за сътрудничество в сферата на 
образованието и научните изследвания, както и институционално споразумение 
за обмен на преподаватели, докторанти и студенти. 

Дейностите по проект ASEAN FACTORI 4.0 ще продължат да се изпълняват 
активно в следващите месеци. През месец февруари 2023 г. проф. д-р Пламен 
Даскалов и доц. д-р Цветелина Георгиева от катедра „Автоматика и мехатроника“ 
на Русенския университет ще проведат интензивно присъствено обучение с 
представители на бизнеса, студенти и докторанти в университет Savannakhet 
в Лаос, а през месец март 2023 г. ще се проведе подобно обучение и в Тайланд.

Материалът е подготвен от доц. д-р Пламен Захариев.

Нов проект по програмата  
„Науката среща регионите“

От месец януари 2023 г. Русенският университет започна изпълнението на 
нов проект по програмата „Науката среща регионите“ (Science meets regions) на 
Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия. Проектът 
на тема „Развитие на компетенции на политици в областта на нисковъглеродната 
и интелигентна мобилност в Дунавския регион“ е с продължителност една година 
и предвижда създаването на изследователски двойки от учени и политици от 
Дунавския регион, които да постигнат повишаване на капацитета за вземане 
на решения на местно, национално и европейско ниво по въпроси, свързани 
с декарбонизацията, интелигентните транспортни системи, интелигентните 
градове, зеления преход и др. 

Новата програмна схема на Съвместния изследователски център към 

Европейската комисия е изключително перспективна, тъй като ангажира 
научния потенциал в полза на местното развитие и в отговор на конкретни 
потребности, идентифицирани от заинтересованите страни. 

Ориентирането на проекта на Русенския университет към Дунавския 
регион и неговите потребности от интелигентни решения в областта на 
организацията и управлението на транспорта е напълно обосновано, тъй като 
университетът си е извоювал лидерски позиции в иновационното развитие на 
региона и все повече утвърждава своята роля на значим фактор при вземането 
на политически решения на местно и национално ниво в различни области 
на обществения живот. 

Проектът с научен ръководител проф. д-р Велизара Пенчева и председател 
на научния съвет акад. Христо Белоев е едногодишен и се осъществява в 
сътрудничество с Асоциацията на дунавските общини „Дунав“. С изпълнението 
на проекта са ангажирани учени от Русенския университет, както и изследователи 
от партньорски институции в страната и чужбина.

Макар и по различна програмна схема на JRC, новият проект ще надгради 
постигнатото по проекта за Иновационен лагер в областта на декарбонизацията 
на транспорта, изпълнен успешно през 2022 г. и получил висока оценка за 
своята резултатност от Европейската комисия.

На финалния етап от изпълнението на програмата (септември – октомври 
2023 г.) в Русенския университет ще се състои заключителна научно-практическа 
конференция, на която ще бъдат докладвани резултатите от работата на 
изследователските двойки в присъствието на изтъкнати представители на 
научната общност и управленските институции в национален и европейски 
мащаб.

Материалът е подготвен от проф. д-р Велизара Пенчева.

Отличия от Хуауей за русенските 
студенти

Шестима студенти на 
Русенския университет бяха 
отличени от технологичния 
гигант Хуауей на специална 
церемония в столицата. Тя 
се проведе на 7 февруари 
2023 г. в София, като с нея 
бе закрито изданието на 
стипендиантската програма 
Huawei ICT Talents Training 
Seeds For The Future за 
2022 г. На събитието 
присъстваха заместник-
министърът на икономиката 
и индустрията Димитър 
Данчев, Ли Шаoуей, 

генерален мениджър на Хуауей Технолоджис България, както и представители 
на висшето образование, науката и софтуерната индустрия. 

От страна на Русенския университет в церемонията взе участие заместник-
ректорът по интернационализация и комуникационна политика доц. д-р Десислава 
Атанасова, която се включи в награждаването на част от стипендиантите и 
поздрави присъстващите от името на университета.

Сред отличените 80 студенти и докторанти от цялата страна, шестимата 
възпитаници на Русенския университет са: Момчил Ставров, Йордан Йорданов, 
Марио Николов, Илиян Гърков, изучаващи специалност „Компютърни системи 
и технологии“, Божидар Атанасов – специалност „Софтуерно инженерство“, и 
Боян Стояновски – специалност „Интернет и мобилни комуникации“.

Експертно жури от представители на Българската академия на науките, 
Министерството на транспорта и съобщенията и Алианса на технологичната 
индустрия оцени през месец декември 2022 г. продукцията на кандидатите, 
които трябваше да представят кратки видеа на теми „Как ИКТ променят 
живота“ и „Ако живея в един напълно дигитализиран свят, как би изглеждал 
той?“. Журито избра най-добрите студенти и докторанти на България, които 
освен заслужено признание, ще получат и стипендия от компанията Хуауей. 

Подобни инициативи не само стимулират развитието на младите хора, но 
и за пореден път показват, че сътрудничеството между бизнеса и академичната 
общност е единственият път за устойчив технологичен и социално-икономически 
напредък, базиран на знание, креативност и иновации.

Иновативни прояви, проекти и събития

Доц. д-р Десислава Атанасова награждава



10   ФЕВРУАРИ 2023

Иновативни прояви

На 22 декември 2022 г. се проведе среща на ректорското ръководство 
с журналистическата колегия. За изминалата една година Русенският 
университет стана по-силен, по-мъдър и по-вдъхновен.

„Изпращаме още една календарна година с известна носталгия по 
безвъзвратно отминалото време, но с много повече светли чувства на 
радост, удовлетворение, гордост и нови надежди“, каза акад. Христо Белоев 
– ректор на Русенския университет. 

Той направи кратка ретроспекция на постигнатото през годината, като 
наблегна на по-важните успехи на университета, като: 

• За втора поредна година Русенският университет получи най-високата 

оценка от Министерството на образованието и науката за своите постижения 
в образованието, науката, международната дейност и работата с неговите 
партньори от региона и страната;

• Русенският университет е сред 10-те изследователски университета 
в България – изключително високо признание за научния и иновационен 
потенциал на Русенския университет и качеството на научните изследвания 
на неговите научни екипи;

• Образователното пространство на бъдещето вече не е само визия, а 
реалност в обновената докторантска зала;

• В кратки срокове бе изграден новият Научно-изследователски комплекс, 
в който скоро ще отворят врати модерни лаборатории за интердисциплинарни 
изследвания в най-перспективните научни направления;

• Русенският университет даде своя принос към Центъра за върхови 
постижения по ИКТ чрез изграждане на съвременен лабораторен комплекс;

• Висшето училище продължи да отстоява позицията си на водеща 
институция в областта на иновационните образователни технологии чрез 
лидерство на Националната програма на МОН за обучение на педагогически 
специалисти и откриване на функционална зала по ИОТ;

• С експертен потенциал от университета бе осъществен иновационен 
трансфер на академичен опит в областта на индустриалната автоматизация 
в Лаос и Тайланд;

• Утвърдени бяха за пореден път лидерските му позиции в международната 
дейност чрез изпълнението на многобройни проекти с международни 

партньори и открояващи се постижения по програма Еразъм;
• Успехите на студентите в обучението, спорта и културните дейности 

непрекъснато се разрастват
Това са само част от многобройните прояви, за които през годината 

името на Русенския университет беше отбелязано с огромен респект.
„Съзнавайки, че успехът е колективно дело и достояние, се обръщам към 

всички Вас с думи на благодарност за Вашия труд и доброто ни партньорство 
при популяризиране на високите постижения на университета!“, каза за 
край акад. Белоев. 

Русенският университет отчете изключително успешна 2022 г.

Майки със смели сърца
В периода от 21 до 23 февруари 2023 г. във фоайето на Русенския 

университет се проведе благотворителен базар с мартеници по 
инициатива на клуб „Майки със смели сърца“ към сдружение „Смело 
сърце“, Русе. Девет семейства са изработили ръчно и с много обич над 
3000 мартеници. Със средствата от базара майките от сдружението искат 
да реализират „Синьо лято 2“ за социализация, интеграция и укрепване 
на приятелствата между деца и родители.

Връзката на Русенския университет „Ангел Кънчев“ с клуба през 
годините се затвърди и към днешна дата четири от майките на деца в 
неравностойно положение се обучават в спец. „Ерготерапия“.

Лаборатория „3DEXPERIENCE – 
инженери на бъдещето“

На 3 февруари 2023 г. в Русенския университет бе открита обучителната 
лаборатория „3DEXPERIENCE – инженери на бъдещето“. Събитието 
откри ректорът на университета акад. Христо Белоев, който благодари на 
фирмите Хайкад Инфотех и Линамар Лайт Металс – Русе, и отбеляза, 
че предстои да бъде сключен договор за сътрудничество. 

Лабораторията ще бъде от изключително важно значение за района на 
Русе, защото ще даде възможност на студентите да овладеят практически 
умения в най-новите софтуерни технологии, самостоятелно да разработват 
собствени проекти, както и да придобиват така нужните за индустрията 
знания в 3D проектирането и компютърните симулации.

Материалите на страницата е предоставена от ВОР.
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Страници за академично творчество
Из литературен сборник 

„Невинни клетви“ 

ПОМНИШ ЛИ, 
мое ренесансово момче, 
красивата, непреходна
Флоренция, 
напластения по кожите ни
дъх на фрески, 
телата ни по изгрев – 
розово-прозрачен мрамор 
и всяко себеотрицание, 
оставило вечността
в изваяния Давид
на Буонароти... 
Не ми казвай днес:
„Ние умираме, чезнем...
Ние сме мъртви.“
Не! Не сме!
Виж! Като свещен гняв 
се надига кръвта ни. 
И потичат по сухите жили
в телата ни
стихове, 
жадни за сливане 
в онзи изконен
стремеж към живота.

Миглена Цветкова,
Бакалавър по Български език и история

Магистър по Съвременна българистика и 
образование

Различни
Колко различни сме с тебе, любима!
Сякаш със теб сме различни планети!
Ако бяхме сезони, аз щях да съм зима,
а ти – по парченце от всичките четири.

Във мене живеят пустини и бури – 
различни представи за всичко познато.
Сърцето ми скрито е в пясъчни кули,
строени с години в средата на блато. 

Във мене се бият доброто и злото
и демонът води по точки в двубоя.
Понякога себе си мразя, защото
си знам, че не съм като другите хора.

Колко различни сме с тебе, любима!
Ти си спокойна пролетна вечер.
Аз съм до болка гореща пустиня –
за нея дъждът е забравил вече…

Кирил Кирилов,
спец. „Български език и история“,  

IV курс,Филиал Видин

Наследство
На Дуло сме наследници!
Не знаеш кой е Дуло ли?
Родът е на Кубрат, на Аспарух.
От Старата, Великата България,
до Дунавска България – ей тук!
От Онгъла, при делтата на Дунав,
пораснала на запад и на юг.
От хиляди години все сме тук!
Потомци сме.
На дълг.
На чест.
На дух.
Историята родна не забравяй.
Владетелите смели запомни.
На Дуло си наследник.
Вярвай!
Вярвай!
Тук и сега.
И в бъднини.

Ирена Каменова,
спец. „Български език и история“,  

III курс, Филиал Видин

Материалите за страницата са 
подбрани от доц. д-р Мира Душкова.

За литературен 
сборник 

„Невинни клетви“
Литературният сборник „Невинни клетви“ 

е посветен на 20 години от създаването на 
специалност „Български език и история“ в 
Русенския университет. Авторите са възпитаници 
на специалността и настоящи студенти от 
Русенския университет и от Филиал Видин 
на Русенския университет. 

Съставител на сборника е доц. д-р Мира 
Душкова, а в редакционната колегия влизат  

доц. д-р Велислава Донева и гл. ас. 
д-р Петя Абрашева. Илюстратори на 
сборника са Жени Томова и Никол 
Пенкова, студентки в специалност 
ПНУП, и Севгин Али, завършил 
специалност „Промишлен дизайн“. 
Илюстрациите са подбрани от гл. 
ас. д-р Валентина Радева и гл. ас. 
д-р Десислав Гечев.

Подобен сборник, който да 
представя творби на млади хора, 
свързани с една специалност, е 
първият по рода си за Русенския 
университет. 

Редакторите споделят: „Някои текстове са 
невчесани и рошави, други са изненадващо 
зряло-талантливи; едни се лутат в миналото, 
взират се в кръвта, а други изтеглят нишките 
на бъдещата любов. Тези автентични, търсещи 
гласове се събират в стихотворения, есета, 
импресии, разкази и новели, макар че са 
тръгнали от различни пътища – за някои от 
авторите са поредното признание на таланта, 
за други са първа среща с читатели“.

На добър час, „Невинни клетви“!

Материалът е подготвен  
от ас. д-р Мария Стефанова.Родител,  

Жени Томова, ПНУП, 3 курс

Наследство,  
Никол Пенкова, ПНУП, 3 курс
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Вестник „Студентска искра“ е носител на 
Орден „Св. св. Кирил и Методий“  

II степен с указ № 1517/19.05.1983 г. на ДС  
на Р България, удостоен е с Почетния знак  
на Русенския университет на 05.02.2013 г. и  

с Кристалния приз на Русенския 
университет на 05.02.2018 г.

Главен редактор: доц. дн Анелия Манукова
Коректор: Йовка Райчева
Връзки с обществеността и рекламата (ВОР): 
Валерия Горнячка, Юлияна Андонова, 
Милена Попова
Репортери: доц. Мира Душкова
Фоторепортери: Юлияна Андонова
Вестникът се издава в електронен формат и на 
хартиен носител и се разпространява безплатно.
Редакционно броят е приключен на 21.02.2023 г.

vestiskra@uni-ruse.bg
www.uni-ruse.bg/university/newspaper

Университетски спортен център представя...

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

Председателят на Студентската спортна комисия в Русенския 
университет Иван Банчев, 2. курс, ТФ, постигна пореден успех в своята 
спортна кариера. Този път успешно се пребори сред многобройните силни 
спортисти от различните спортове на град Русе и достойно зае седмо 
място в традиционната годишна анкета „Десетте най-добри спортисти 
на Русе за 2022 година“.

Наградата му бе връчена лично от кмета на Русе д-р Пенчо Милков.
Иван Банчев е национален състезател по стрелба с лък. През 2022 г. 

постигна значителни успехи на национално и международно ниво, а 
именно – многократен шампион на България за периода 2014–2022 г. Два 
пъти бронзов и два пъти сребърен медалист от Европейски първенства. 
Последният сребърен медал бе завоюван на Европейското първенство за 
младежи, проведено през 2022 г. във Великобритания. Два пъти попада сред 
първите осем на Световни първенства. Иван Банчев е проектоолимпиец, 
готвещ се за Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Министърът на спорта Весела Лечева награди с почетни плакети Иван 
Банчев, който извоюва сребърно отличие от Европейското първенство по 
стрелба с лък за младежи в Лилешал, Великобритания, личния му треньор 
Йордан Джамбазов и националния треньор Иван Иванов.

Пожелаваме му успех за покриване на олимпийската квота! 

Материалът е подготвен от Валентин Каменаров.

Иван Банчев на седмо място в „Десетте най-добри спортисти на Русе за 2022 г.“


