
Българо-румънски семинар във Филиал Силистра 
На 23 ноември 2016 г. от 12.00 часа в зала 110 се проведе организираният 

от Филиал Силистра на Русенския университет “Ангел Кънчев” Българо-
румънски семинар на тема: „Образователните проекти на Независима 
България”.  

Официални гости на семинара бяха: проф. д-р Пламен Кангалов – зам.-
ректор по учебната работа на Русенския университет “Ангел Кънчев”; доц. д-р 
Десислава Стоянова – зам.-декан по учебната работа на Факултет Природни 
науки и образование при Русенския университет “Ангел Кънчев”; г-жа Светомира 
Вачева – главен библиотекар в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – 
Силистра; г-н Мариан Нягу – директор на Историческия музей „Долен Дунав” в 
град Кълъраш - Румъния. 

От румънска страна в семинара взеха участие: Моника Клаудия Дуда – 
директор на Лицей „Крал Карол Първи“, Остров, хоноруван преподавател във 
Филиал Силистра по практически румънски език и методик на текущата 
педагогическа практика и на стажантската практика по румънски език, 
както и учителите Ирина Стойка, Флорика Константин, Кармен Исаке-Попа, 
Николета Мардаре и Даниела Мототол от същия лицей; Флорин Тудора – 
директор на Общообразователния лицей в град Баняса, както и Мариан Ръдой 
– учител по физика и отговорник на катедра „Природни науки”, Мариана 
Габриела Букур – учител по френски език и отговорник на катедра „Език и 
комуникация”, Ралука Андрей – учител по френски език и Габриел Кристя – 
информатик от същия лицей; Джорджета Георге – директор на Технологичния 
лицей „Николае Истрацою“, Делен, както и Мирела Макашой – учител по 
румънски език, отговорник на катедра „Език и комуникация”, хоноруван 
преподавател във Филиал Силистра по практически румънски език и 
странознание на румънския език, Адела Емилия Савин – зам.-директор, учител  
в началния курс; Оана Георге – учител по френски език; Ана Аделина Бълаша – 
учител по английски език и Ана Мария Флешкан – учител по румънски и 
английски език от същия лицей. 

От българска страна в семинара взеха участие учители, преподаватели и 
студенти.  

Приветствие към участниците в семинара произнесе проф. Кангалов – 
зам.-ректор по учебната работа на Русенския университет “Ангел Кънчев”.  

За образованието като потенциал, стратегия, модел за оцеляване и 
развитие говори в своето встъпително слово на тема „Образованието – 
скритото съкровище“ доц. д-р Теменужка Богданова – директор на Филиал 
Силистра.  

Програмата на семинара включваше съобщения по следните проблеми:  
„Да изпревариш Европа” – лектор: Петко Добрев; ”Образованието в 

Република Румъния” – лектор: Моника Клаудия Дуда; „Педагогическото 
училище в град Силистра” – лектори студенти от УИЛ с р-л доц. Р. Лебедова; 
„Стамен Панчев – учител, поет и воин” – лектор: доц. Тодорка Георгиева и „Св. 
Дазий Доростолски – небесният покровител на град Силистра” – лектор: доц. 
Тодорка Георгиева. 

На разположение на участниците и гостите беше Книга Девета от  
поредицата „Известия на Научен център „Св. Дазий Доростолски”, в която са 
отпечатани встъпителното слово, съобщенията и резюметата им на румънски 
език.  



Дарение от книги, включващо издадените от Историческия музей „Долен 
Дунав” в град Кълъраш, Румъния, беше поднесено на Филиал Силистра от г-н 
Мариан Нягу – директор на Музея. От своя страна доц. д-р Теменужка 
Богданова връчи на Музея дарение от книги на преподавателите от Филиал 
Силистра. Дарение от книги беше поднесено от доц. Т. Богданова и на 
Регионалната библиотека – Силистра. 

Конструктивните разговори и дискусии по въпросите на образованието 
като национален приоритет продължиха в хода на дискусията. В края на 
семинара участниците разгледаха изложбите, представящи проектните 
дейности и публикациите на преподавателите от Филиал Силистра.  

 
 


