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УСТРЕМ

Издание на Русенски университет „Ангел Кънчев“ - Филиал Силистра
ГОДИНА I, БРОЙ 1, АПРИЛ 2015 г.

70 години
с лице към
знанието,
младостта
и бъдещето

Уважаеми колеги, скъпи студенти!
Пред Вас е първият брой на
вестник „Устрем“, издаван от екипа на Филиал Силистра на Русенския университет. Вече 18 години
Филиалът е част от структурата
на Университета и допринася за
академичния и младежки облик на
крайдунавския град.
В навечерието на 70-годишнината на Русенския университет,
чрез този първи брой на „Устрем“,
бих искал да пожелая на преподавателите, служителите и студентите от Филиал Силистра да запазят
устрема си в изпълнението на благородната и отговорна мисия, която
са поели – утвърждаването на висшето образование в региона.
Уважаеми колеги, вярвам, че
всеки от нас ежедневно дава своя
принос, за да бъде Русенският уни-

верситет модерна образователна
институция. Всички ние заедно
правим така, че името на Русенския университет да продължи да
бъде синоним на най-добрите академични традиции, на иновативните практики в обучението и изследванията.
Скъпи студенти, поздравявам
Ви за мотивирания избор да продължите образованието си в нашия
университет! Бъдете настойчиви
в преследването на високи цели,
защото Вие сте нашето по-добро
Утре – младо, дръзко и уверено!
Честита 70-годишина на Русенския университет и нека продължим напред заедно, с лице към
знанието, младостта и бъдещето!

На добър час!

Чл.– кор. проф. дтн Христо Белоев,
Ректор на Русенски университет
„Ангел Кънчев“
• Зам. – председател на Съвета на Ректорите
в Р. България
• Председател на Съюза на учените – Русе
• Президент на DONAUE RECTORS CONFERENCE
за 2011 година и Вицепрезидент за 2010 и 2012 година
• DOCTOR HONORIS CAUSA на Словашкия аграрен университет в
гр. Нитра, Словакия;
• DOCTOR HONORIS CAUSA на Поволжския държавен университет
в гр. Толиати, Русия;
• DOCTOR HONORIS CAUSA на държавен университет в гр. Бакъу,
Румъния;
• DOCTOR HONORIS CAUSA на Менделовия университет в гр. Бърно, Чехия;
• Носител на НАГРАДА ЗА НАУКА „ПИТАГОР“;
• Носител на НАГРАДА РУСЕ за цялостен принос в образованието
и науката;
• Почетен гражданин на градовете Русе, Разград и Павликени.

70 ГОДИНИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Щрихи от спомените
70 години с пулса на времето
или бримка
Доц. д-р
Теменужка Богданова
Директор на
Филиал - Силистра
Ръководител на Център за
продължаващо обучение
към Филиал - Силистра
На 12 ноември 2015 г. Русенският университет „Ангел Кънчев“ ще навърши 70 години.
Честването на този юбилей е повод да обърнем
поглед назад – още повече, че Филиал – Силистра е в структурата на Университета вече 18
години. Eто някои от фактите:
• До 2015 г. в учебното заведение са дипломирани общо 7017 специалисти с висше образование.
• Във Филиала се учат 420 студенти в редовна и в задочна форма на обучение.
• През тази учебна година започна обучение
по нова бакалавърска специалност „Автомобилно инженерство”.
• От 2013 година в задочна форма се обучават студенти в магистърски курс „Съвременни
образователни технологии в детската градина и
началното училище“.
• От 2014 година в задочна форма студенти
се обучават по магистърска програма „Електрообзавеждане и електроенергетика”.
• Провежда се обучение за образователната
и научна степен „доктор” по български език.
• От 2005 г. функционира Център за продължаващо обучение. Организират се дългосрочни специализации и преквалификации: за придобиване на педагогическа правоспособност,
преквалификация по чужд език, преквалификация „учител по физическо възпитание и спорт“,
преквалификация „социален педагог“. Центърът предлага и краткосрочни курсове, подготовка за държавни зрелостни изпити, провеждане
на тренинги и семинари.
Обучението на студенти в различни специалности съответства на мисията и стратегическата цел на Русенския университет ,,Ангел

Кънчев“ – да се развива и да се утвърждава
неговото структурното звено Филиал – Силистра като значима регионална образователна и
научноизследователска институция; да се утвърждават значимостта и авторитета му в европейското образователно и научноизследователско пространство.
Известно е, че във Филиала се обучават
студенти от различни етноси. В този смисъл
учебното заведение изпълнява и важна социална роля – в него не само се създават кадри за
региона, но и се отговаря на един от четирите
стълба на Жак Делор – „да се научим да живеем заедно с други хора; да разбираме и уважаваме тяхната история, традиции и културни
ценности; да признаваме техните особености и
правото им да бъдат различни”.
От 1997 година (откакто Филиал – Силистра
е в структурата на Русенския университет) стана традиция да се провеждат Майски празници.
Тази година ги посвещаваме на 70-годишния
юбилей на Университета. В рамките на празниците се провеждат:
- Национална научна конференция „Майски
научни четения“
- Студентска и докторантска научна сесия.
Докладите от двете конференции ще бъдат
отпечатани в годишника „Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
- Дни на отворените врати и Дни на специалността, които са добра възможност за сътрудничество между ученици и студенти. Провеждат се състезания и олимпиади; тематични
изложби и творчески конкурси за литературно
есе, художествен превод (на френски и на английски език), мултимедийни презентации и
WEB сайт по тематични модули.
Всичко това ни дава основание да кажем:
„С достойно минало и с добри традиции
стоим с лице към знанието, младостта и бъдещето”.
Да си пожелаем нови успехи и вяра в необходимостта от това, на което сме посветили
духовната си енергия!

Честит празник!

от равносметката

Доц. д-р Илияна Горанова
(директор на Филиала
1992 – 2008)
Много пъти ми е задаван
въпросът – ,,Защо към Русенския университет ?“.
Отговаряла съм и отговарям неизменно по един и същи начин: ,,Защото
по Дунава тече култура“ (П. Увалиев).
Паметна за образователното дело на Силистренска област е датата 27.01.1997г. – в мразовития ден в сградата на Учителския институт
тогавашният министър на образованието акад.
Илчо Димитров оповести постановление на МС
за преобразуване на полувисшите институти, по
силата на което Учителският институт в Силистра
се включва в структурата на Русенския университет…Последваха трудни, но успешни години –
първа акредитация с високи оценки, челно място
в първото рейтингово подреждане на професионалното направление ,,Педагогика на обучението
по...“... Всичко това нямаше как да се случи без
ежечасната помощ на академичните ръководства
на Университета; на колеги от различните факултети. Срещнахме разбиране в широкия смисъл
на думата. Повярваха ни; помогнаха ни да се докажем; поощряваха ни и когато грешахме...
Много пъти съм отговаряла и на въпроса –
,,Как се чувствате в един по-скоро технически
университет?“. Отговаряла съм кратко и ясно:
„Чувстваме се комфортно – разбират ни, помагат
ни, вярват ни...”.
Имаме всички основания да се гордеем, че
сме част от авторитетно наложилия се не само
в академичния живот на България Русенски университет ,,Ангел Кънчев“!
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Катедра Технически и природоматематически науки
Катедрата по Технически и
природоматематически науки осъществява обучение в три професионални направления, които за
последния акредитационен период са получили високи оценки от
Националната агенция за оценяване и акредитация:
• „Педагогика на обучението
по…” - с оценка 9.30;
• „Транспорт, корабоплаване и

авиация” - с оценка 9,25.
Приносът на Катедрата за високите оценки по направленията
се изразява в следните показатели:
Учебна дейност
Катедрата отговаря за обучението на следните специалности:
• „Педагогика на обучението по
физика и информатика”;
• „Транспортна техника и технологии”;
• „Автомобилно инженерство”;
• „Електроинженерство” – в редовна и в задочна форма.
Научна дейност
През акредитационния период в Катедрата са защитили дисертации за ОНС „доктор“ трима
преподаватели – д-р Теменужка
Богданова Бухчева, д-р инж. Валентин Неделчев Манев и д-р инж.
Евгения Денева Горанова. Успешно завърши и хабилитационната

процедура на доц. д-р Теменужка
Богданова – настоящ директор на
Филиала.
Популяризирането на научни
резултати на преподавателите от
катедра по ТПМН се извършва в
международни списания, в периодичния печат и в научни трудове
на български университети.
Проектна дейност
Преподавателите от Катедрата участват в разработването на
научноизследователски проекти,
включително и с международно
участие:
• Проект „Развитие на електронните форми на дистанционна обучение в Русенския университет“,
по който са разработени два курса за електронно и дистанционно
обучение – „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ и „Електрически
машини“;

• Проект
„Clean
Access
in
Calarasi-Silistra Cross-border Area
(Чист достъп в трансгранична зона
Кълъраш – Силистра) Партньор 5 РУ ”А. Кънчев”, Филиал – Силистра – за перманентно наблюдение
на атмосферните условия в района на река Дунав”.
Р-л Катедра
гл. ас., д-р инж. Евгения Денева

Научни колективи от преподаватели
и студенти разработват проекти по ФНИ
Всяка година преподаватели
от Филиал – Силистра разработват проекти към ФНИ на Русенския
университет. Традиция е в научните колективи да бъдат включвани
и студенти, показали интерес към
научната работа. Участието им в
тези проекти допринася за тяхното
приобщаване към научните постижения, дава им стимул да развиват
и задълбочават своите знания в съответната област, прави ги по-уверени и конкуретноспособни бъдещи
специалисти.
През 2014 г. бяха осъществени
две научни разработки:
Проект на тема: „Оптимизация
на учебната педагогическа практика по български език, литература и
чужд език с цел професионализация на обучението на студентите –
бъдещи учители”.
Ръководител: доц. д-р Диана
Железова

Стартира нова
специалност
През учебната 2013/14 година във
Филиала на РУ „Ангел Кънчев” в Силистра стартира нова специалност –
„Педагогика на обучението по български език и румънски език”. Откриването
на тази специалност бе провокирано
от нуждите на региона от кадри, владеещи румънски език. Обучението по
румънски език се води от висококвалифицирани преподаватели. Сред тях са
и лектори от Университета “Овидий“ в
Констанца (Universitatea “Ovidius”), от
Колежа в Кълъраш и Лицея в Остров
(Liceul “Regele Carol I“). По време на
последната среща с директора на
Лицея в Остров г-жа Моника Дуда бе
договорено през следващата учебна
година студентите от трети курс, спец.
„Педагогика на обучението по български език и румънски език”, да провеждат в Лицея часовете си по хоспитиране, пробната и стажантската практика.

Колектив: участваха гл.ас.д-р
Галина Лечева, дванадесет студенти и учители наставници.
Проект на тема: „Изследване
на дитерминацията на съществителното име в българския език и във
френския език”.
Ръководител: проф. д-р Паисий Христов
Колектив: ст.преп. Вилиана
Райчева – преподавател, Мария Томова – докторант и Гергана Вичева
– студент.
През настоящата година два
колектива работят по научните проекти:
Проект на тема: „Изследване
на възможностите за разработване
на адаптивна мултимедийна среда
за обучение по информационни технологии“
Ръководител: проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева –
факултет ПНО

Колектив:
Преподаватели:
1. доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – факултет ПНО;
2. гл. ас. д-р Евгения Денева Горанова – Филиал - Силистра;
3. гл. ас. д-р Светлозар Стефанов Цанков – факултет ПНО.
Студенти:
1. Севгюл Сабри Хасан , ФСс,
ФИ, III курс;
2. Нурсели Демир Майрям, ФСс,
ФИ, III курс;
3. Нежля Али Реджеб, ФСс, ФИ,
III курс;
4. Вилиана Георгиева Костадинова, ФСс,ФИ, III курс;
5. Гюляй Гюнай Назиф, ФСс,ФИ,
III курс;
6. Ашиме Гьонюл Мустафа,
ФСс, ФИ, III курс;
7. Боран Динчеров Талибов,
ФСс, ФИ, III курс;
Проект на тема: “Разработване

и прилагане на модели за решаване
на физични задачи при педагогическата практика на студенти от специалност „Физика и информатика”
Ръководител: доц. д-р Теменужка Богданова Бухчева
Членове:
Преподаватели:
1. проф. д-р Тодорка Жекова
Стефанова
2. ас. Станимир Станев
3. ас. Милен Сапунджиев
Студенти:
1. Бетина Радославова Ковачева – спец. “Педагогика на обучението по физика и информатика”, IV
курс
2. Елиз Тюрджан Бакал – спец.
“Педагогика на обучението по физика и информатика”, IV курс
3. Паолина
Владимирова
Петрова – спец. “Педагогика на
обучението по физика и информатика”, I курс

Обучение през целия живот
Филиал – Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев”,
съвместно с румънски партньори,
осъществи проект „Образование
в широк регион - Трансгранично
сътрудничество и работа в мрежа
за обучение през целия живот в
региона Кълъраш – Силистра - Констанца” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния –
България 2007 г. – 2013 г. на обща
стойност 315,069,00€.
В екипа за управление на проекта от страна на България участваха
доц. д-р Петранка Трендафилова
(координатор), доц. Диана Железова (организатор обучение), гл. ас.
Цеца Балевска (експерт, връзки с
обществеността) и Йорданка Христова (оперативен счетоводител).
Проектът, с продължителност
18 месеца (юли, 2011 г. – януари,

2013 г.), насърчи сътрудничеството
мужду три образователни институции в България и Румъния, работещи по съвместни програми за
развитие на човешкия потенциал в
трансграничния регион.
Въз основа на опита си, партньорите работиха заедно за създаване и обезпечаване на пилотно
провеждане на съвместни двуезични програми. Проведоха се 2 чуждоезикови курса за начална езикова грамотност – по български език
и по румънски език, 5 тематични
двуезикови курса по актуални проблеми на регионалната политика на
ЕС и заключителен курс по приложение на тези политики в България
и Румъния под формата на лятно
училище.
Структурирането на образователните модули беше дефинирано

от проучване на нуждите в регион
Кълъраш–Констанца–Силистра.
Проектът създаде и модули за електронно обучение с цел то да достигне и до по-отдалечени региони.
Проведе се подготовка на обучители за образователни дейности
в бъдеще, а офисите на екипите се
трансформираха в информационни
центрове за съвместни двуезични
практики. Във Филиал – Силистра
и в гр. Кълъраш се оборудваха езикови лаборатории за по-ефективен
обучителен процес по чужд език.
Те ще осигурят продължаващото
обучение в региона и ще бъдат
използвани и за преквалификация
на работещи с цел придобиване на
нови умения чрез Центъра за продължаващо обучение към Филиал
– Силистра.
ас. Цеца Балевска
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Ден на специалност Състезание „Минута стига”
„Електроинженерство“
По време на Майските празници се проведе Ден на специалност
„Електроинженерство”. Присъстваха студенти от всички курсове на
специалността. Представени бяха
следните доклади:

• „Предавателна мрежа за наземна цифрова телевизия в Република
България”;
• „Приемане на цифрова ефирна
телевизия”;
• „Електроинженерството - широкопрофилна инженерна специалност в областта на електротехниката, електрониката и автоматиката”.
Темите бяха подготвени от студентите: Борис Иванов Силаев от
III курс, Мартин Жеков Пеев от III
курс, Кристиян Красимиров Василев от IV курс.
Проведена бе и викторина с
интересни въпроси от теорията и
практиката по специалността. Студентите проявиха много голяма
активност и показаха добри резултати.

Всяка година във Филиал –
Силистра по време на Майските
празници студентите от специалност „Педагогика на обучението по физика и информатика“
провеждат станалото вече традиционно състезание „Минута
стига“. По желание на студенти
от различни курсове се сформират два отбора от по пет човека
– отбор по информатика и отбор
по физика. Отборите си избират

капитани. Въпросите се задават
от водещ състезанията студент.
Трима от преподавателите от
специалността представят журито. В сътезанието студентите
показват дълбочината на своите
знания по физика и информатика. Накрая се излъчва отбор
победител, който е показал повисоки резултати. Тази година
първо място спечели отборът по
информатика.

Ден на специалност Културно-историческо
наследство
„Транспортна техника
и технологии“
По време на Майските празници, на 28 април 2015 година,
се проведе Ден на специалност
„Транспортна техника и технологии“. Бяха обявени резултатите
от конкурса за мултимедийна
презентация на тема „Транспорт
и прогрес”. Най-добрите презентации бяха представени пред аудиторията, в която присъстваха и
студенти - първокурсници от специалност „Автомобилно инженерство“, която стартира във Филиал
– Силистра от настоящата учебна
година.
Наградени студенти от специалност „Транспортна техника
и технологии”:

Първо място – Георги Николаев Георгиев, IV курс
Второ място - Тихомир Иванов
Тодоров, IV курс
Трето място - Илтер Идайт
Абил, III курс.

Наградени студенти от специалност „Физика и информатика”, участвали в състезанието „Минута стига“
Студенти от III курс: Севгюл Хасан, Нурсели
Майрям, Гюляй Назиф, Несрин Ремзи, Вилиана
Костадинова
Студенти от I курс: Галина Димитрова, Ажда
Мухарем, Галина Миткова, Калинка Бойчева,
Паолина Петрова
Наградени студенти за най-атрактивна презентация или web сайт на тема “Светлината и
светлинно-базираните технологии в съвременния живот“
Възрастова група студенти
• Бетина Радославова Ковачева, презентация
на тема “Светлина“; • Паолина Владимирова Петрова, презентация на тема „Лазерите и тяхното предназначение“; • Галина Миткова Димитрова, презентация на тема „Интензивна пулсова честота“
Сертификати за участие на студенти
• Калинка Спиридонова Бойчева, презентация
на тема „Фотоволтаични системи“; • Ивелина Йорданова Господинова, презентация на тема „Светлината
като екологичен фактор“; • Ивайло Павлинов Иванов, презентация на тема „Светлината и светлиннобазираните технологии в съвременния живот“
Възрастова група ученици
Две първи награди - за Web сайт на тема
„Магията на Led светлина“
• Дамян Петров Петров, 10 клас, ПГМ „Вл.
Комаров“; • Любослав Красимиров Личев, 10 клас,
ПГМ „Вл. Комаров“.
Две втори награди
• Мария Димитрова, 9 клас, ПМГ „Св. Кл. Охридски“, презентация на тема „Магията на светлината“; •
Симеон Росенов Симеонов, 9 клас, ПГСУАУ „А. Бу-

Студентската учебно-изследователска лаборатория “Културно-историческо наследство” е създадена по
проект към фонд „Научни изследвания” във Филиал – Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев”
през 2013 година. В нея са включени
студенти от специалност „Педагогика на обучението по български език
и чужд език”. Научен ръководител е
доц д-р Румяна Лебедова. Целта е
стимулиране на проучвателската и
научноизследователската дейност
на студенти с изявени интереси и
възможности чрез разработване на
статии и доклади и участие в научни
форуми; организиране на семинари
и експедиции; изготвяне на изложби, мултимедийни презентации,
брошури и паметни листи, свързани
с именити личности и емблематични годишнини.

Конкурси и състезания
ров“, презентация на тема „Магията на светлината“
Две трети награди
• Пресиян Антониов Желязков, 12 клас ПГСУАУ
„А. Буров, презентация на тема „Рентгеновите лъчи“;
• Габриела Иванова Гоцева, 11 клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров, презентация на тема „Светлината и светлинно-базираните технологии в съвременния живот“
Сертификати за участие на ученици:
• Ваньо Георгиев Георгиев – за web сайт на
тема “Стъкло и светлина”; • Ивайло Йорданов Иванов – за web сайт на тема “Стъкло и светлина“; •
Мария Мариянова Ангелова – за web сайт на тема
“Рентгенови лъчи“; • Милица Стелиянова Маринова – за web сайт на тема “Рентгенови лъчи“; • Йордан Николаев Станчев – за презентация на тема
„Рентгенови лъчи“; • Йоана Пламенова Николова
– за презентация на тема „Магията на светлината“
Награди от проведен конкурс за мултимедийна презентация на тема „Транспорт и прогрес”
Първо място – Георги Николаев Георгиев, IV
курс, специалност ТТТ; Второ място – Тихомир Иванов Тодоров, IV курс, специалност ТТТ; Трето място
– Илтер Идайт Абил, III курс, специалност ТТТ
Наградени студенти от специалност „Електроинженерство” за активно участие в Ден на
специалността
Студенти от III курс: Борис Иванов Силаев,
Мартин Жеков Пеев
Студенти от IV курс: Кристиян Красимиров
Василев
Награди от проведен конкурс за най-информативно педагогическо портфолио
• В направление „Български език и литерату-

Пред единствения Ботев
паметник в Силистренски
регион в с. Професор Иширково

ра” – Иванка Бранимирова, ІV курс, специалност
„Български и английски език”;
• В направление Английски език – Десислава
Петрова, ІV курс, специалност „Български и английски език”;
• В направление „Френски език” – Мирена Костова, ІV курс, специалност „Български и френски език”.
Награди от проведен конкурс за превод от
френски език на български език
Възрастова група ученици:
Първо място – Дарина Тодорова, 9 клас, ПГСУАУ ”А.Буров”; Второ място – Михаела Николова,12
клас, ПМГ ”Св. Кл. Охридски”; Трето място – Ния
Велева, 12 клас, ПМГ ”Св. Кл. Охридски”
Възрастова група студенти:
Първо място – Даниела Йорданова, ІV курс,
специалност „Български и френски език”; Второ
място – Александрина Донева, ІV курс, специалност „Български и френски език”; Трето място –
Гергана Вичева, ІІІ курс, специалност „Български
и френски език”
Награди от проведен конкурс за превод от
ангрийски език на български език
Възрастова група ученици:
Първо място – Деница Димитрова Бачкова, 11
клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров; Второ място – Пресиян Веселинов Николов, 12 клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”; Трето място – Иван Александров Иванов, 11
клас, СОУ „Н. Й. Вапцаров”
Възрастова група студенти:
Първо място – Красимира Илиева Тодорова,
І курс, специалност „Български и английски език”;
Второ място – Елка Василева Стоянова, І курс,
специалност „Български и английски език”; Трето
място – Бранислава Емилова Великова, І курс,
специалност „Български и английски език”
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Студентски и преподавателски обмен
Програмата
“Еразъм”
(ERASMUS – EuRopean Community
Action Scheme for the Mobility of
University Students) е най-известната програма за студентски и преподавателски обмен, финансирана от
Европейския съюз (EC). От 2014 година има нов програмен период за
всички инициативи на ЕС, в резултат на което тя е преструктурирана
в “Еразъм+”.
Програмата “Еразъм+” има за
цел подобряване на уменията и
пригодността за заетост, както и
модернизиране на образованието,
обучението и работата с младежта.
Тази седемгодишна програма има
бюджет от 14,7 млрд. евро и бележи увеличение с 40% в сравнение
с равнището на средствата, които
Евросъюзът е отделил за предходната програма “Еразъм”.
Филиал – Силистра на Русенския университет “Ангел Кънчев”

доц. д-р Диана Железова – Миндизова
Координатор по програма “ЕРАЗЪМ+”;
Ръководител на двустранни споразумения;
Член на Съвета по Европейска интеграция
и международно сътрудничество
при Русенския университет „Ангел Кънчев”

Студентките Бетина Ковачева и
Елиз Бакал пред Университета в
гр. Севиля, Испания
участва активно в “Еразъм+” от
официалното легитимиране на
България като участник в програмата. През периода 2000 – 2012 г.
са реализирали мобилности с цел
обучение и практика на студенти

от специалностите: „Педагогика на
обучението по български език и английски език”, „Педагогика на обучението по български език и френски
език”, „Педагогика на обучението
по физика и информатика”, „Автомобилно инженерство” и „Електроинженерство”. Осъществени са
множество преподавателски визити
в университетите партньори, както
и работни посещения във Филиала
на колеги от чужбина.
От академична гледна точка
“Еразъм+” дава възможност на
студентите и преподавателите да
се запознаят с учебния процес,
административния мениджмънт и

проектната дейност в европейските висши училища и да установят
ползотворни и устойчиви във времето професионални контакти. При
осъществяване и валидиране на
студентските мобилности се прилага Европейската система за натрупване и трансфер на образователни
кредити (ECTS).
Филиал – Силистра е реализирал студентски и преподавателски
обмен в следните университети:

UNIVERSIDAD DE GRANADA, ИСПАНИЯ;
UNIVERSIDAD DE GRANADA (CEUTA), МАРОКО;
SELCUK UNIVERSITESI, ТУРЦИЯ;
KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN, БЕЛГИЯ;
UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ИСПАНИЯ;
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT, ДАНИЯ;
GAZI UNIVERSITY, ТУРЦИЯ;
VIRUMAA COLLEGE OF TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ЕСТОНИЯ;
LINNAEUS UNIVERSITY, ШВЕЦИЯ;
POLITECHNIKA LUBELSKA, ПОЛША.

Във фоайето на Педагогическия факултет
на Университета в гр. Гранада, Испания

За периода 2014 – 2020 г. Филиал – Силистра има сключени три дългосрочни споразумения по програмата “Еразъм+” за обмен на студенти
и преподаватели от специалност „Педагогика на обучението по български език и английски език”, направление „Английски език”, област на
знание „Подготовка на учители”. Наши партньори са: UNIVERSIDAD DE
GRANADA, ИСПАНИЯ; UNIVERSIDAD DE GRANADA (CEUTA), МАРОКО и
SELCUK UNIVERSITESI, ТУРЦИЯ.

Електронна платформа
Научен център „Св. Дазий Доростолски”
за дистанционно обучение
става на десет години
във Филиал - Силистра
През м. декември 2014
г. приключи работата по
проект BG051PO001-4.3.040007 „Развитие на ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
в Русенския университет
с финансовата подкрепа
на програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
социален фонд на ЕС.
Преподаватели от Филиал – Силистра изготвиха
11 WEB базирани курса по
специалностите: „Български език и английски език”,
„Български език и френски
език”, „Български език и
румънски език”, „Физика и
информатика”.

Освещаване на Научния център “Св. Дазий Доростолски” от Негово
Високопрeосвещенство митрополит Иларион, 01.09.2006 г.
През изминалите десет години НЦ „Св.
Дазий Доростолски” се утвърди сред българската научна общност като изследователска организация със значителна активност и с много оригинални идеи. Високо е
качеството на публикуваните в „Известия
на НЦ „Св. Дазий Доростолски” статии, важни са научните проблеми, на които те са
посветени. Това е причина изданието да се
радва на добра популярност и да е често
цитирано.
Научният център поддържа интензивни
контакти с изтъкнати учени от авторитетни
университети в страната и чужбина. Важна

страна от дейността му е работата с младите хора, целяща поддържане на научния
интерес и творческия ентусиазъм в града,
подготовка на достойни помощници и продължители на започнатото от проф. д-р Сл.
Иванов, доц. д-р Т. Георгиева, доц. д-р П.
Трендафилова, доц. д-р Я. Пометкова, доц.
д-р Р. Лебедова, д-р Г. Лечева, докторант М.
Томова и М. Костадинова.
Пожелаваме дългогодишна плодотворна дейност, многобройни издания и висок
международен авторитет на НЦ “Св. Дазий
Доростолски”!
Доц. д-р Т. Георгиева
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СТУДЕНТИТЕ, С КОИТО СЕ ГОРДЕЕМ
НАШИТЕ ОТЛИЧНИЦИ ПЪРВОКУРСНИЦИ
На 23 март 2015 година в „Канев
център“ на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ се проведе десетото
издание на форума „Национални дни
на кариерата – добра кариера, добър
живот“. Над 30 фирми от различни
браншове участваха в събитието, за
да представят пред специалисти от
отделни области предлаганите стажове и работни места.
Ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф.
Христо Белоев приветства участниците и сподели, че всяка следваща година националните дни на кариерата
привличат все повече работодатели и
студенти. По време на събитието бяха
наградени студентите първокурсници
с отличен успех. От името на Филиал – Силистра присъстваха и бяха
наградени следните студенти: Тодор
Пламенов Панчев – специалност
„Български език и английски език“,
Ивелина Йорданова Господинова и
Калинка Спиридонова Бойчева – специалност „Физика и информатика“,
Георги Хотинов Тодоров – специалност „Електроинженерство“, Калоян
Митков Неделчев –специалност „Автомобилно инженерство“, Мирела
Вергилова Вергилова – специалност
„Български език и румънски език“.
НАШАТА СПОРТНА ГОРДОСТ
Наша спортна гордост са Мария
Данкова и Гергана Вичева – студентки от III курс, специалност „Български
език и френски език” – две момичета,
които умело съчетават спорта с образованието чрез силен дух, желание и
воля. И двете членуват в ЛСК „Олимп
- 97” - Силистра с треньор Илия Недков; състезават се във възрастова
група жени, дисциплина 400 метра.
Мария Данкова е включена в състава на Националния отбор по лека
атлетика на Република България. Тя
е обявена за спортист № 1 на гр. Силистра за 2014 година.
Лекоатлетките споделят, че водени от спортния дух, когато печелят
III-то място, си казват, че следващия
път ще завоюват II-ро място, а когато

/гладко бягане - 400 м/, гр. Сливен;
II място – Национално първенство
/щафета 4 х 100 м/, гр. Сливен;
III място – Национално първенство /щафета 4 х 100 м/, гр. Сливен;
III място – Национално първенство /щафета 4 х 100 м/, гр. Добрич.
Спортни успехи на Гергана Стефанова Вичева през 2014 г.:
II място – Национално първенство
/щафета 4 х 100 м/, гр. Сливен;
III място – Национално първенство /гладко бягане - 400 м/, гр. Добрич;
III място – Национално първенство /щафета 4 х 100 м/, гр. Добрич;
III място – Национално първенство /щафета 4 х 100 м/, гр. Сливен.
Успех, момичета, по пътя ви към
нови върхове!

Студентите отличници с ректора чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев
и с директора на Филиала доц. д-р Т. Богданова
са в подножието на върха, единствената им цел става покоряването му.
Постиженията им сами показват, че
ще успеят. Само за 2014 година те са
участвали в редица първенства и са
заели не едно призови места.
Спортни успехи на Мария Стелиянова Данкова през 2014 г.:
XII място – Европейско първенство /щафета 4 х 100/, Швейцария;

I място – Купа Европа /щафета 4 х
100 м/, Латвия;
V място – Купа Европа /гладко
бягане - 400 м/, Латвия;
II място – Балканско отборно първенство /гладко бягане - 400 м/, Словения;
II място – Международен турнир /
гладко бягане - 400 м/, гр. София;
I място – Национално първенство

Нашите спортистки с треньора
си и с Кмета на Община Силистра

ТЯ ИСКА ДА СТАНЕ ЛИДЕР!
Искра Милкова Димитрова е студентка от I курс, спец. „Автомобилно
инженерство”. Тя умело съчетава ученето и работата с участие в семинари,
конференции и кампании за млади лидери. Участвала е в Двудневно интерактивно обучение на млади лидери,
проведено на 19-20 февруари 2015 г.
в гр. Силистра; в Социална кампания
„Една по-цветна Силистра” – 17 март
2015 г. в гр. Силистра, и в Регионална научно-практическа конференция
„Младите хора в Европа`20” - 21-22
март 2015 г., гр. Велико Търново.
Всички те са организирани по линия
на Националната програма за младежта. Искра с удоволствие споделя
придобития опит по време на тези
мероприятия и разказва, че с радост
се включва в кампаниите за приобщаване на младите хора към идеята за
една мирна, интелигентна и добронамерана Европа.

Ден на кариерно развитие

Проф. д-р Иван Евстатиев, р-л на
Центъра за кариерно развитие
На 7 април 2015 година във Филиал – Силистра се проведе ден на
кариерното развитие като отзвук
от форума „Национални дни на кариерата – добра кариера, добър
живот“, проведен в Русенския университет на 23 март тази година.
По покана на ръководството на Филиала на срещата със студентите
от всички специалности и курсове
присъстваха проф. Иван Евстатиев

– ръководител на Центъра за кариерно развитие в Русенския университет, и Деница Пеловска – експерт
„Кариерно развитие”. Директорът
на Филиала доц. д-р Т. Богданова
запозна студентите с работата на
Центъра за кариерно развитие. Тя
сподели, че вече са водени разговори с различни фирми от област
Силистра, които ще предоставят
информация за своята дейност, за
да бъде тя публикувана на сайта на
Русенския университет. Проф. Иван
Евстатиев заинтригува присъстващите както с акценти от форума
„Национални дни на кариерата –
добра кариера, добър живот“, така
и с информацията, че всички настоящи студенти, редовна и задочна
форма на обучение във Филиал
– Силистра, са включени в базата
данни на Центъра за кариерно развитие. Регистрирайки се, те могат
да получават пълна информация
за фирмите от различни браншове,

за стажовете и работата, които те
предлагат. Експертът по кариерното
развитие Деница Пеловска запозна
обучаемите с някои важни моменти при кандидатстването за работа, обясни структурата на сайта на
Центъра за кариерно развитие, де-

монстрира как студентите могат да
се регистрират и да попълнят своето портфолио, как да търсят и да
се информират за различни фирми.
Студентите споделиха, че срещата
е била ползотворна и те са удовлетворени от проведената дискусия.
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Скъпи първокурсници, Вие поставихте ново, академично начало във Вашия живот. Направихте достоен
избор, който открива пред Вас големи възможности в
бъдещето. Пожелавам Ви здраве, дръзновение и увереност да творите, да следвате и реализирате мечтите
си. Вие сте тези, които с абмиции и постоянство могат
да направят глобалния свят едно по-добро място за живеене.
Уважаеми преподаватели, стремежът към високи
резултати по време на обучението в Русенския университет “Ангел Кънчев”, Филиал – Силистра е постижим преди всичко благодарение на Вас. От мое име и от името на всички студенти Ви благодаря за
положените усилия, за търпението и всеотдайността. Поклон пред Вашия
достоен труд и постигнати успехи!
Уверена съм, че правилно съм избрала Русенския университет, който
стана „моят“ университет, а аз – част от него.
Бетина Ковачева, студентка ІV курс,
специалност „Физика и информатика“
През тази учебна година ние, първокурсниците от
новата специалност „Автомобилно инженерство“, ще поставим академичното начало, ще трябва да преодолеем
неизвестността, да изживеем усещането, че попрището,
към което сме се насочили, е полезно и подходящо за
нас, а ние имаме капацитет и воля да му се посветим.
За мен е чест, че съм студент в Русенския университет “Ангел Кънчев”, Филиал – Силистра.
Университет със 70-годишна история и с традиции,
утвърден не само в Североизточна България, но и в националното и международното образователно пространство.
Калоян Митков Неделчев, студент І курс,
специалност „Автомобилно инженерство”
Уважаеми колеги, прекарах четири незабравими
години на обучение и забавление в Русенския университет “Ангел Кънчев”, Филиал – Силистра. Казвам забавление, защото във Филиала високото ниво на обучение върви ръка за ръка със забавленията по време
на екскурзии, студентски практики, обучение в чужбина
и други извънлекционни дейности. Изказвам благодарности към всички преподаватели, до които успях да
се докосна. Всички Вие оставихте трайна следа в моя
живот. Научихте ме, че учението дава свобода и много
нови възможности. Учението дава криле. Летете!
Мирена Костова, студентка ІV курс,
специалност “Български език и английски език”

Студентска и докторантска научна сесия` 2015
Доклади в секция
„Езикознание”
Силвия Ангелова – Мъдростта
като културна ценност в български
и румънски пословици; Мария Томова – Битът на средновековния
българин; Невин Недрет – Проучване на аористните форми в „Притча
за богатия от българските книги”;
Бранислава Емилова – Глаголицата; Мария Веселинова – Lumea în
primul deceniul postbelic 1945-1955.
Începutul Războiului Rece; Невин Недрет – Отражение на среднобългарския езиков развой в „Притча за богатия от българските книги”; Гергана
Вичева – Относителните местоимения в българския и френския език;
Красимира Тодорова – Intercultural
competence; Мария Данкова – Неопределителните местоимения във
френския език и техните преводни
еквиваленти в българския език; Красимира Тодорова – Тайнствената
славянска азбука Iliricum Sclavorum.
Доклади в секция
„Литературознание и методика”
Гергана Вичева – Показателните местоимения в българския
и френския език; Виктория Йорданова – Хилендарският монах и
раждането на българската история
през Възраждането; Преслава Павлова – Раждането на българското
позорище през Възраждането; Десислава Петрова – Творчеството на
Ботев в контекста на дискурса Ние
и Другите в епохата на Българското
възраждане; Елка Стоянова – Твор-

ческата история на романа „Антихрист” от Емилиян Станев; Петя
Петкова – Картината за свят на старите българи (времето и пространството като фолклорни категории);
Надка Гаджева – Творческите ситуации и литературното образование
(изучаване на епически текстове в
VІ клас).
Доклади в секция
„Природо-математически
и технически науки”
Бетина Ковачева – Задачите по
физика в обучението при подготовката на учители; Елиз Бакал – Методична разработка на тема: Интерактивен урок по учебния предмет
Физика и астрономия, 9. клас; Паолина Петрова – Обучение на ученици за изработване на проекти по
физика; Бетина Ковачева – Физиката в нас и около нас; Несрин Джемзи
Ремзи – Мултимедиен урок на тема
“Компютърна графика”; Севгюл
Сабри Хасан – Мултимедиен урок на
тема “Циркулярни писма”; Нурсели
Демир Майрям – Мултимедиен урок
на тема “Вмъкване на нетекстови
елементи в текстов документ”; Борис Иванов Силаев – Предавателна
мрежа за наземна цифрова телевизия в Република България; Мартин
Жеков Пеев – Устройства за плавно
пускане и спиране на асинхронни
електродвигатели; Бетина Ковачева
– Приложение на информационните технологии в обучението по физика; Тихомир Тодоров – Смазочни
материали.

Защо Денят на победата
е Ден на Европа?
Две години са особено важни
в историята на Европа - 1945 и
1950. Години, белязани от времето на миналия век, но особено
актуални през настоящия. С какво
ще ги запомня? И кое е това, което ги обединява завинаги?
Изминали са 70 години от
най-мрачната и най-трагичната
война, 70 години от една победа
– победата на справедливостта и
на демокрацията – и 65 години от
първата крачка по пътя към обединеното европейско семейство.
В далечната за мен 1945 година се слага краят на една продължителна несправедливост, на една
жестокост, несравнима с всичкото
възможно зло на тази земя. От
значимите за тази година дати, а
такива има непременно, 9-ти май
е особено важен и специален –
обявен е краят на Втората световна война. Това е денят на победата, ден, без който Европа и светът
щяха да бъдат различни днес. Цената на свободата е изключително висока – милиони са жертвите.
Нашата Европа е разрушена не
само физически, унищожена е и
нейната икономика.
Най-важното послание от победата е, че воювалите страни
осъзнават алтернативата пред
новите предизвикателства в обединяване на своите усилия на
основата на общо споделено разбиране за водещите човешки ценности и права. Това, което са днес
Европа и Европейският съюз, до
голяма степен се дължи на победата над хитлерофашизма. Тази
победа е онази основа, върху която се извършва и продължава да
се развива европейското обединение.
Само пет години след кошмара от войната фактът, че Европа
е сломена от загубите, кара разумни държавници да осмислят, че
за да се осигури просперитет, мир
и благоденствие в Европа, трябва
да се преодолее съперничеството
между техните страни, наследено
от предишни периоди. Прогресивни ръководители на европейски
страни разбират цената на обединяването на усилията им – възстановяване и развитие на икономиките им. Датата е знакова, 9-ти
май 1950 г., когато Робер Шуман
представя пред международната
преса в Париж своята декларация, с която се поставя началото
на обединението на държавите в
Европа и поддържането на мирни
отношения. Алтернативата е –
общност на споделени ценности
и интереси.

И едва ли това би се случило,
ако не бе предшествано от Деня
на победата! Защото Денят на
победата е ден на възстановения
мир. А Денят на обединяване на
Европа е също ден на победа –
победа на мира, ден на единство
и солидарност.
Житейската стрела на времето е еднопосочна и необратима. В
нея се откроява интервалът между тези две събития, обединили в
себе си зародиша на съвместното
бъдеще. Психологическата стрела на времето обаче е обърната
назад, към миналото. Бъдеще е
невъзможно без минало. Помним
миналото си, вървейки към бъдещето. Този процес е заложен в
нашата човешка същност, защото
за да имаме бъдеще, е важно да
помним уроците от миналото.
Времето не спира своя ход.
Очакванията на европейците са
насочени към стремеж за полезни
и добри дела, което по своеобразен начин ускорява развитието на
процесите и зарежда позитивно
с добра воля и целеустременост
европейските народи. Налице е
воля за по-силно единство, такова, каквото е имало в древния
Вавилон, когато цялото човечество е живеело като едно голямо
семейство.
Според мен е налице симбиоза между двете значими събития
– Денят на победата и Денят на
Европа, те са синоними на един
факт, на едно събитие. Обединена Европа я има, защото е постигнат с общи усилия Денят на победата. Денят на Европа е празник,
съчетал в себе си тържеството
на освобождение с тържеството
на стремежа към единство, мир и
просперитет в Европа.
Родовата памет съхранява образите и мислите, натрупани за
събития, факти, обекти. Паметта
пази и емоционалните преживявания, които човек е изпитал. За
да я има Европа, нека не позволяваме посегателства върху историческата памет, нека я поддържаме жива! Така ще осигурим синьо
небе, щастливи и усмихнати хора,
приятелски прегръдки. Да поддържаме равновесието между
минало и настояще, за да го има
общото бъдеще!
Празнувай Европа, ти се възроди от пепелта! Радвай се, че днес
народите ти живеят в мир, разбирателство и сътрудничество!
Бетина Радославова Ковачева
Студентка ІV курс,
специалност „Физика
и информатика”
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