
На Деня на отворените врати присъстваха партньори и приятели от Община 

Силистра, Регионален исторически музей Силистра, Регионална библиотека „ Партений 

Павлович”, бивши възпитаници на Филиал-Силистра, учители и ученици от много 

училища от област Силистра, Русе, Варна и Добрич. 

Доц.д-р Теменужка Богданова, директор на Филиал Силистра, представи 

специалностите, по които се обучават студентите във Филиал Силистра, работата на 

Центъра за продължаващо обучение и Научния център „Свети Дазий”, постиженията на 

преподавателите и студентите през изминалата година. 

В рамките на мероприятието бяха открити две изложби: 

 Пет години студентска учебно-изследователска лаборатория „Културно-

историческо наследство”, представена от нейния създател и ръководител доц.д-р 

Румяна Лебедова. В изложбата са представени различни аспекти от дейността на 

студентите – участие в научни форуми, провеждане на семинари, изготвяне на паметни 

листи по повод на годишнини от видни събития и личности, представяне на 

мултимедийни презентации, партньорски отношения с културни и образователни 

институции, експедиции. 

 Френската преса за 80-те години в България, представена от ст.преп. Румяна 

Миланова. 

Студенти от специалност Педагогика на обучението по български език и френски 

език поднесоха кратък поетичен рецитал на френски език на стихове от френски поети. 

Традиционно бяха връчени наградите на победителите в обявените от Филиал 

Силистра конкурси за ученици и студенти. 

Тази година бяха обявени следните конкурси; 

Как уча с мобилния си телефон за ученици; 

Литературен конкурс по повод 140 години от рождението на Пейо Яворов за 

ученици и студенти; 

Конкурс за рецитация на поезия на френски език, обявен от Филиал Силистра  и 

Бюрото на Университетската агенция на франкофонията в София; 

Конкурс за написване на есе на френски език , обявен от Русенския университет и 

Филиала на Университетската агенция на франкофонията в София; 

Конкурс за мултимедиен продукт на тема: Транспорт и прогрес 

На особен интерес сред учениците се радваха конкурсите Как уча с мобилния си 

телефон и Литературен конкурс по повод 140 години от рождението на Пейо 

Яворов.  
 Традиционно в конкурсите участват ученици от област Силистра. Актуалността на 

темата на конкурса Как уча с мобилния си телефон обаче, провокира участието и на 

ученици от София, Пловдив, Кърджали, Варна, Добрич, Русе и Две могили, с което 

конкурсът се превърна в национален. Интерес към обявения конкурс прояви и Радио 

Шумен, което на 24 март излъчи интервю с гл. ас. д-р инж. Евгения Денева, 

преподавател по информатика във Филиал Силистра, относно предимствата от 

използване на мобилните устройства за обучение, параметрите за участие в конкурса и 

очакваните от него резултати.  

След приключване на награждаването в залата на Студентската учебно-

изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство” се състоя 

вълнуващо тъжество по повод петия й рожден ден, на което бивши и настоящи нейни 

членове духнаха свещичката на празничната торта. 

Паралелно с това, в зала 110 се проведе Студентската и докторантска научна сесия. 

Макар тази година студентските разработки да бяха по-малко, научната сесия се 

превърна в поле за дискусия между преподаватели и студенти по теми от 

езикознанието, литературата и физиката. 



 

 

 


