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УНИВЕРСИТЕТСКАТА ИДЕЯ И
Недялка Петрова

нататъшни данни за действал такъв институт сочи явно пропадане
и на тази идея. Междувременно пловдивската преса съобщава за
проведен митинг на гимназистите на Бунарджика, чието основно
искане е откриване на университет в града. Събитието е през м. януари същата 1907 г.
Две години и половина след това, в броя си под № 26 от 25 юни
1909 г. вестник „Зорница“ съобщава, че „кметството ни е на мнение
да помоли Министерството да отвори в града ни клон от Софийския
университет – един факултет, и добавя назидателно: „Не е добре
всичко да се съсредоточава в София“.
Клон на университета не се
Тази ирония има своите научоткрива, но междувременно през
но доказани основания. В първисъщата година е приет нов Закон
те години след Освобождението
за народната просвета, който
Пловдив в много отношения преурежда статута на прогимназивъзхожда новоизбраната столица
ите като отделна междинна учина Българското Княжество.
лищна степен между началното и
Многовековният тракийски
средното училище. За подготовград също е обявен за столица –
ката на учители в прогимназиина определената от Берлинския
те със същия закон се откриват
договор област Източна Румелия,
т.н. Висши педагогически курсопод васалитета на султана. И както
ве в градовете Пловдив и Русе.
пише историкът Маньо Стоянов –
Пловдив поема обучението по
„докато преди това имаше срефизико-математическите специдищни градове, но не и столица,
алности, а Русе – по историкосега изведнъж българският народ
филологическите. Курсовете се
придоби две столици – за двете
откриват към тогавашните мъжки
си държави.“
гимназии, а за преподаватели се
24 май в Пловдивския университет
И двата града имат многовеползват тамошните учители. За
ковно минало, с което и тогава, и сега достойно се гордеят, и двата Пловдив са привлечени преподаватели и от Одринската гимназия.
града в архитектурното и градоустройственото си развитие бавно През 1914 г. курсовете се отделят административно и финансово от
се разделят с ориенталския си външен вид. И в Пловдив, и в София гимназията в Пловдив и действат със статута на полувисш учителс патос и енергия се кове българската държавност при новите ски институт – без прекъсване до закриването му през 1966 г. Този
дадености, но в Пловдив васалният статут на областта активира с институт донякъде запълва празнината откъм университет в града.
по-голяма сила либералнодемократичните тежнения у концентриПрез 1909 г., когато се откриват висшите курсове, на пловдивчаралия се тук обществен и културен елит. И ако Пловдив блести по- ни им е пределно ясно, че не това е университетът, за който жадуват.
силно от другата българска столица, то е по отношение на географ- Тогава става известно, че покойният карловски благодетел Евлогий
ското си местоположение, стопанското развитие и най-вече като Георгиев в член 13 от своето завещание е осигурил пари за откриизграден духовен и културен център. Интелектуалният потенциал ване на Висше техническо училище. Всички тогавашни пловдивски
тук е твърде силен и действен и тази действеност има своите корени вестници коментират, че това трябва да стане в Южна България и то
още в годините на Възраждането. Постиженията на града особено в в Пловдив. Полемиката продължава до 1911 г., но без резултат.
просветно отношение правят силно впечатление на европейските
Независимо, че е ощетен от централизирането и концентрираи американски пътешественици и мисионери, намерили се „сред нето на висшето образование в столицата, Пловдив се солидаризинарод с висок стандарт на образование“. Завършили висши науки в ра с ръководството на Софийския университет през 1922 г., когато
Париж, Москва, Цариград, Атина и пр. и върнали се тук преди и след правителството посяга на автономията му. В Пловдив се провеждат
Освобождението, редицата патриотично заредени просветители редица публични събрания и митинги.
се заемат да надвият домораслостта, да генерират универсалното
Между 1930 и 1939 г. се води борба за преместването на
знание с осъзнатата цел да променят ценностната система на съна- Агрономическия факултет при Софийския университет в Пловдив,
родниците си и я насочат към истинските национални приоритети. като се изтъкват предимствата на града под тепетата като средищен
Откривайки Мъжка и Девическа гимназии, поддържайки колежи земеделско-промишлен и културен център. Отново се настоява за
и чужди училища, пловдивските администратори и просветители откриване на университет, който да поеме завършилите елитните
действат с ясното съзнание, че само чрез доближаването дo висши- пловдивски средни училища кандидат-студенти. Искането е да има
те знания ще помогнат на отечеството си.
агрономически, ветеринарен, богословски, историко-филологичеНезависимо, че след Съединението голяма част от политическия ски и други факултети. Точно тези години са едни от най-благоприи културен елит напуска града и се установява в София, универси- ятните в пловдивското стопанско и културно развитие и съвпадат
тетската идея не угасва. Образователната система е още силна и с управлението на един от най-успешните кметове – Божидар
добре организирана, средните училища са елитни и придобиваните Здравков. За съжаление градът отново остава без университет.
в тях знания – енциклопедични. Възпитаниците им жънат успехи в
След известно „затихване“ от две години, когато започва Втората
западните университети.
световна война, през 1941 г. и до 1944 г. борбата за университет в
С ерудираните преподаватели от тези училища действащата в града под тепетата отново се активира. Когато софийската преса
града Областна библиотека с музей организира неделни лекции, цитира думите на тогавашните Министър на просветата и Ректор
които любознателните пловдивчани наричат „народен универси- на университета, че са се записали за следване 9 хиляди студенти
тет“.
и още 3700 следват в чужди университети и това налага откриване
Показал смело и с достойнство пред света стопанския си облик на втора Алма матер в страната, пловдивските адвокати, общестчрез Първото земеделско-промишлено изложение през 1892 г., веници и журналисти запълват цели страници с аргументи в полза
създал една от най-дейните в страната Търговско-индустриална на Пловдив като втори университетски център. Особено активен е
камара през 1885 г., градът решава да открие Висш технологически пловдивският общински съветник Недко Каблешков, който на пубинститут през 1907 г. Архивите на Пловдивската градска община от лични събрания разгорещено изтъква крайно назрялата вече необтова време не са запазени, но за това общинско решение научаваме ходимост от втори в страната университетски град. Аргументира
от двата тогавашни пловдивски вестника „Санстефанска България“ се с развитото децентрализирано университетско образование в
и „Зорница“. Институтът е замислен с практическа насоченост – да европейските страни. Пловдивският вестник „Правда“, в броя си от
подготвя кадри за търговията и промишлеността. Липсата на по- 3 октомври 1943 г., съобщава, че в града е образуван инициативен
В едно съвременно изследване върху юбилеите на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ с известна доза ирония се отбелязва, че цели десет години след Освобождението на България от
османско робство са необходими за реализирането на отдавна узрялата идея за университет. Известно е, че първото в страната висше
училище отваря врати на 1 октомври 1888 г. като висш педагогически курс. Авторката Румяна Кънева констатира още, „че нямаше дори
да бъде и чудно, ако преди него това беше станало в Пловдив“.
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комитет за откриване на втори български университет. Така градът факултет на селскостопанския институт се отделя и дава началото
ни дочаква разделната дата 9 септември 1944 г.
на третото за времето висше учебно заведение в града – Висшият
Със смяната на политическия режим градът отново заживява с институт за хранително-вкусова промишленост. И трите ВУЗ-а пронадеждата да стане университетски център. Още през м. октомври дължават да съществуват и днес.
На практика Пловдив отново остава без университет в класи1944 г. новосформиран инициативен комитет от културни и политически дейци свиква специална конференция, на която да обсъди ческата му форма на многостранност в учебните дисциплини. Това
мерки за комплексно културно издигане на града чрез откриване продължава до 1961 г., когато отново и отново положените усилия
на университет, на средно музикално училище, на филхармония, от пловдивската общественост и ръководителите на града дават
опера, построяване сграда за театъра и пр. След многократни желания резултат. Учреден е Висш природо-математически инстиразговори, прошения и пр. от страна на т.н. „Комитет за културно тут с Указ на Президиума на Народното събрание № 264 от 1 юли
издигане на Пловдив“ с регентите и съответните министерства 1961 г., с четири специалности: математика, физика, химия и биолов София се стига до споразумението най-после в града ни да се гия. Срокът на обучение е четиригодишен. През 1964 г. се открива
него и филиал с три годишен срок на обучение редовно и две
открие университет. Няма налична материална база, но са посочени към
– задочно.
сградите на Търговската гимназия, Промишленото училище, бивПръв Ректор на новата държавна институция е проф.
шия Девически френски колеж, базата на Държавната болница и Живко Ламбрев – изтъкнат изследовател-биолог. На 4 юли 1962
пр. Отдавна потисканата в страната децентрализация на универси- г. Академичният съвет обсъжда въпроса за патрон на институтетското образование закономерно предизвиква претенциите и на та. Решено е да се именува „Михаил Василиевич Ломоносов“.
други градове да се превърнат в университетски центрове – Русе, Просветното министерство в София не приема предложението и
Варна, Плевен, Свищов и пр.
решава да върне старото традиционно наименование на първия
През пролетта на 1945 г. Министерството на просветата изготвя пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
проект за децентрализация на висшето образование и предлага
На 12 януари 1972 г. с Указ на Държавния съвет № 24 Висшият
откриването на няколко „непълни университета“. Академичният природо-математически институт прераства в университет с четири
съвет на Софийския университет обсъжда на свое заседание този основни факултета: Математически, Природо-научен, Хуманитарен
проект и оповестява свое мотивирано становище за необходи- и Дидактическа подготовка със следдипломна квалификация. Негов
мостта от откриване само на още един пълен университет, като Ректор става доцент (после професор) Драгомир Поборников.
През 1973 г. за първи път в
счита, че мястото му е в Пловдив.
пловдивско висше учебно завеМнението на Академичния
дение са открити филологически
съвет е, че за страна с мащаба
специалности. От 1975 г. води
на България два университета са
началото си и първият в странанапълно достатъчни. Софийските
та Факултет за обществени провисши преподаватели се опитват
фесии, преименуван по-късно в
да убедят чиновниците в просветСвободен факултет.
ното министерство, „че нито един
През 1986 г. университеот тези проектирани университетът чества тържествено своята
ти не е и всъщност университет, а
25-годишнина. Издаден е и скросамо една хетерогенна комбинамен сборник, съдържащ кратки
ция“ и че „подобна комбинация е
истории на отделните факултети
нито възможна, нито допустима
и катедри.
от гледището за едно правилно
Веднага след създаването
свързване на научните клонове
си, университетът устройва и
своя библиотека. Започнала с
в общи висши учебни заведения.“
4182 тома, днес тя наброява над
Само пет години по-късно ще
350 000 библиотечен фонд от
се разбере колко права е била
специализирана и художествена
софийската академична мисъл, но
с нейното мнение министерство- Летящите абсолвентски шапки – символ на полета на мечтите литература и периодика. През
1966 г. в нея се влива богатито не се съобразява и прокарва
ят библиотечен фонд на закрития Полувисш учителски институт
своя проект. Доказателството ще дойде от Пловдив.
Имайки защитата на софийските университетски професори, „Тодор Самодумов“.
Едновременно с учебната дейност през годините универсикомитетът в Пловдив настоява за университет с 6 факултета: истори- тетът
извършва и многостранни научни изследвания, оборудва
ко-филологически, физико-математически, юридически, стопански, съвременни лаборатории и свързва тази дейност с развиващата се
медицински и агрономически. Не може да не се отбележи перс- българска промишленост. Увеличават се и започналите още със съзпективният замисъл на пловдивските комитетски дейци, но отново даването на университета международни контакти с други сродни
нещата не вземат желания обрат. Действително на 20 август 1945 г. университети, но поради ориентацията на политическия режим те
в Държавен вестник е публикувана очакваната Наредба-закон, с са предимно в страните от бившия социалистически лагер.
която в Пловдив се открива държавен университет. На 7 септември
След промените през 1989 г., когато България се отваря за
същата година е обнародван и първият му бюджет, но още със света, се развиват контактите на Пловдивския университет с утвърсъздаването си университетът е осакатен. Разрешени са му само дени западноевропейски и американски университетски центродва факултета – Медицински и Агрономически. Но пловдивчани са ве. Голяма част от преподавателите са били специализанти или
щастливи – най-после духовната столица на България е призната за гост-лектори в реномирани университети в САЩ, Европа, Африка,
втори университетски град. На 9 декември 1945 г. на тържествено Япония и Австралия.
Започнал дейността си с един професор, шестима доценти,
събрание в салона на Военния клуб университетът е официално
открит. Негов патрон става името на родоначалника на Българското 22-ма асистенти, 464 студенти и една стара, но достолепна сграда,
Възраждане Паисий Хилендарски. За пръв Ректор е избран проф. наследена от бившия Френски мъжки колеж, днес над 16 хиляди
Георги Янков, който прочита първата академична лекция „Слуховата студенти се обучават в 9 факултета, 1 департамент, 2 филиала и 1
функция на ухото“. За основна база на Медицинския факултет е колеж, разположени на територията на четири града.
От септември 1993 г. част от факултетите са преместени в нова
определена Държавната болница в града, а на Агрономическия
на бул. „България“ №236, а от месец септември 1996 г. и на
факултет е предоставена сградата на бившата Духовна семинария сграда
ул. „Костаки Пеев“.
и обширно земеделско стопанство върху общинска земя. Двата
След като е реализирана, историята на изстрадалата универсифакултета са с общо административно ръководство до 1950 г.,когато тетска идея вече отива почти към забравяне. Днешните студенти
се разделят и образуват две отделни висши учебни заведения: Висш знаят само началната година на сегашния свой университет – 1961,
селскостопански институт „Васил Коларов“ и Медицинска акаде- а старият и мъдър Пловдив е съхранил, доколкото е можал, столетмия „Иван П. Павлов“. От 1953 г. пък Земеделско-технологичният ната си жажда за висши науки в архивите.
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50 години Пловдивски университет
Началото
(1.VII–15.IX.1961 година)
Проф. дфн Никола БАЛАБАНОВ
Големите промени, настъпили в икономиката на България
през 50-те години на миналото
столетие, налагаха решителни
мерки за преустройството на
висшето образование и за развитие на науката у нас. През
1959 г. ръководните държавни
органи приеха няколко закона
и постановления с набелязани
конкретни стъпки и задачи за
такова преустройство. Между
другото, в тях беше посочена
необходимостта „да се отдели
по-голямо внимание на изучаването на математическите, физическите, химическите
и биологичните науки и да се
увеличи броят на подготвяните
специалисти в тези науки“.
Пряк резултат от тази политика беше откриването в Пловдив
на Висш педагогически институт
по природо-математическите
науки с указ на Президиума на
Народното събрание №264 от
1 юли, 1961 година.
(По това време аз бях в
Габрово, командирован като
асистент на Софийския университет, за да организирам производствената практика на студен-

тите физици. На 2 юли прочетох съобщението за откриване
на новия институт във вестник
„Работническо дело“. Това съобщение промени плановете и съдбата ми. Реших, щом се завърна в
София, да започна да действам за
прехвърлянето ми в Пловдив).
Както се вижда от копието
на Указа, в него е посочено, че
новият институт трябва да заработи от началото на учебната
1961/1962 година. Това поставя
Министерството на просветата
и културата, на което е възложено неговото изпълнение, в
трудно положение. То трябва
да вземе бързи мерки за осигуряване на своевременното
функциониране на висшето
училище, за неговото кадрово
и материално обезпечаване.
Първата стъпка
е направена с назначаването
на Ректор. Изборът пада върху
професор Живко Ламбрев –
дългогодишен преподавател
по Биология във Висшия медицински институт в Пловдив. Той
притежава богат администрати-

Първият ректор – проф. Живко
Ламбрев (1906–1995)
вен опит и авторитет сред пловдивската общественост. Бил
е няколко мандата заместникректор и ректор на ВМИ, член
на окръжното ръководство на
Отечествения фронт, председател на Окръжния комитет на
борците за защита на мира и др.
Проф. Ж. Ламбрев бързо
сформира малък екип от хабилитирани
преподаватели,
които трябва да организират
започването на учебните занятия по четирите специалности
(посочената в указа специалност „география“ е отложена с
една година, след това завинаги изоставена). На втори
август са назначени: доц. Тодор
Василев (заместник-ректор и
ръководител на катедрата по
физика), доц. Асен Гълъбов
(ръководител на катедрата по
химия), доц. Борис Джурджев
(ръководител на катедрата по
марксизъм-ленинизъм), доц.
Йордан Дуйчев (ръководител
на катедрата по математика) и
доц. Златко Бонев (геолог). По
същество това е съставът на
първия академичен съвет.
Министерството на просветата и културата, съгласувано с
градските ръководства, решава
да предостави на новия институт южното крило на сградата,
която дотогава се използва от
Учителския институт. (Това е
полувисш институт с тригоди-

шен срок на обучение. Същата
1961 г. година неговото съществуване е преустановено, с
право да продължи дейността
си до завършване на приетите
студенти). Уредено е също по
„съвместителство“ да се ползват аудиториите на Висшия
институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП).
Сравнително „елегантно“ е
решен въпросът за студентите,
които ще се обучават в новооткрития институт. Използват се
кандидатстудентските „ресурси“ на Софийския университет,
които през онези години никак
не бяха малки. Подборът на студентите за Пловдив се извършва на териториален принцип
(кандидатите да са от Южна
България) и, разбира се, според
бала от изпитите. От финансова гледна точка това е добро
решение за местните младежи,
макар че много от тях са мечтали да учат в Софийския университет.
Правата на прехвърлените
в Пловдив студенти не са нарушени. Принципно е решено те
да завършват със същите права,
каквито притежават и следващите в София. Възпитаниците
и на двете висши училища по
онова време получават двойна квалификация: математик и
учител по математика, физик и
учител по физика и т.н.
(С цел поддържането на
самочувствието за по-висок статус, в сравнение с действащия
дотогава учителски институт, в
названието на новооткритото
висше училище беше направена негласно „малка“ поправка
– изпускане на думата „педагогически“. Всички започнаха да
го наричат Висш природо-математически институт – ВПМИ.
Това продължи няколко години, макар че още през втората
година Министерството реагира и задължи ръководството да
спазва официалното название.
Студентите бяха много недоволни от това, дори организираха протести под прозореца
на ректорския кабинет, като
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скандираха: „Ве – Пе – Ме – И!“)
Първият академичен съвет
се провежда на 3 август 1961 г.
На него се взимат решения за
осигуряване на учебния процес:
обявяване на конкурси за асистенти и хабилитирани преподаватели, подготовка на учебни
планове и програми, мерки за
материалното осигуряване.
З а м е с т н и к - р е к то рът
доц. Тодор Василев заминава
за София, за да участва лично в
записването на първите студенти (той олицетворява „учебния
отдел“) и да вземе учебните планове от Софийския университет.
На ръководителите на катедри
е възложено да подготвят учебните програми – лекции и лабораторни упражнения, с оглед
максималното им препокриване с учебната документация на
Софийския университет.
Ръководството на Института
е получило уверението на
Министерството за
сериозна финансова
подкрепа,
без която е невъзможно обзавеждането на лабораториите за
природните специалности. Това
дава самочувствие на ректора
и увереност в добрата подготовка на бързо наближаващата година. На 9 август проф.
Ламбрев дава интервю пред
кореспондент на в. „Отечествен
глас“, в което заявява: „За нуждите на Института ще се обзаведат лаборатории с най-модерни
съоръжения“ (в-к „Отечествен
глас“, бр. 5221, 10 август, 1961г.).
Още по-оптимистично е
интервюто, направено десетина
дни по-късно за в-к „Отечествен
фронт“, в което ректорът уверява: „В къси срокове ще бъдат
обзаведени всички необходими лаборатории за учебна и
научна работа, включително и
за най-новите области – атомна физика и радиобиология“
(вестник „Отечествен фронт“,
бр. 5278, 19 август 1961 г.).
(Учудвам се от размаха на
тези планове. Но се оказа, че те
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не са били пресилени. Лаская
се от обстоятелството, че взех
участие в тяхното реализиране. Още през първата учебна
година оборудвах в кабинета
на проф. Ламбрев експериментална установка за радиобиологични измервания, които
продължиха няколко години. А
през следващата година ми бе
възложена подготовката за разкриване на Катедра по атомна
физика, която успешно стартира през 1963 г.
Ще приведа още един факт
за прозорливостта на професора. В края на август 1961 г.
се срещнах с него във връзка с
прехвърлянето ми. Кабинетът
му все още беше в сградата на Медицинския институт
– на ул. „Цанко Дюстабанов“.
По време на разговора проф.
Ламбрев ме заведе до прозореца и ми показа покривите
на големите сгради, които се
простираха на 150–200 метра
южно. „Виждате ли тези сгради?
– ми каза професорът. Сега те
са заети от ВСИ и ВИХВП. След
няколко години те ще бъдат
наши. Тук, в този квартал ще се
развие бъдещият Пловдивски
университет.“ Тези думи отдавна се сбъднаха.)
Благоприятно обстоятелство за материалното осигуряване на ВПМИ беше състоянието на родната промишленост
през онези години. В София
работеше завод „Електроника“,
който произвеждаше измерителна
апаратура.
Към
Министерството на просветата
имаше разкрито предприятие
„Учтехпром“ – за производство
и доставка на учебни прибори
и материали. При наличието
на финансови средства, които
Министерството щедро осигуряваше, от нас се искаше само
инициативност и активност.
Благоприятен фактор за
добрата и бърза организация
на учебния процес във ВПМИ
беше и наличието в града на три
вече развити в материално и
кадрово отношение висши учи-

Деловият президиум на тържеството по случай започването на първата учебна година

лища – ВМИ, ВИХВП и ВСИ. В техните учебни планове природните дисциплини бяха застъпени
като базови, а във ВИХВП имаше
и катедра по математика. Докато
изтичаха сроковете на конкурсите за асистенти и доценти към
ВПМИ, от посочените институти бяха привлечени като хонорувани преподаватели много
техни сътрудници.
Най-голям принос в това
отношение имаше проф. Тодор
Василев, който уреди прехвърлянето на цялата катедра по
физика от ВИХВП – със седем
преподаватели и всичкото
лабораторно оборудване. Това
беше сериозно постижение,
защото дисциплината „физика“
беше залегнала като базисна в
плановете на всички специалности във ВПМИ, включително
и в математиката.
(Официалното назначаване
на колегите физици стана на
2 октомври. Аз ги „изпреварих“ с
един месец, защото министърът
своевременно разреши прехвърлянето ми от Софийския
университет. На 31 август получих заповед от проф. Ламбрев
за назначаването ми във ВПМИ.
Така станах първият редовен
асистент в новия институт.)
Откриването
на учебната година
Стана на 15 септември
(петък) във физкултурния салон
на Учителския институт (сега –
концертна зала на АМТИИ).
Ние, първите служители,
отидохме по-рано, за да подредим залата за тържеството –
маса и столове за президиума и
обикновени дървени пейки за
останалите.
На откриването присъстваха първенците на града: Тодор
Звездев (първи секретар на
ГК на БКП), Н. Балканджиев,
С. Георгиев, М. Михайлов и А.
Трайков, както и началникът

на управление „Висше образование“ при Министерството на
културата и просветата доцент
Иван Ненов. Слово произнесе
проф. Ж. Ламбрев. На другия ден
окръжният вестник отрази събитието на първата си страница:
„Вчерашният ден бе истински празник за студентите от
новия Висш природо-математически институт в Пловдив...
Обръщайки се към студентите
и преподавателите, ректорът
на Института проф. д-р Живко
Ламбрев подчерта, че откриването на Висшия природо-математически институт е още един
израз на културната революция,
която се осъществява в нашата
страна. В природните науки –
каза той – е ключът към атома,
ключът към Космоса, ключът
към тайните на живата материя.
Пред Висшия природо-математически институт стои задачата да подготвя квалифицирани
учителски кадри и научни работници „(в-к „Отечествен глас“, бр.
5252, 16 септември 1961 г.).
Беше ден първи от историята на ВПМИ, преименуван след
десетина години в Пловдивски
университет. През следващите
дни учебните занятия започнаха нормално. Всеки ден ние,
преподаватели и студенти, се
изкачвахме по живописните
стръмни алеи на Таксим тепе. По
онова време Античният театър
още не беше разкрит. Ние не
знаехме, че „под нас“ е древната
история на Пловдив, но усещахме, че творим част от неговата
нова история и култура.
От тогава изминаха 50 години. Днес Пловдивският университет е най-голямото извънстолично висше училище и утвърден научен и културен център
с национална значимост. Като
негов връстник се гордея с
всичките му постижения, малък
дял за които имам и аз.
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АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО
Доц. д-р Запрян Козлуджов

Доц. д-р Невена Милева

Ректор на Пловдивския
университет

Заместник-ректор
по наука и международно
сътрудничество

Роден в гр. Пловдив на 16.12.1959 г.
Завършва българска филология в ПУ през
1984 г. В периода 1985-1987 г. е редовен докторант в катедра „Теория на литературата“ в
СУ „Св. Климент Охридски“ и същевременно
работи като хоноруван асистент. През 1988 г. печели конкурс за редовен асистент по теория на литературата в ПУ „Паисий Хилендарски“.
От 1990 г. е старши асистент, а от 1993 г. – главен асистент. През
1997 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен „Доктор
по филология“. От 2000 г. е доцент по теория на литературата.
През периода 1993–1999 г. е зам.-декан по учебната дейност на
Филологическия факултет в ПУ. От 2000 г. в продължение на два мандата до 2007 г. е зам.-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ и отговаря за
учебната дейност и кадровото състояние и развитие на академичния
състав. В периода 2007–2011 г. е главен секретар (с функциите на
зам.-ректор по същия ресор). От 1 март 2011 е избран за ректор на ПУ
„Паисий Хилендарски“.
От 2007 до 2009 г. е член на Научната комисия по филологически
науки при ВАК.
Има над 80 публикации в специализирания научен печат и 4 книги:
„Повествователят – подстъпи към интерпретацията му“ (1994 г.),
„Литературният сказ и проявите му в българската проза“ (1998 г.),
„Идентичност и интерпретация“ (1999 г.) и „Херменевтичният подход –
основания и изпитания“ (2005 г.)
Носител е на националната награда за най-добра литературоведска публикация на сп. „Език и литература“.

Доц. д-р Жоржета Чолакова
Заместник-ректор
по учебната
и издателската дейност
Родена в гр. Пловдив на 13.10.1959 г.
Завършва Славянска филология в ПУ през
1982 г. През 1984 г. печели конкурс за редовен
асистент по славянски литератури и чешка
литература в ПУ „Паисий Хилендарски“. Доцент е от 1999 г.
През 1993 г. защитава докторска дисертация в Карловия университет в Прага. Със специалната препоръка на комисията дисертацията й
е издадена в Университетското издателство „Каролинум“.
Била е два пъти лектор във Франция: в Провансалския университет
(Екс ан Прованс) от 1998 до 2002 г. и в Сорбона (Париж-4) през учебната
2009/2010 г. Чела е лекции във Философския и Педагогическия факултет на Карловия университет – Прага, в университетите в Бърно,Торун
и Париж-4.
През 2003 г. е избрана за ръководител на Катедрата по славянска
филология, на чийто пост е и днес (с прекъсване за периода 20082010). От 2007 г. до назначаването си за зам.-ректор през 2011 г. е зам.декан по научната и издателската дейност, акредитацията и качеството на Филологическия факултет.
Главен редактор e на Научните трудове на Пловдивския университет – серия Филология (от изданията за 2005 г. насам), на сп.
„Славянски диалози“ – издание на Филологическия факултет, основано през 2004 г. Автор е на книгите „Карел Хинек Маха, или Гласът
на падналата арфа“ (1993), „Лицата на човека в поезията на чешкия
авангардизъм“ (1998), „Český surrealismus 30. let: struktura básnického
obrazu“ (1999), както и на десетки научни статии, голяма част от които
са публикувани в престижни издания във Франция и Чехия.
От 2007 до 2010 г. е член на Специализирания научен съвет по
литературознание. Член е на Академичния кръг по сравнително литературознание.
Превежда поезия от чешки и френски език. За превода си на
поемата „Май“ от К. Х. Маха е удостоена с наградата на името на
проф. Светомир Иванчев (1994) и с почетен знак „Карел Хинек Маха“
на Съюза на чешките писатели (2010).

От 2003 година ръководи катедра
„Електроника, комуникации и информационни технологии“ във Физическия факултет.
Магистър по „Електронна техника и компютърни системи“ от Техническия университет – София, магистър по
„Проектиране на образователни системи“ от Университета Твенте,
Холандия.
Инициатор и създател на две специалности към Физическия
факултет: бакалавърска степен по „Информационна физика и комуникации“ и магистърска степен по „Информационни и комуникационни
системи“. Работи в областта на ИКТ в образованието и обучението –
информационни технологии, информатика и Web-базирани технологии за студентите от инженерните специалности. Както и Разработка
(изграждане на система за управление на обучението (LMS), планиране) проектиране/разработване/реализиране на електронно обучение
www.dipseil.net. Проектиране и изграждане на образователни системи
за обучение с мобилни устройства – m-learning решения за обучение.
Управление на проекти – координатор на седем международни проекта в електронното обучение и обучение чрез мобилни технологии с
партньори от всички краища на Европа. Участвала е в над 20 международни проекта в посочените области.

Проф. дмн Георги Тотков
Заместник-ректор по
информационна инфраструктура,
система за качеството и
акредитация, изнесено обучение
Проф. дмн Тотков е роден в гр. Асеновград.
Средно образование завършва със златен
медал. Дипломира се с отличен успех по специалност „Изчислителна
математика“ във ФМИ на СУ и като първенец на випуска е приет за
редовен докторант към Института по математика и информатика на
БАН. През 1979 г. защитава дисертация в областта на Теория на апроксимациите с ръководител – видния български математик чл.-кор.
проф. дмн В. Попов.
През 1981 г. постъпва на работа във ФМИ на ПУ, където последователно е доцент (1983), доктор на математическите науки (2005),
професор (2008). Три мандата е зам.-ректор, бил е и продължава да
е ръководител катедра. Проф. дмн Г. Тотков е един от основоположниците на научното направление „Информатика“ в ПУ. Автор е на 200
научни публикации, монографии и учебни пособия, цитирани повече
от 300 пъти. Научен ръководител на 8 успешно защитили докторанти и
на повече от 200 дипломанти в областта на информатиката.
Проф. Тотков е един от пионерите на дистанционното обучение
(ДО) в България − член на Националния съвет. Член на СНС към ВАК, на
постоянни комисии към ВАК и НАОА, редколегиите на специализирани списания (Сердика, Автоматика и информатика, Информационни
технологии и приложения), програмни комитети на международни и
национални конференции.
Проф. Тотков е ръководил и участвал в повече от 40 международни, национални и университетски проекти, в резултат на които в ПУ
са създадени: първата компютърна зала (1983 г.), първите системи за
е-обучение (ЕПОС – 1985 г., PeU – 2002 г., BEST – 2005, BEST M 3.0 – 2010 г.
– отличени на Пловдивския пролетен панаир през 2002, 2006 и 2008 г.),
Университетската компютърна мрежа (1994 г.), Регионалния център за
дистанционно обучение (1998), Виртуалната мрежа на пловдивските
университетски библиотеки (1998 г.) и др.
Проф. дмн Г. Тотков е носител на 4 кристални приза за най-добра
публикация на международната конференция CompSysTech (2004,
2007, 2008 и 2011 г.). През 2006 г. му е присъдена и международната
награда ITHEA за цялостен принос към развитието на информационните технологии.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

стр. 7

Ректорът доц. д-р Запрян Козлуджов:

Да търсим устойчиво академично развитие,
съобразено с високи вътрешни критерии

– Доц. Козлуджов, честит 50-годишен юбилей на
Пловдивския
университет
„Паисий Хилендарски“ и на Вас
като негов ректор. Как бихте
очертал проекциите и мащабите на този полувековен юбилей
върху образователната карта
на България, а защо не вече и
на Европа?
– Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ заема
централно място върху образователната карта на България. За
50 години той се утвърди като
водеща научна, образователна и
културна институция в сферата на
българското висше образование.
Показателен е фактът, че университетът ни е трети по големина, а и
по значимост в национален мащаб.
Към настоящия момент в него се
обучават над 16 000 студенти по
28 професионални направления,
представени от над 90 специалности. В структурата си той има 9
факултета, 1 департамент, 2 филиала и 1 колеж. Достатъчно е да
се погледне Законът за бюджета,
за да се види, че ПУ е третото по
големина висше училище в страната. Единици са университетите,
чийто бюджет надхвърля 17 милиона лева към настоящия момент, а
тъкмо той отчита абсолютно обективно както броя на студентите,
така и цялата палитра на професионалните направления, по които
се провежда обучение.
В последните 10 години осезаемо се активизираха връзките
на ПУ с водещи европейски университети, нарасна обменът на
студенти и преподаватели, успешен прощъпулник направиха и
първите съвместни магистърски
програми. В последните четири
години е много висок ръстът на
спечелените проекти по различни европейски програми. Голяма
част от тях са в партньорство с
утвърдени европейски университети. Тези тенденции продължават да се развиват и разширяват –
така ПУ започва все по-активно да
присъства и да заявява позиции
в европейското образователно
пространство.
– Доскоро висшето образование се приемаше като
сравнително консервативна
система, която предлага пофундаментални знания, а сега
вижданията са по-скоро за една

Доц. д-р Запрян Козлуджов
динамика, бърза реакция на
обществените нагласи, икономическата ситуация и множество други фактори. В този смисъл – каква е днешната мисия
на университета?
– Нашият университет е от
класически тип.
Моето убеждение е, че той
трябва да продължи да развива и
реализира класическата университетска идея. Това означава, че
чрез своите факултети и специалности той трябва да се стреми да
постига и представя „универсума“
на човешкото знание и познание.
Съобразявайки се разбира се с
предизвикателствата на времето, ние трябва да продължим да
съхраняваме и развиваме основните университетски принципи. В
Хабермасовата им модификация
те са свързани с успешното осъществяване на социализацията
на младите хора, с критическото
обновяване и предаване на научните и културни традиции и заедно с това със създаване на модели
на публично гражданско поведение, каквото университетът ни в
последните години непрекъснато
генерира.
Реализацията на тези принципи ПУ все по-успешно обвързва с динамично променящата се
обществена среда. Като предлага
нови специалности и магистърски програми, той се опитва адекватно да отговаря на пазарните
потребности и да покрива пазарните ниши в полето на интелектуалния пазар. Убеден съм, обаче, че
образованието и образоваността
са ценности сами по себе си – от
порядъка на извечните морални

ценности. Университетското образование не е само и единствено
прагматика. Практическите умения и компетенции трябва да са
производен продукт на една висока образованост. Защото именно
тя олицетворява „безсмъртната
същност на човешкия разум“.
Мисията на университета е да я
опазва, преподава и развива.
– Вие сте деветият ректор на
Университета. Ако използваме
малко спортна терминология
– екипът с този номер се полага на централния нападател, а
Вие започнахте „мача с гол от
съблекалнята“, както се казва.
Имам предвид факта, че само
месец след началото на мандата в Университета гостува премиерът Бойко Борисов и обеща
3 млн. лв. за строителство на
спортна зала. През изминалите няколко месеца активно
си сътрудничите и с представителите на местната власт в
Пловдив – което е много важно
както за Университета, така и
за града. Как виждате развитието на това институционално
партньорство и какви резултати очаквате от него?
– Благодаря за изненадващата аналогия и провокативната
метафора, която тя е породила. Не
знам колко добър център-нападател съм – просто правя всичко
възможно да започна поетапно
да изпълнявам ангажиментите,
поети в предизборната ми платформа. Реализацията на голяма
част от тях зависи от доброто взаимодействие с представителите
на изпълнителната власт – централна и местна.
Срещите ми с министър-председателя г-н Борисов и ресорния
ни министър г-н Игнатов бяха
изключително
плодотворни.
Убеден съм, че те ще изпълнят
публично поетите ангажименти по отношение на ПУ относно
финансирането на многофункционалната спортна зала. С построяването й ще започне и усвояването на терените, спечелени
преди две години след тежката
битка с Министерството на отбраната. Това е и първата стъпка в
изграждането на бъдещ модерен
студентски кампус.
На срещи с представителите
на централната изпълнителна и
законодателна власт инициирах

две важни промени в ЗВУ. За моя
радост предложенията ми бяха
приети и промените вече са реален законодателен факт.
Много продуктивен е и диалогът ми с представителите на
местната власт. В резултат на проявеното разбиране и съпричастие
към проблемите на Университета,
след напълно единодушно решение на Общинския съвет (без
гласове против и въздържали
се, което е прецедент в неговата
работа), получихме като дарение
8 декара общинска земя. Този акт
позволи пълноценната реализация на проекта за спортна зала
върху терен, който нарасна от 18
на 26 декара. Преди около месец
подписах и договор за 10-годишно безвъзмездно ползване на
общинска къща в Стария град.
Амбицията ни е да я превърнем
в активен и постоянно действащ
културен център към ПУ. Всичко
това стана възможно, благодарение на изключително доброто
взаимодействие с представителите на местната власт. Горещо
се надявам, че това плодотворно партньорство ще продължи и
занапред в интерес на позитивното развитие на ПУ и нашия прекрасен град.
– Университетът е конгломерат от много факултети и
специалности, съчетава в себе
си научна, преподавателска, в
известна степен просветителска
и възпитателна дейност. Кои са
основните приоритети на университетското ръководство в
краткосрочен и дългосрочен
план и визията за осъществяването им на фона на един активен академичен живот?
– Университетските приоритети могат да бъдат формулирани
много кратко и ясно: Развитие на
университетската инфраструктура в унисон с времето, в което
живеем. Активиране и по-нататъшно разширяване на научноизследователската и проектна дейност, която основно ще определя
авторитета, статуса и статута на
висшето ни училище. Устойчиво
академично развитие, съобразено с високите ни вътрешни критерии.
В краткосрочен план успешна
поредна институционална акрена стр. 8
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РЕКТОРИТЕ
НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Проф. Живко Ламбрев
(1961–1968, 1970–1972)

Проф. дтн Стефан Иванов
(1968–1970)

Проф. д-р Драгомир Поборников
(1972–1979)

Проф. дбн Павел Ангелов
(1979–1983)

Проф. дхн Цветан Обретенов
(1983–1989)

Проф. дфн Никола Балабанов
(1989–1993)

Проф. дфн Огнян Сапарев
(1993–2003)

Проф. дфн Иван Куцаров
(2003–2011)

Доц. д-р Запрян Козлуджов
(от 2011 г.)

Да търсим устойчиво академично развитие...
от стр. 7
дитация с оценка, ответна на значимостта и авторитета на университета ни.
– Може би малцина помнят,
но преди години имаше един
национален проект за развитие
на Странджа – Сакар, а регионът беше наречен Република
на младостта. Вземам тази
метафора – по своята същност
Университетът е една вечна

Република на младостта. Какви
са най-хубавите страни на
днешните млади хора и какви
са най-важните уроци, които
трябва да научат в алма матер?
– Университетът е средище,
в което младите хора не само се
образоват, а формират нов начин
на мислене, продължават процеса
на своята социализация. Харесва
ми тяхната енергичност, откритост и непосредственост в общуването. Конформизмът е качество,

чуждо на повечето от тях. Наред с
това е необходима солидна мотивация и целенасочени усилия, за
да развиват потенциала, който
носят. Най-важното е да осъзнаят
и разберат, че те държат съдбата и бъдещето си в собствените
си ръце. Университетът наистина
само може да им помогне (разбира се при желание от тяхна страна) да реализират мечтите си по
най-добрия за тях начин.
– Вашето пожелание към

студентите, преподавателите
и служителите на Пловдивския
университет?
– Желая на цялата университетска общност – студенти,
преподаватели, служители –
много празнично настроение,
здраве, бодрост, оптимизъм и
вяра в безсмъртната същност
на Разума, която Университетът
пази, развива и олицетворява.
На многая лета!
Интервю на Тильо Тилев
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Факултет по математика и информатика
Историята на Факултета по математика и
започва прием и за бакалавърската специалност
информатика започва от есента на 1961 г., когато
Приложна математика.
се осъществява първият прием по математика,
За да отговори на нарастващата необходимост
физика, химия и биология във Висшия прироот непосредствено прилагане на научните постидо-математически институт (ВПМИ) в Пловдив,
жения в бизнеса, от уч. 2009/2010 г. се разкрива
преименуван по-късно на Висш педагогически
специалност Бизнес информационни технологии
институт (ВПИ) и от началото на 70-те години на
(редовна и задочна форма), а от уч. 2011/2012 г. –
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
специалност Бизнес математика (редовна форма).
Днес приемаме нашия 51-ви випуск.
От уч. 1999/2000 г. във ФМИ започва обучение
Факултетът по математика и информатика
на ограничен брой студенти и по магистърските
(ФМИ) е първият самостоятелен факултет на ПУ
програми „Информационни технологии“ и „Елек„Паисий Хилендарски“. Създаден е като Математитронна търговия“. От същата година се приемат
чески факултет през 1970 г., а от началото на 1990
и висшисти за 1-годишно задочно обучение за
година носи сегашното наименование. Днес той е
придобиване на допълнителна професионална
утвърден авторитетен център за научни изследквалификация „Учител по математика“ и „Учител
вания и подготовка на специалисти в областта
по информатика и информационни технологии“.
на математиката, информатиката и информациОт уч. 2001/2002 г. започва обучение по магисПроф. д-р Асен Рахнев –
онните технологии, който може да се похвали със
търските програми „Софтуерни технологии“, „Биздекан на Факултета
заслужена национална и международна известнес информатика с английски език“ и „Приложна
ност. В него работят близо 90 висококвалифицирани препода- математика“, а от уч. 2004/2005 г. – и по магистърската програма
ватели (повечето възпитаници на ФМИ), от които 15 професори „Обучение по информатика и информационни технологии в учии 30 доценти, 6 доктори на науките и 48 доктори. Голяма част от лище“. През следващите години последователно започва обучепреподавателите са специализирали в реномирани чуждестранни ние за магистри и по специалностите „Обучение по математика в
научни институти и университети, били са гост-преподаватели в училище“, „Обучение по информационни технологии в началното
университети на САЩ, Япония, Африка и Европа. Много са учас- училище“ и „Обучение по информационни технологии в прогимтията им в авторитетни международни научни форуми и в научни назията“.
Днес научната и преподавателска дейност във ФМИ се осъи образователни проекти с чуждестранни университети и институции. ФМИ осъществява обмен на студенти и преподаватели ществява в 9 самостоятелни катедри: Алгебра, Геометрия, Реапо различни академични програми с университети от Австрия, лен анализ, Комплексен анализ и диференциални уравнения,
Англия, Германия, Ирландия, Испания, Македония, Португалия, Приложна математика и моделиране, Компютърна информатика,
Румъния, Сърбия, Унгария, Финландия, Турция, Словакия, Босна и Компютърни технологии, Компютърни системи и Методика на обучението по математика и информатика; както и секция Обучение
Херцеговина, Словения, Албания, Полша, Гърция и др.
При създаването на Университета (тогава ВПМИ) щатните пре- по английски език и звено Учебни компютърни зали.
Годишно ФМИ обучава около 2000 студенти за придобиване на
подаватели математици са малко на брой. Поради този недостиг
през първите години студенти отличници от по-горните курсове бакалавърска и магистърска степен по специалности от професиводят упражнения като демонстратори. Тази традиция – да се оналните направления „Математика”, „Информатика и компютърни
водят упражнения от най-добрите студенти, е съхранена и до науки“ и „Педагогика на обучението по математика, информатика
днес. В началото специалностите са 4: Математика (квалификация и информационни технологии“. Освен това обучава и лица с висше
„математик и учител по математика и физика“) с 4-годишно редов- образование за придобиване на допълнителна професионална
но и 5-годишно задочно обучение, Математика – производствен квалификация „Учител по математика“ и „Учител по информатика
профил (блок A – сега Информатика) с 3-годишно редовно обуче- и информационни технологии“. Водят се и множество различни
ние, Математика (блок D) с 1-годишно обучение на завършилите образователни курсове – кандидатстудентски, компютърни и др.
блок A за придобиване на учителска правоспособност и педагоги- ФМИ предлага разнообразни докторски програми, като в момента
ческата специалност Математика и физика (V отдел) с 3-годишно се обучават около 50 докторанти. Всички професионални направредовно обучение за придобиване на полувисше образование ления за бакалавърски и магистърски степени и всички научни
с възможност за висше в задочни форми. Освен в блок D в ПУ, специалности за образователната и научна степен „доктор“ във
изявени студенти след блок A продължават в блоковете B и C ФМИ са акредитирани от Националната агенция за оценяване и
в Софийския университет. Специалността Математика – произ- акредитация с най-високата оценка „много добър“.
ФМИ разполага с 12 модерни учебни компютърни зали с над
водствен профил е с последен прием през уч. 1976/1977 г. През
200 работни места и мултимедия, лаборатория по интерактивна
уч. 1984/1985 г., вместо по специалност Математика, се извършва
математика, постоянен интернет достъп до компютърните зали и
прием по специалност Математика и физика с 5-годишно редовно
кабинетите на преподавателите, както и с безжичен интернет дособучение, но след две години приетите студенти се разпределят тъп на територията на сградата и вътрешния двор, с лицензиран
в две специалности – Математика и информатика във ФМИ и софтуер с учебни и други информационни материали, достъпни
Физика и математика във Физическия факултет. От уч. 1989/1990 г. за ползване от студентите и преподавателите и при домашни
започва прием по специалност Математика (също с 5-годиш- условия. От учебната 2011/2012 г. се сформира и лаборатория по
но редовно обучение), в която студентите след II курс избират роботика, мехатроника и телемеханика с цел практическо прилаедна от специализациите Учител, Математически структури и гане на знанията от ФМИ.
Информатика. Интеграцията между ПУ и пловдивския филиал на
ФМИ се гордее с възпитаниците си, реализиращи се успешно
ТУ – София, по ТЕМПУС-проект, води до съвместната специал- не само у нас, но и навсякъде по света. Те са изявени научни работност Информационни технологии, с прием през уч. 1993/1994 г. ници и преподаватели във висши училища, ръководители на катеПрез 1994/1995 г. и уч. 1995/1996 г. има прием и по специалност дри, факултети, университети, учители, директори на училища,
Компютърни технологии с 5-годишно платено обучение. През уч. експерти и ръководители в областта на образованието. Мнозина
1995/1996 г. ФМИ осъществява еднократен прием за изнесено са висококвалифицирани специалисти в различни фирми и водеобучение в Хасково по специалността Информатика.
щи компании в областта на информатиката и информационните
В съответствие с приетия през 1995 г. ЗВО започва прием от технологии, в банки и застрахователни дружества, в икономиката
уч. 1997/98 г. по 4-годишни бакалавърски програми за специал- и търговията, в научноизследователски групи. Не са малко реалиностите Математика, Информатика и Математика и информатика. зиралите се успешно като политици и държавни ръководители в
Отначало само последната има прием (до уч. 2007/2008 г.) и в регионален и републикански мащаб – кметове, областни управизадочна форма, а от уч. 2000/2001 г. единствено за страната задоч- тели, депутати, посланици, заместник-министри, министри (в т. ч.
на форма има и в специалност Информатика. През уч. 2001/2002 г. и вицепремиер).
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Педагогически факултет
През есента на 1984 год. двете нови специалДАМС; проф. дпн Дора Левтерова; проф. дпн Пламен
ности „Предучилищна педагогика“ и „Начална
Радев; проф. дпсн Веселин Василев; проф. д-р Асен
училищна педагогика“ провокират създаванеКарталов; доц. д-р Симо Иванов. Преподаватели от
то на нов факултет в Университета – ПедагогоПедагогическия факултет участват в дейността на
Филологически, оглавяван от декана проф. дфн
НАОА – доц. д-р Галин Цоков, член на Постоянната
Иван Куцаров (тогава доцент).
комисия по педагогика към НАОА, и проф. дпн
През 1986 г. се обособяват и самостоятелПламен Радев, проф. дпн Дора Левтерова, проф.
ни катедри: „Педагогика, психология и социални
д-р Бисер Дамянов, доц. д-р Румяна Танкова, като
дейности“; „Предучилищна педагогика“; „Начална
експерти.
училищна педагогика“; „Естетическо възпитание“;
С почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на
„Музика“; „Теория и методика на физическото възПловдивския университет „Паисий Хилендарски“
питание и спорта“.
са удостоени: Кийт Керншпехт по WingTsun (1999);
През 1990 г. от Педагогическия факултет се
Енгелберт Нелле (2002); Христо Бонев (2007); Карло
отделят филологическите специалности и негов
Анчелоти (2007); проф. дмн Людмил Мавлов (2009) –
декан става доц. Любен Портев. През 1993 г. за
невролог, невропсихолог.
декан е избран проф. дпн Пламен Радев (тогаНосители на Почетния знак на Пловдивския
ва доц. д-р). Настоящ декан на Педагогическия Проф. дпн Дора Левтерова – университет от нашия факултет са педагозите проф.
декан на Факултета
факултет е проф. дпн Дора Левтерова, избрана
дпн Емилия Рангелова (2010) и проф. дпн Георги
през 2003 год. (преди това – заместник-ректор на
Бижков (2010).
университета).
В Педагогическия факултет се провеждат и множество допълФакултетът укрепва и нараства. След първите специалности нителни специализации, курсове за придобиване на педагоги– ПУП и НУП – започват да се появяват и нови специалности в ческа правоспособност и допълнителни квалификации.
ОКС „Бакалавър“: 1992/93 – „Предучилищна и начална училищна
В контекста на константни релации с бизнеса и практиката в
педагогика“; 1994/1995 г. – „Физическо възпитание“;1995/1996г. – Педагогическия факултет е създаден през 2006 г. Центърът за
„Специална педагогика“ и „Социална педагогика“; от 1995/1996 г. кариерно ориентиране и развитие, който предоставя услуги,
до 1998/1999 г. се провежда обучението само на един випуск от свързани с кариерното ориентиране на студентите, подпомага
специалностите: „Социални дейности“ и „Административен и здра- тяхната успешна професионална реализация и следи кариерното
вен мениджмънт“; 1997/98 г. „Предучилищна педагогика и чужд развитие на младите специалисти от ПУ.
език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“ (те заменят
Успешното функциониране на Педагогическия факултет би било
предишните ПУП и НУП) и „Педагогика“; 1994–2000 г. –„Синтетично невъзможно без активната и съзнателна всекидневна работа на
сценично изкуство“ ; 2003/2004 год. – „Актьорство за драматичен академичния и административния персонал. Към административтеатър“; 2004/2005 г. – „Психология“; 2006/2007 год. – „Педагогика ния екип се включват: секретарите и техническите изпълнители –
на обучението по музика“; 2007/2008 год. – „Социални дейности“ и Стойка Спасова; Йорданка Пеева, Янка Колева, Надя Ташева, Амалия
„Джаз и поп пеене“; 2008/2009 год. – „Педагогика на изобразител- Урумова, Женя Найденова, Сафет Мустафов, Адреана Катушева,
ното изкуство“; 2009/2010 год. – „Педагогика на обучението по бит Кръстьо Казаков, Антон Боев; както и инспекторите на специали технологии“.
ностите към Учебен отдел – Рени Друмева (Червенкова), Йорданка
От 1984 до 1996 год. в Бургас, Хасково, Стара Загора, Пазарджик, Господинова, Радослава Христова, Иванка Месробян.
Смолян и Кърджали се провежда изнесено обучение на големи
Сред организираните от Факултета научни форуми са: конкурсове студенти, получаващи висше бакалавърско образование ференция, посветена на 250-годишнината от рождението на
след полувисше, по специалностите „Предучилищна педагогика“ и Йохан Песталоци (1996 г.); международна научна конференция
„Начална училищна педагогика“.
„Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие“
През 50-годишната, юбилейна за ПУ „Паисий Хилендарски“, (2000 г.); международна конференция, посветена на Европейската
2011/2012 година в Педагогическия факултет се провежда обучение година на хора с увреждания (2003 г.); от 2010 г. Педагогическият
по 14 бакалавърски специалности, в три от които освен редовно факултет е съорганизатор на Международната научно-практичеима и задочно обучение, а от предлаганите 40 магистърски про- ска конференция, провеждана ежегодно в Китен: „Педагогическата
грами през настоящата учебна година обучение има в 26. Учебният среда в университета като пространство за професионално-личнопроцес се провежда основно в Нова сграда на университета, но стно развитие на бъдещия специалист“. Налице е тенденция за
също така и в Учебния комплекс в град Пазарджик, Ректората и на годишна периодичност и на студентските конференции, както в
зала „Академик“.
традиционния формат, така и във виртуални модели на осъщестЗа научния и творчески потенциал на Педагогическия факултет вяване.
е показателен и фактът, че в него се реализира обучение за обраЗа изтеклите десетилетия в Педагогическия факултет са гостузователната и научна степен „доктор“ в 10 образователни и вали и сътрудничили в някаква форма (преподаване или консулнаучни специалности.
тиране, разработване на съвместни проекти или обмяна на опит,
Общо за целия 27-годишен период на съществуване на факулте- участие в научни форуми и програми и т. н.) много авторитетни
та в него са получили висшето си образование над 25 000 студенти. чуждестранни учени от Холандия, Швеция, Израел, Франция,
От 2004 г. до 2010 г. към Педагогическия факултет функцио- Република Македония, от Англия, САЩ, Хърватска, Португалия,
нира и Факултетен специализиран научен съвет по педагогика. Полша, Германия, Турция, Австрия, Сърбия, Черна гора, Полша,
В Педагогическия факултет работят и Център за изследване на Руска федерация и много др. Почти невъзможно е да се визират
социализацията на личността, Център за продължаващо обра- всички контакти...
зование и допълнителна квалификация, Ресурсен методически
Много преподаватели от Педагогическия факултет участват
център, Център за психологически и педагогически изследвания, активно в разработването и реализирането на национални и межКонсултативен център, Лаборатория за студенти със специални дународни научни проекти по следните грантове и програми:
потребности, Лаборатория по играта, Център по образователен Фонд Научни изследвания към МОНМ; Програма „Фар“; Програма
мениджмънт, Център по арт терапия. Редица преподаватели са „Фар – Социална интеграция“; Програма „МАТРА“; „Леонардо да
били членове на научни съвети: проф. дпн Веселин Маргаритов Винчи“; „Грюндвиг“; „СиСТЕМ – Модул“; „ЮНЕСКО – Проект 2000 +“;
– член на Президиума на ВАК, бивш зам.-председател на СНС по
на стр. 11
ТМФВ при ВАК; в периода 2006–2009 г. заместник-председател на
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Физически факултет
Началото е сложено през 1961 г. – обучеподбор на нови кадри, осигуряват учебни зали
нието по физика започва със създаването на
и т.н. Веднага след завършването на висшето си
Висшия природо-математически институт,
образование в Университета на работа в него осскоро след това преименуван във Висш педатават студентите от първия випуск физици: Тано
гогически институт с четири специалности:
Терзийски, Вълю Великов, Мария Фурлинска и
Математика, Физика, Химия и Биология. Тъй
Маргарита Георгиева, а малко по-късно Агоп
като студентите от всички специалности изучаСренц и Стоян Кафеджиев от същия випуск. През
ват физика, групата преподаватели по физика
следващите пет-шест години съставът на Факуле сред най-многобройните – проф. Тодор Ватета се допълва с нови млади преподаватели, посилев, Атанас Атанасов (по-късно професор),
голямата част от които също са възпитаници на
Дафина Щърбова (по-късно доцент), Стефан
висшето училище – Димитър Вранчев, АлексанМирчев (по-късно доцент), Гето Гетов, Никола
дър Маринов, Добринка Миндева, Иван Попов,
Балабанов (сега професор).
Драгия Иванов.
През 1970 г. се създава Природо-научен
Амбициите на преподавателския колектив
факултет, а през 1974 г. – Физически факултет,
за възможно по-добра подготовка на студентите
обединяващ специалностите Физика, Физика Доц. д-р Александър Маринов – физици дават добри резултати. Голяма част от задекан на Факултета
и математика (под името V отдел), Българска
вършващите специалисти намират добър прием
филология и Руска филология. През 1984 г. филологическите и в България, и по света. Пловдивски физици работят в редица
специалности се отделят от факултета и в него остават физи- международни научни центрове като ЦЕРН – Женева (Швейцаческите катедри и Катедрата по физическо възпитание и спорт, рия), ОИЯИ – Дубна (Русия), Фермилаб – Чикаго (САЩ), универкоято по-късно също се отделя.
ситетите във Флорида (САЩ), Чикаго (САЩ), Виена (Австрия),
Декани на Физическия факултет са: до 1976 г. – проф. Тодор Сент Етиен (Франция) и др.
Василев, до 1979 г. – проф. Атанас Атанасов, до 1983 г. – доц.
Професионалното развитие на преподавателите във ФакулПаскал Карталов, до 1986 г. – доц. Стефан Мирчев, до 1989 г. – тета е задължително свързано с научноизследователска рабодоц. Кръстю Иванов, до 1993 г. – доц. Георги Мекишев, до 1995 та. Основните научни направления са:
г. – доц. Христо Солунов, до 2000 г. – проф. Никола Балабанов,
– физика на кондензираната материя – изследвания на
до 2006 г. – доц. Георги Мекишев, до 2011 г. – доц. Александър електрични свойства на полимери, сегнетоелектрици, теория
Маринов.
на фазовите преходи, механични и топлинни свойства на вещеПонастоящем във Физическия факултет има пет катедри: ството;
по експериментална физика, по атомна физика, по теоретична
– атомна, ядрена, неутронна физика, ядрени реакции с учасфизика, по електроника, комуникационни и информационни тието на неутрони и гама-кванти, приложения на радиоактивни
технологии и по методика на обучението по физика, в които изотопи в практиката, радиоекологични изследвания;
работят около 50 специалисти.
– оптика и лазерна техника – изследване и конструиране на
Началото е трудно – липсва самостоятелна материална база, лазерни системи за изследователски и практически приложелабораторните упражнения се водят в лабораториите на ВИХ- ния, взаимодействие на лазерното лъчение с веществото, неВП, лекциите и семинарните упражнения се изнасят на различ- линейна оптика;
ни места – „на тепето“ (в Стария град, където се намира сградата
– теоретична физика и физика на елементарните частици –
на Биологическия факултет), в сградата на Химическия факул- потенциално разсейване, свързани състояния на частиците;
тет, в зали на ВМИ (които понастоящем са към сградния фонд на
– методика на обучението – физическият демонстрационен
филиала на Техническия университет), в класни стаи на някои експеримент, използване на съвременни информационни сисучилища. Първите преподаватели правят почти всичко – изгот- теми в обучението, разработка на online информационни и ковят учебни планове, учебни програми, провеждат конкурси за муникационн системи за дистанционно обучение.
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„Отворено общество“; Световна
банка; „Холандски фондации“;
Сорбоната; „Сократес“; ECOTECH;
Структурни фондове и програми и др.
Международните контакти на факултета зачестяват. В
резултат на активните връзки с
учени и специалисти от други
държави се отбелязва и засилено присъствие на чуждестранни студенти.
Днес специализациите и
хабилитациите в Педагогичес
кия факултет са вече ежедневие и доказват, че факултетът е
набрал добра скорост в своето

развитие и има успешно научно присъствие в академичното
пространство.
Невъзможно е да се изброи
и отчете всичко, постигнато
в Педагогическия факултет.
Най-малкото защото то непрекъснато се „мултиплицира“ в
успехите и постиженията и на
нашите бивши възпитаници, а и
на техните възпитаници... Днес
сред нашите бивши студенти
има хиляди чудесни учители и
други дейци на образователния
фронт (директори, експерти в
РИО на МОН, МОН и др.); прекрасни ресурсни учители; някои
от тях вече са наши колеги –
членове на академичния състав

на Педагогическия факултет;
заемащи редови и ръководни
позиции в страната; ангажирани в политически и управленски функции (депутати, кметове,
заместник-кметове и др.); шампиони и медалисти от олимпийски игри и световни и национални първенства; ръководители
на НПО; специалисти в областта
на превантивната педагогика;
изявени личности в театралната сфера; популярни музикални
изпълнители; известни личности от медиите; заемащи престижни постове в други държави
(Ангола, Мароко, Лаос, Нигерия,
Гърция) и др.
Ще трябва да се споменат
чудесните изяви на Академичния

хор, театралния състав; постиженията на спортните отбори по баскетбол, футбол, лека
атлетика, аеробика, плуване,
тенис и др. Трудно е постиженията на студентите (настоящи
и бивши), на академичния и
административния състав на
Педагогическия факултет да се
съберат в няколко страници. Зад
всяко име, факт и цифра се крият
ентусиазъм, инициативи, упорит
труд, безсънни нощи, напрежение и удоволствие от постигнатото. Всички събития, личности
и достижения в Педагогическия
факултет на Пловдивския университет го представят пред
света и пред самия него.
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Филологически факултет
Навършват се 38 години от есента на 1973
Днес факултетът се състои от 122 редовни прегодина, в която благодарение на усилията на плоподаватели – 8 професори, 33 доценти, 46 главвдивската общественост и на тогавашния ректор
ни асистенти, 8 старши асистенти и 18 асистенти.
Драгомир Поборников (професор, доктор на филоДоктори на науките са 6, доктори – 61.
софките науки) Пловдивският университет „Паисий
Факултетът предлага над 30 специалности в бакаХилендарски“ за първи път приема студенти по
лавърска степен и 12 магистърски програми. През
специалностите Българска филология и Руска фило2008 година Националната акредитационна комилогия. Посрещат ги преподавателите от тогавашната
сия присъди на всички специалности във факултета
катедра по чужди езици с ръководител ст. преп.
най-високата възможна оценка – много добър, с
Мария Мишева, към която се присъединяват пърмаксимален срок на валидност до 2014 година.
вите асистенти-българисти Елена Първанова (сега в
В рамките на факултета има 8 катедри и три
Германия), Юлия Николова (доцент, доктор по филоспециализирани центъра, както и департамент
логия), Пеньо Пенев (професор, доктор по филолоза чуждоезиково обучение. Центърът по езиково
гия), а малко по-късно и Огнян Сапарев (професор,
обучение и интеркултурна комуникация развива
доктор на филологическите науки).
обучение по езици, незастъпени в програмите на
В края на първата година към тях се присъедиФакултета, както и проекти по междукултурно и
Доц. д-р Живко Иванов –
няват Клео Протохристова (професор, доктор на
езиково сътрудничество.
декан на Факултета
филологическите науки), Румяна Кордовска (доктор
Факултетът провежда обучението на студентите
по филология, лектор по български език в Китай) и Иван Куцаров си в сградата на Ректората („Цар Асен“ № 24, 22 аудитории и зали),
(професор, доктор на филологическите науки). Създава се катедрата Нова сграда (бул. „България“ № 236, 48 аудитории и семинарни зали),
по български език и литература, оглавявана от физика доц. Васил частично в сградата на ул. „Костаки Пеев“ (4 аудитории и сем. зали) и
Люцканов, която е в рамките на Физическия факултет. Лекторите са Сградата до Античния театър в Стария град (6 семинарни зали).
хабилитирани преподаватели от Софийския университет, но през
Факултетът е най-големият сред 8-те останали факултета на
втората година идват и квалифицирани подкрепления – за доценти Университета, а броят на студентите и преподавателите превишава
са избрани Иван Койнаков, който оглавява българистичната катедра, числеността на 17 висши училища в страната.
и Мария Гургулова, която пък застава начело на катедрата по руски
В бакалавърска и магистърска степен през 2011 година се обучаезик и литература. Малко по-късно за доцент е хабилитиран и науч- ват 2225 студенти редовно обучение, 425 – задочно, общо 3025 заедният сътрудник от ИБЕ при БАН Йордан Иванов (професор, доктор но с обучаваните магистри и докторанти. Признатият капацитет на
на филологическите науки) и се формират самостоятелни катедри по факултета е 3550 места. В магистърските програми след бакалавърска
български език и по българска литература.
степен (платено обучение) се обучават 345 студенти. Допълнително
Филолози навлизат в ръководните университетски органи – обучение студентите могат да получат в различни специализации:
доц. Ив. Койнаков е заместник-декан на Физическия факултет, а в журналистика, книгоиздаване, творческо писане и туризъм.
определени периоди замeстник-ректори са доц. Мария Гургулова,
Студентите, които изучават чужд език, имат реалната възмождоц. Й. Иванов и доц. Милена Калудова, в ново време и проф. ност да получат солидна подготовка за един семестър в университет
Иван Куцаров, доц. Запрян Козлуджов, доц. Жоржета Чолакова. от страната на изучавания език по програмата „Сократ-Еразъм“.
Филологическата общност излъчва за този период трима ректори: Факултетът има договори за признаване и обмен на студенти (със
проф. Огнян Сапарев, проф. Иван Куцаров и настоящият ректор доц. стипендии на Европейския съюз) с 28 университета от Англия,
Запрян Козлуджов.
Франция, Германия, Испания, Чехия, Словакия, Гърция, Полша,
През 1978 г. е разкрита специалността Славянска филология, в Турция, Румъния, Русия, Белгия, Италия, Унгария, Норвегия. Със
която след шестгодишно успешно развитие е прекратен приемът. страни, които не са членки на Европейския съюз и не са подписали
Същото става и със специалността Руска филология. В резултат на Еразъм хартата, факултетът осигурява двустранни мобилности – в
огромни усилия, включително и на тогавашния ректор доц. кхн Република Сръбска (Университета в Баня Лука) и Република Сърбия
Цветан Обретенов (сега професор, доктор на химическите науки), (Белград и Крагуевац). Предстои подписване на двустранни договопрез 1987 г. се възстановява приемът в Руска филология и се раз- ри с хърватски университети в Риека и Задар. Обучението по чужди
крива специалността Български език и руски език, а през 1988 г. – езици се провежда от носители на езика, лектори от Република
Български език и английски език.
Сръбска, САЩ, Австрия, Полша, както и гост-лектори от повечето
Законът за автономията на висшите училища, приет след проме- европейски страни. Бъдещето на специалностите във факултета е
ните от 1989 г., дава значителни права на академичните съвети. Така свързано с откриването на китайски и корейски, нови европейски
през 1991 г. се възстановява приемът в Славянска филология и се филологии, интердисциплинарни специалности с ИТ, бизнес, други
разкриват специалностите Български език и немски език, Български полета на хуманитаристиката.
език и френски език, Руски език и западен език и Английска филоСътрудничеството с консулствата, посолствата, министерствалогия, през 1992 г. – Българска филология и етнология и Английска та на образованието и културата в съответните страни осигурява
филология и етнология, които през 1997 г. се обединяват в специал- стипендии за участие в интензивни летни езикови курсове, научни
ност Етнология, през 1993 г. специалността Български език и исто- форуми, студентски инициативи и стажантски практики.
рия, а през 1995 г. и специалността Социология.
Студентите могат да участват в научното и художествено творДо 1984 г. филологическите специалности са в състава на чество, да публикуват своите произведения и статии, да се съревноФизическия факултет, който постепенно започва да се нарича Физико- вават с колегите си от страната и Европа. Специално за студенти е
филологически, без за това да съществува нормативен акт. През учредена наградата на Фондация „Пигмалион“, която включва изда1984 г. осиротялата Българска филология става основа за изгражда- ване на стихосбирка на млад поет и парична годишна стипендия.
нето на новия Педагогически факултет (тогава се разкриват специалВ рамките на обучението се осигуряват свободно избираеностите Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика), ми факултативни курсове с интердисциплинарно съдържание.
който също без нормативен акт се нарича Филолого-педагогически Факултетът има сключени договори с работодатели от страната и
и това название постепенно навлиза дори в министерски документи. чужбина, които осигуряват възможности за изява на студентите
С разделянето на този факултет през 1991 г. Филологическият факул- както по време на следването, така и след завършването на обратет е утвърден като самостоятелна структура.
зованието.
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Биологически факултет
Историята на Биологическия факултет на
човека; по биология на развитието; по биохимия и
ПУ „Паисий Хилендарски“ започва през 1961 г. с
микробиология; по ботаника и методика на обучеоткриването на Висшия педагогически институт по
нието по биология; по екология и ООС; по зоология
природо-математически науки. Той е създаден за
и по физиология на растенията и молекулярна биоподготовката на учители в четири специалности
логия. Към Катедрата по физиология на растенията и
– математика, физика, химия и биология. Това е
молекулярна биология функционира и Лаборатория
началото на съществуването и функционирането на
по генно инженерство.
най-значимото висше учебно заведение в Пловдив и
Всички учебни занятия – лекции, лабораторни
Южна България. Оттогава в специалността Биология
упражнения, учебни теренни практики – се провежса създадени и първите катедри: по обща биология –
дат въз основа на учебни планове и програми, при1961 г., с ръководител проф. Ж. Ламбрев и асистенти
ети на факултетни съвети и утвърдени от академичЕ. Аджарова, Г. Бъчваров и П. Попов; по ботаника
ния съвет. Те отговарят на съвременните изисквания
– 1962 г., с ръководител доц. Д. Воденичаров и асисна съответното научно направление.
тенти С. Мирова, Г. Илков, Д. Нинова, М. Кабасанова,
Във факултета, като резултат от съвместната
П. Душкова и А. Тодорова; по геология – 1962 г., с
дейност на декански ръководства, изследователи и
ръководител доц. З. Бонев и асистенти М. Атанасовапреподаватели от различните катедри, е създадеДелчева и Н. Чолаков (по-късно тя влиза в състава на
на съвременна материална база, която осигурява
Катедрата по обща биология); по зоология – 1963 г. с Проф. д-р Румен Младенов – качествено обучение във всички специалности и
декан на Факултета
ръководител доц. П. Ангелов и асистенти Г. Бъчваров,
допринася за издигане на престижа и самочувствиеА. Даракчиев и Д. Митев; по анатомия и физиология
то на студентите като възпитаници на Биологическия
на човека – 1963 г., с ръководител проф. Б. Полнарев и асистент А. факултет на Пловдивския университет.
Тачев. През 1974 г. се създава Катедрата по физиология на растенията
Научноизследователската дейност на преподавателите от
с ръководител доц. Г. Кименов, през 1975 г. – по биохимия и микро- Факултета покрива широк диапазон от биологични направления и
биология, с ръководител доц. Н. Янев, и през 1989 г. – по екология и се реализира предимно на базата на проектна дейност. В последните
опазване на околната среда с ръководител проф. Г. Бъчваров.
години чрез инфраструктурни проекти във Факултета са оборудвани
През 1972 г. Висшият педагогически институт се преобразува научни и учебни лаборатории. Създадени са центрове и мултифункв Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, в който са обо- ционални лаборатории, обединяващи изследователи от различни
собени три факултета: Математически (1970); Физически и Химико- висши училища и научни институти в страната и предоставящи
биологически (1974). Първите специалности в Химико-биологическия възможност за комплексни изследвания на високо ниво. Научните
факултет са Биология и Химия, а негови декани са доц. Георги Щерев, проекти, финансирани от ЕС и от НФНИ, по които се работи в настопроф. Никола Моллов и доц. д-р Неофит Чолаков.
ящия момент, са в областта на молекулярната биология и генетиката;
Като самостоятелна единица Биологическият факултет съществу- популационната, селекционната и екологичната генетика; биохимиява от 1990 г., когато през март е избрано и първото му ръководство та и микробиологията; екологията; клетъчната биология; ботаниката;
с декан проф. д-р Димитър Воденичаров и зам.-декан доц. д-р Петър зоологията, антропологията.
Попов. От 1994 до 1999 г. декан на Факултета е проф. дбн Благой Груев,
Проектът„Повишаване на професионалната квалификация на стуа негови заместници са проф. дбн Иван Минков и проф. дбн Петър дентите в Биологическия факултет чрез стажантска практика в научПопов. От 1999 до 2007 г. декан на Факултета е доц. д-р Атанас Донев ноизследователския сектор и бизнеса“ е финансиран от Европейския
със заместници: през първия мандат – доц. д-р Жеко Жеков, през социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките
втория – проф. дбн Мима Николова и доц. д-р Румен Младенов. От ресурси“. Ежегодно се сключват договори, които решават редица
2007 г. до момента Факултетът е под деканското ръководство на доц. проблеми на бизнеса, свързан с рибовъдството, леката промишлед-р Румен Младенов и на зам.-деканите проф. дбн Мима Николова и ност, селското и горското стопанство, екологията и др. Някои катедри
доц. д-р Атанас Донев.
участват в разработването на националната стратегия за опазване на
Обучението на студентите в Химико-биологическия факултет биологичното разнообразие и на национални селекционни програпървоначално се осъществява в три специалности – Биология, Химия ми по пчеларство и бубарство.
и т. нар. Шести отдел (биология и химия с тригодишен курс на обуБиологическият факултет, съвместно с Университетското издачение). От учебната 1984/1985 г. във Факултета се обособяват две телство „Паисий Хилендарски“, редактира и издава Научни трудове
биологически специалности – Университетска биология и Биология на ПУ – серия „Биология“, в четири книжки: „Animalia“; „Plantarum“;
и химия за подготовка на учители. През 1991 г. е открита специал- „Homo“ и „Microbiologia et Cytologia“, както и електронното списаността Екология и ООС.
ние „ZooNotes“. Студентите от Факултета са осигурени с учебници
След 2000 г. са открити специалностите Молекулярна биология и учебни пособия по различните учебни дисциплини, издадени от
– 2001 г., Биоинформатика – 2005 г., Медицинска биология – 2009 г., Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.
Екология на биотехнологичните производства – 2009 г., и Биология
Биологическият факултет поддържа професионални контакти
и физика – 2010 г.
с факултети на СУ „Св. Климент Охридски“, Аграрния университет –
Така понастоящем в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Пловдив, Медицинския университет – Пловдив, Университет по храХилендарски“ се обучават студенти по общо осем бакалавърски нителни технологии – Пловдив, Медицинския университет – София,
специалности, шест от които – с биологично направление (Биология; Медицинския университет – Стара Загора, Техническия университет
Екология и ООС; Молекулярна биология; Биоинформатика; Медицинска – Стара Загора, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ЮЗУ „Неофит
биология; Екология на биотехнологичните производства), и две – с Рилски“, БСУ „Проф. д-р Ас. Златаров“, специализираните научни инпедагогическо направление (Биология и химия и Биология и физика).
ститути на БАН и др.
В Биологическия факултет се осъществява обучение по акредитиФакултетът поддържа активни двустранни договорни отношения
рани 12 магистърски и 9 докторски програми.
за научно, образователно и културно сътрудничество с факултети от
Преподавателският състав на Биологическия факултет е висо- МГУ – Москва, University of Vienna, Austria, INSA – Touluse, INRA – Nant,
коквалифициран. Понастоящем в него работят петима професори – TUI – Auch, France, Университета „Аристотел“ в Солун, Аграрния унидоктори на биологическите науки; 28 доценти – доктори (сред които верситет – Атина, Университета „Св. св. Кирил и Методий“ – Щип, Маедин дбн и един дсн), 20 главни асистенти доктори, и четирима асис- кедония, Middle East Technical University – Анкара, Западния университенти. Във Факултета в момента по различни акредитирани програми тет – Турция, и научни институти от Полша, Чехия, Румъния, Унгария,
се обучават над 15 докторанти.
Швеция, Германия, Франция, Англия и др.
Биологическият факултет разполага със съвременно оборудСъвместното партньорство с биологическите факултети на балвана материално-техническа и информационна база, а учебната и канските страни се прояви в организирането и провеждането на пъризследователската дейност се реализират благодарение на екипното вата и втората Балканска конференция по биология, състояли се през
функциониране на седем катедри: по анатомия и физиология на май 2005 г. и 2010 г. в гр. Пловдив.
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Химически факултет
Подготовката на специалисти по химия в
агенция за оценяване и акредитация факултет в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
рамките на университета. В резултат на получената
датира от създаването му през 1961 г. като Висш
акредитация факултетът има право да провежда обупедагогически институт (ВПИ). През първите 10 годичение за трите образователни степени в професиони преподавателите, обучаващи студенти-химици, са
нално направление Химически науки и Педагогика
организирани в катедрени структури. Названията на
на обучението по химия. През 2004 година е осъкатедрите, годината на създаването им и първите им
ществен прием по новооткритата бакалавърска сперъководители са били следните:
циалност „Компютърна химия”, а през 2009 година
– „Обща и неорганична химия“ – 1961 г., доц. Асен
са открити нови две бакалавърски специалности
Гълъбов;
към факултета – „Медицинска химия“ и „Химия с
– „Аналитична химия“ – 1962, доц. Ст. Иванов (лекмаркетинг“. В настоящия момент в специалностите
тор), 1963 г., проф. Никола Ганчев;
на Химическия факултет се обучават около 500 сту– „Органична химия“ – 1961 г., доц. Асен Гълъбов;
денти по пет бакалавърски специалности (четири
– „Физикохимия“ – 1963, доц. Стефан Кара
в професионално направление Химически науки и
иванов;
една педагогическа специалност).
– „Неорганична химична технология“ – 1962,
С дипломирането на първия випуск бакалаври
доц. Стефан Караиванов;
през 2002 година се поставя началото на обучеДоц. д-р Илиян Иванов –
– „Органична химична технология“ – 1962,
ние по магистърски програми във факултета. През
декан на Факултета
доц. Стефан Иванов;
последните 8 години е осъществено обучение и са
Нарастването на академичния състав логично
дипломирани магистри по следните програми (в
води през 1970 г. до формиране на първите два факултета в струк- редовна и задочна форма): Медицинска химия, Хранителна химия,
турата на ВПИ: Природонаучен факултет, в рамките на който се Химия и екология, Органична химия, Спектрохимичен анализ, Учител
обучават студенти от специалностите Химия, Физика и Биология, и по химия.
Математически факултет. За декан на Природо-научния факултет е
В Химическия факултет се провежда и подготовка на докторанти
избран химик – проф. Младен Генчев (1970-1972 г.). Стремежът към по 8 акредитирани научни специалности: Неорганична химия; Оргапо-висока специализираност в обучението обуславя нова структурна нична химия; Аналитична химия; Физикохимия; Химична кинетика и
промяна през 1974 г. – разделяне на Природонаучния факултет на катализ; Технология на неорганичните вещества; Технология на жидва самостоятелни факултета: Химико-биологически и Физически. вотинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и
Ръководството на Химико-биологическия факултет последователно парфюмерийно-козметичните препарати; Методика на обучението
се поема от доц. Георги Щерев (до 1975 г., химик), доц. Никола Янев по химия.
(до 1979 г., биолог), доц. Неофит Чолаков (до 1986 г., биолог), проф.
През последните години се наблюдава тенденция към увеличадхн Никола Моллов (до 1989 г., химик) и доц. Георги Андреев (до 1991 ване броя на докторантите във факултета, което е гаранция за изг., химик).
растване на солиден научен потенциал в перспектива.
Историята на Химическия факултет като самостоятелно структурГоляма част от завършилите студенти намират реализация в обно звено на Университета започва през 1991 година, когато, в резул- ласти, в които пряко прилагат знанията и уменията, придобити по
тат на същественото разрастване на специалност Химия, Химико- време на професионалната си подготовка в Химическия факултет:
биологическият факултет се разделя на Химически и Биологически учители; научни работници в научноизследователски институти;
факултет. За Декан на новообособения Химически факултет е избран преподаватели в други ВУ; химици в лаборатории, частни фирми и
проф. дхн Георги Андреев (тогава доцент), който ръководи факултета др. Наши възпитаници също успешно се изявяват като специализандва последователни мандата (1991–1994 г. и 1995–1999 г.). След него ти и докторанти в редица страни като Германия, Испания, Франция,
декани последователно са били проф. дхн Атанас Венков (1999–2003), САЩ, Холандия и др.
отново проф. дхн Георги Андреев (ноември 2003 г. – февруари
Научноизследователската дейност е неделима част от профе2004 г.), доц. д-р Костадин Кънчев (2004–2007), а от 2007 г. до настоящ- сионалния ангажимент на всеки университетски преподавател, коия момент факултетът се ръководи от доц. д-р Илиян Иванов.
ято в значителна степен определя неговото академично равнище и
Основна заслуга за достиженията и авторитета на Химическия компетентност. Тематиката на научните изследвания във факултета
факултет имат преподавателите, работили в него през годините на е насочена в приоритетните научни направления – нови материали,
половинвековното му съществуване. Академичният състав, обучавал информационни технологии, екология, храни, а постигнатите резулпървия випуск студенти по химия, се състои от 5 хабилитирани пре- тати са с научен, образователен и практико-приложен характер. Това
подаватели, от които един професор – проф. Н. Ганчев, и 16 асистенти. обяснява и нарастващия интерес на представители на бизнеса към
Днес Химическият факултет е едно от най-комплектованите с висо- тези аспекти на научните резултати.
коквалифицирани преподаватели и специалисти университетско
Обективен индикатор за активната научна дейност на членовете
звено, което гарантира съвременно ниво на провежданата учебна и на Химическия факултет са големият брой научни публикации в ренонаучна дейност. Значителен е броят на преподавателите както специ- мирани международни списания, участия в авторитетни научни фоализирали в престижни чуждестранни университети и научни инсти- руми, монографии, цитирания от наши и чуждестранни учени; както
тути на Германия, Франция, Великобритания, Италия, Швеция, САЩ, и избори на рецензенти от факултета за хабилитации и докторски диЯпония, Русия и др., така и канени за различни периоди от време да сертации, рецензиране на научни работи в специализирани научни
четат лекции в чужбина. Солиден атестат за високия научен потенци- списания, специализации в чужбина.
ал и компетентност на академичния състав на Химическия факултет
Ресурсното обезпечаване на научната работа във факултета е
са и четиримата Хумболтови стипендианти на факултета –проф. дхн предимно от участие в национални и международни проекти, финанАл. Александров, проф. дхн Л. Футеков, проф. дхн Г. Андреев, проф. сирани от Националния фонд„Научни изследвания“, Фонд„Научни издтн Ст. Иванов.
следвания“ – ПУ„П. Хилендарски“, Европейския съюз, фирми и стопанПонастоящем във факултета работят 45 преподаватели (мно- ски организации. Получените по проектите средства са изразходвани
зинството възпитаници на Пловдивския университет „Паисий основно за осъвременяване на инструменталната база на катедрите
Хилендарски“), от които 3 професори с научна степен „Доктор на и на факултета чрез закупуване на специализирана научна апаратура
химическите науки“, 21 доценти (всички с научна степен „Доктор“) и и оборудване.
21 асистенти, от които 18 с научна степен „Доктор“.
Историята на обучението по химия в гр. Пловдив е резултат от
Преподавателският състав на Факултета е разпределен в 5 кате- действията и усилията на много преподаватели, служители и студри: Обща и неорганична химия с методика на обучението по денти през изминалите 50 години – от създаването на специалност
химия; Аналитична химия и компютърна химия; Органична химия; Химия през 1961 г., през обособяването на Химическия факултет като
Физикохимия и Химична технология.
самостоятелно структурно звено през 1991 г., до утвърждаването на
Химическият факултет е първият акредитиран от Националната Факултета като образователен и научен център.
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Факултет по икономически и социални науки
С решение на Академичния съвет на Пло• Администрация и управление – с много довдивския университет „Паисий Хилендарски“
бра оценка за срок от 6 години;
(Протокол № 8 от 9.III.1994 г.) се открива Икономи• Политически науки – с добра оценка за срок
ческият факултет във висшето училище със спеот 6 години.
циалност Макроикономика и се приема учебната
В края на 2010 г. Факултетът е на 4-то място по
документация. Така е поставено началото, а пет
рейтинг в професионалното направление Иконогодини по-късно вече са обособени три катедри:
мика между 16 висши училища и на 7-мо – в напо история и теория на икономическите и полиправлението Администрация и управление между
тическите системи; по маркетинг и международ19 висши училища. По същото време Факултетът
ни икономически отношения и по управление и
по икономически и социални науки е най-големиколичествени методи в икономиката. С решение
ят по брой на студентите факултет в Пловдивския
на АС на Пловдивския университет от 30.V.2011 г.
университет.
е сформирана и Катедрата по финанси.
Акредитирано е и обучението в образоваПрез тези малко повече от 15 години
телната и научна степен „доктор“ по три научни
Факултетното ръководство изглежда така:
специалности: Политическа икономия, История
ДЕКАНИ:
Проф. д-р Иван Иванов –
на икономическите учения и Икономика и упрадекан на Факултета
• проф. д-р Мариана Михайлова 1994–2003 г.)
вление. Тези три специалности покриват две от
• доц. д-р Аксентия Замфирова (2003–2007 г.)
трите професионални направления на факултета – Икономика и
• доц. д-р Иван Иванов (от 2007 г. до настоящия момент)
Администрация и управление. Този факт му дава възможност да
ЗАМЕСТНИК-ДЕКАНИ:
• проф. д.ик.н. Мария Сотирова (1994–2003 г.)
• доц. д-р Желка Генова (1994–1999 г., 2003 г.)
• доц. д-р Мария Капитанова (1999–2007 г.)
От 1996 г. до момента секретар на Факултета е главен експерт
Дафинка Коджабашева.
РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ
Катедра „История и теория на икономическите и политическите системи“:
• доц. д-р Желка Генова (1999–2003 г.);
• проф. д-р Мариана Михайлова (2003–2007 г.)
• доц. д-р Вера Кацаркова (2007 г.)
Катедра „Маркетинг и международни икономически отношения“:
• доц. д-р Цветанка Инджова (1999 г. ).
Катедра „Управление и количествени методи в икономиката“:
• проф. д-р Иван Иванов (1999 г.)
Катедра по финанси
• доц. д-р Анна Велева – от 2011 г.
Започнал дейността си с обучение на студенти по една специалност в едно професионално направление, Факултетът днес организира и осъществява образователна и изследователска дейност по пет специалности (в три професионални направления):
Макроикономика, Стопанско управление, Маркетинг, Международни икономически отношения и Политология, както и по осем
магистърски програми: Счетоводство и анализ, Финансов мениджмънт, Бизнес администрация, Бизнес комуникации и връзки
с обществеността, Управление на човешките ресурси, Международна търговия, Корпоративно управление, Бизнес икономика.
Ако в първата специалност – Макроикономика, през 1994
г. са приети 253 студенти, то днес във Факултета се обучават
около 4000 студенти. Количественият ръст е показателен за
привлекателността и признанието на програмите на ФИСН от
страна на професионалната общност и обществеността в района
и страната.
В периода 2006–2008 г. е акредитирано обучението на студенти в професионални направления по:
• Икономика – с много добра оценка за срок от 6 години;

реализира политиката си в подготовката на кадри по значими за
учебната и научноизследователската работа научни специалности.
Факултетът следва традицията за провеждане на ежегоден
Ден на академичното слово и се присъжда награда за студентско
творчество, носеща името на големия български учен икономист
и социолог професор Кирил Григоров. Всяка година се издава
Годишник – научни трудове с публикации на преподаватели от
Факултета.
По програма „Еразъм“ Факултетът има подписани билатерални споразумения със следните университети: Александър университет – Гърция, Технологичния институт – Солун, Гърция, Университета в Лил, Франция, Университета в Страсбург, Франция,
Университета в Гент, Белгия, Бизнес училището в гр. Клайпеда,
Литва, Университета в Зефтенберг, Германия.
През 2008 г. във Факултета е открит Център за средното съсловие на Балканите, с председател проф. д-р Иван Иванов, съвместно със Занаятчийската камара в гр. Кобленц, Германия. През
учебната 2010/2011 г. бе изнесен цикъл от лекции по икономически и управленски проблеми на средното съсловие с лектори от
Германия и България. Подготвя се специализация Предприемачество и мениджмънт, разработват се научно-приложни проекти и
магистърска програма Мениджмънт на средното съсловие.
Факултетът по икономически и социални науки участва в разработването на редица научноизследователски, образователни и
консултантски проекти.
Във фокуса на вниманието на факултетното ръководство е
поддържането и развитието на качеството на обучението и на образователния продукт. Ключови фактори, към които са насочени
усилията сега, са:
• Подобряване на квалификационната структура на академичния състав;
• Разширяване на обхвата и формите на научно-изследователската дейност;
• Актуализиране и обновяване на учебната документация;
• Усъвършенстване на информационното и административното обслужване на студентите.
В навечерието на 50-годишния юбилей на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ това са главните предизвикателства пред Факултета по икономически и социални науки. Те се
посрещат с оптимизъм, защото има подкрепа от академичното
ръководство при решаването на всички сериозни проблеми при
управлението на Факултета.
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Юридически факултет
Юридическият факултет при Пловдивския
класира на второ място в националното съсуниверситет „Паисий Хилендарски“ е самостезание по решаване на казуси, организирано
тоятелен факултет от създаването му през
от ЮФ на СУ; през 2011 г. отборите на ЮФ при
1992 г. Любопитно е да се посочи, че тогаПУ заеха второто и четвъртото място на межва Университетът е навлязъл в своята зряла
дууниверситетско състезание по решаване на
млада възраст – в тридесет и първата година
казуси, организирано от Центъра по юридичеот основаването си.
ски науки на БСУ. Множество възпитаници на
Декани на Факултета последователно са
Факултета успешно завършват „надграждащо“
били проф. Цветана Каменова (1992–1999) и
образование по специализирани докторски и
проф. Гълъбина Петрова (1999–2003). Настомагистърски програми по право в престижни
ящ декан е проф. Венцислав Стоянов.
чуждестранни университети.
Интересно е развитието на Факултета през
На следващо място, не закъснява оценката
годините. Първоначално в него се обучават
за дейността на Факултета, дадена от дърстуденти по специалността „Право“ само в
жавните органи, пряко заети с управлението
редовната форма на обучение. По-късно, от Проф. д-р Венцислав Стоянов – на висшето образование. Той е сред малко1999 година, се открива и задочната форма
то други юридически факултети в страната,
декан на Факултета
на обучение. От учебната 2008/2009 г. насам
получили най-високата според закона оценка
Факултетът организира магистърски програми – съответно (много добър) от Националната агенция по оценяване и
по публична администрация и по международни отношения акредитация (НАОА). По силата на тази оценка от 2007 годи(от учебната 2011/2012 г).
на на ЮФ е дадена програмна акредитация за провеждане на
Ръка за ръка с преподаването по тези научни направле- обучение на магистри по специалността „право“. Две години
ния, трябва да се спомене интензивната изследователска по-късно, НАОА даде същата оценка за програмна акредидейност. Едно от нейните проявления е предлаганото обу- тация на ЮФ за обучение на докторанти по седем научни
чение по докторски програми.
специалности. За рамките на България, обучението по някои
Юридическият факултет притежава безспорен авторитет от тях може да бъде провеждано само от Факултета.
и е стабилно функциониращо научноизследователско и
Не на последно място, ЮФ заема челно място сред осемучебно звено1. Свидетелство за това са няколко факта, които те правни факултета в страната, по данни на рейтинговата
ще посоча тук. На част от тях може да се гледа като на при- система на висшите училища, съставена в края на миналата
чина, а на други – като на следствие от постигнатите успехи година по поръчка на МОН2. Така например по критерия
от Факултета.
„научноизследователски процес“ Факултетът заема второ
Първо, за авторитета на ЮФ допринася високото равни- място. Ако се вземе предвид критерият „комплексна оценка“,
ще на преподавателския състав. Тук работят както утвърде- той заема третото място в рейтинга на правните факултети
ни учени, така и утвърждаващи се по-млади преподаватели у нас.
Факултетът поддържа контакти с реномирани юридичеи изследователи. Те са разпределени в 5 катедри: по теория
и история на правото; гражданскоправни науки; наказател- ски факултети от Европа, където наши преподаватели повиноправни науки; публичноправни науки; международно шават квалификацията си и изнасят лекции. Контактите са
и сравнително право. Кадровият състав включва общо 47 реципрочни: редица чуждестранни преподаватели изнасят
преподаватели на трудов договор, от които17 професори, лекционни курсове в Пловдивския университет. Сключени
14 доценти, 16 главни асистенти. Сред тях доктори по право са двустранни договори по програмите на Европейския съюз
са 26; доктори на науките – 2; има и един член-кореспондент за мобилност на студенти и преподаватели с университети в
Австрия (Залцбург и Линц), Франция (Нант), Обединеното
на БАН.
Второ, традиционно голям е интересът на кандидат-сту- кралство (Оксфорд), Гърция (Солун), Памплона (Испания),
дентите към предлаганите специалности от ЮФ, въпреки Полша и Чехия. Във Факултета се обучават чуждестранни
сериозното намаляване на хората в млада възраст поради студенти от Македония, Гърция, Албания, Украйна, Русия,
демографския срив от последните години. Така например Китай, Сирия, Турция.
Факултетът разполага със самостоятелна специализисъотношението между състезаващите се спрямо местата за
рана библиотека, която се снабдява редовно с учебници,
обучение по право от кандидатстудентско лято 2011 е 5 към
учебни помагала и правна периодика.
1, като местата за обучение бяха заети още на първите две
Накрая, нека оповестя кратки данни за възпитаниците
класирания. Всяка нова магистърска програма също бива на нашия ЮФ. До месец юли тази година от него са излезли
радушно приета от потенциалните кандидати като желана шестнадесет випуска абсолвенти. Тук са се дипломирали
възможност за повишаване на тяхната квалификация.
2761 души, от които 2630 юристи. Те се реализират на разТрето, значими са успехите на студентите и завършилите лични поприща – като висококвалифицирани правници
нашия ЮФ. Активно е участието им в научното творчество и (магистрати, нотариуси, адвокати, юрисконсулти, преподав междууниверситетски състезания по решаване на казуси ватели по правни науки и др.); като ръководители, експерти
в областта на частното право. На тях отбори от студенти и други специалисти в национални, международни и евродостигат до челни места: през 2008 г. отбор от ЮФ на ПУ се пейски институции и т.н.
По случай петдесетгодишния юбилей нека пожелаем на
1
нашия Университет vivat, crescat, floreat! До нови срещи през
Повече информация за ЮФ вж. на неговия сайт
идната година, когато ще отбележим двадесетгодишнината
http://law.uni-plovdiv.bg/
2
на неговия Юридически факултет!
Повече вж. http://rsvu.mon.bg/RSVU/
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Философско-исторически факултет
Философско-историческият факултет е съзверситет с мотивация за обвързване на собстдаден с Постановление на МС от 13.V.2004 г.,
вените им перспективи и научни биографии
но неговата предистория започва десет годисъс специалността и Университета. Преподани по-рано, когато през 1994 г. за първи път
вателският състав на Факултета към момента
в България се открива специалността Етновключва 49 души.
логия. През следващата 1995 г. в Пловдивския
Обучението се извършва в съответствие с
университет стартира специалността Социоевропейските стандарти. Факултетът поддърлогия и е създадена Катедрата по етнология
жа контакти с десетки научни и изследователи социология към Филологическия факултет.
ски институции у нас и в чужбина. По програПрез същата година се сформира и Катедрамите за академичен обмен студентите имат
та по история. Самостоятелното обучение по
възможност да проведат част от обучението
специалностите История и Философия започси в Германия, Италия, Франция, Полша, Велива през 2002 г., а по Археология и Теология –
кобритания и на Антилските острови.
през 2008 г. През 2010 г. е открита специалЦентрално място в подготовката на студенността Социална антропология.
тите заемат различните форми на практическа
Доц. д-р Мария Шнитер –
В съответствие с Правилника за устройдекан на Факултета
работа (стажове, учебни екскурзии, археолоството и дейността на Пловдивския универгически разкопки, теренни проучвания), коиситет вътрешната организационна структура на Философ- то са важна предпоставка за успешната им професионална
ско-историческия факултет се изгражда от съществувалите реализация в бъдеще.
дотогава към Филологическия факултет катедри по етнолоПоложителен аспект в работата на Факултета е обучениегия и социология и по история. По-късно се обособяват от- то на докторанти. В периода 2004–2010 година е осъществеделни катедри по философия, по етнология, по критическа но обучение на рекорден за ПУ брой докторанти – 19, от тях
и приложна социология, по институционална и приложна 7 са отчислени с право на защита, а 11 успешно са защитили
социология, по обща история и археология, по история на докторските си работи. Обучението на докторантите е не
България. В дългосрочната перспектива на Философско-ис- само важен ресурс за кадровото обезпечаване на катедрите
торическия факултет се предвижда създаване и на Катедра
на ФИФ, но и сериозен принос за свързването на образовапо теология.
телния с научноизследователския процес.
Приоритетите на Факултета в рамките на стратегията за
Една от водещите задачи, които си поставя ФИФ още при
развитие на Университета са следните:
своето основаване, е да завоюва и защити мястото си на во• обвързване на философията с хуманитарните и социал- дещ научен център, където изследванията се извършват в
ните науки;
синхрон с обучението и студентите имат възможност да се
• преодоляване на изкуствените граници между хумани- включват непосредствено в научните търсения на преподавателите. Към Факултета функционират пет научни центъра:
тарните и социалните науки;
• обвързване на образователните програми с изследова- Институтът за критически социални изследвания, Центърът
за антропологични и етносоциологически изследвания,
телските;
Центърът за наука, технологии и иновации, Центърът по фи• прагматична насоченост на образованието и обвърза- лософия и психично здраве и Университетският център за
ност с проблемите на гражданското общество;
християнско изкуство и култура „Св. ап. Ерм“.
• поставяне на православното християнство в контекста
Научната работа на преподавателите във Факултета
на модерния свят;
протича интензивно и успешно. Те са постоянни участни• разкриване на мястото на историческата памет и културно- ци и организатори на национални и международни научни
форуми, поддържат контакти с авторитетни наши и задграто наследство в процеса на създаване на идентичности.
Особен акцент е поставен върху обучението в най-нови- нични институти и научни средища. Научните публикации
те постижения на логиката и методологията на социалните на преподавателите от ФИФ са издавани в престижни бъли хуманитарните науки. Обединяваща тема на научните из- гарски и международни периодични издания. Експертната
следвания и преподаването във Факултета е интересът към работа на представителите на Факултета подпомага дейчовека и човешките общности в техните философски, исто- ността на правителствени и неправителствени организарически, социални и етнични проявления, разгледани в син- ции и способства за решаването на актуални проблеми на
гражданското общество. По-голямата част от научноизслехронен и диахронен план.
Всички бакалавърски програми имат успешна акредита- дователските програми са с международно участие, препоция от НАОА; акредитирани са и магистърските програми в давателите от факултета са високо ценени и желани партнаправление Социология, антропология и науки за култура- ньори и в образователни, и в научно-приложни проекти в
та. Предстои акредитацията на други магистърски и на док- цяла Европа.
Извънаудиторната дейност на студентите е важен елеторски програми.
Преподавателският състав във Философско-историче- мент от тяхната подготовка. Към Факултета функционират
ския факултет включва утвърдени специалисти с висока Студентски историко-археологически клуб, Студентски соципрофесионална квалификация, отговаряща на водените от ологически клуб „Парадокс“, Студентски клуб по етнология и
тях дисциплини. В образователния процес са ангажирани и антропология, Клуб за философски дискусии и Студентски
млади, сега налагащи се изследователи от Пловдивския уни- кино-клуб.
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Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
През 1951 г. на мястото на закритото в Стара
тут. Докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“ са
Загора турско педагогическо училище са открити
Грозданка Ленкова по Средновековна обща истоучилища в Лудогорието (Разград) и в Източните
рия, Маргарита Славова – Българска литература,
Родопи (Кърджали). Турското педагогическо училиСийка Христова – Химия. Дисертации защитават:
ще в Кърджали и общежитието към него се помеАнгел Ангелов – физическо възпитание, Иван Костов
щават в Медресето, в което по-късно е настанено
– лечебна физкултура, Филип Чуренев и Красимир
основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, а от
Йонов – философия. Като преподаватели в ИНПУ/
1985 г. – Регионалният исторически музей.
ППИ „Любен Каравелов“ се хабилитират Петко
На 21 май 1960 г., въз основа на чл. 33 и чл. 37
Кръстев, Касим Юнузов, Гр. Ленкова, Ф. Чуренев,
от Закона за по-тясна връзка на училището с живоИв. Костов.
та и решение на Колегиума на Министерството
През 1966 г. ИНПУ „Любен Каравелов“ устана народната просвета и култура от 12 април с.г.,
новява делови и творчески връзки с Иркутското
министър Начо Папазов нарежда да се открият
педагогическо училище в СССР, а през 1976 г. и
институти за начални учители (ИНУ) с тригодишен
със Северо-осетинския държавен университет в
срок на обучение над средно образование – във
Орджоникидзе.
Велико Търново и Кърджали, на мястото на закриПрез 60-те – 80-те години на ХХ в. по случай 24
тите в тези градове педагогически училища. На
май с Указ на Президиума на Народното събрание
Проф. дин Людмил Спасов – с орден „Кирил и Методий“ първа степен са удос19 декември 1960 г. с Постановление № 268 на
директор на Филиала
Министерския съвет институтите за подготовка на
тоени: Георги Кьонев, Параскева Пищикова и Петко
детски учителки, начални учители и учители специКръстев; с орден „Кирил и Методий“ втора степен
алисти са признати за полувисши учебни заведения.
– Радка Новодрянова, а с орден „Кирил и Методий“ трета степен –
На 30 септември 1964 г. със заповед на министъра на народната Мехмед Якубов, Юри Геров, Цветанка Проданова, Лилия Попова,
просвета Ганчо Ганев в ИНУ – Кърджали е открит и отдел за подго- Тодор Стоянов, Алипи Кидиков, Иван Костов и Иван Петков.
товка на прогимназиални учители и полувисшето учебно заведение
През 1992 г. ИНПУ в Кърджали е преобразуван в Полувисш педав Кърджали прераства от Институт за начални учители в Институт гогически институт (ППИ) „Любен Каравелов“. Двата отдела – начаза начални и прогимназиални учители (ИНПУ) „Любен Каравелов“ с лен и прогимназиален, са закрити и са създадени 8 педагогически
три отдела – начален и прогимназиален за полувисшисти и отдел за специалности: „Начална училищна педагогика“, „История и геограподготовка на детски учителки със средно педагогическо образова- фия“, „Български език и руски език“, „Български език и западен език“,
ние, обслужвани от 8 методически обединения.
„Турски език и западен език“, „Математика и физика“, „Биология и
През 60-те и първата половина на 70-те години на ХХ век химия“ и „Български език и история“.
методическите обединения са трансформирани в 8 катедри:
На 23 април 1996 г. с Постановление № 90 на Министерския
„Български език и чужди езици“ с ръководител Йорданка Савова; съвет ППИ „Любен Каравелов“ е преобразуван във филиал на
„Математика и физика“ – Али Джаферов; „Биология, химия и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 2008 г. във
география“ – Стефана Василева, основоположник на природоза- филиал „Любен Каравелов“ се осъществява обучение по 6 бакалащитата в Източните Родопи; „Идеологически дисциплини“ – Асен върски специалности, акредитирани от Националната агенция за
Попов; „Педагогика“ – Димитър Димитров; „Музика“ – Юри Геров; оценка и акредитация за срок от 6 години – „Стопанско управление“,
„Физическо възпитание“ – Ангел Ангелов, и „Рисуване и трудово „Екология и опазване на околната среда“, „Туризъм“, „Български език
обучение“ – Димитър Стоянов. В ИНПУ „Любен Каравелов“ учат и история“, „Български език и английски език“ и „Начална училищна
младежи и девойки от 16 окръга – Видински, Врачански, Бургаски, педагогика и чужд език“.
Старозагорски, Търговищки, Софийски, Хасковски, Пловдивски,
На студентите са осигурени климатизирани аудитории и семиТърновски, Разградски и др.
нарни зали, 5 мултимедийни кабинета и 1 мултимедийна аудиПрез 1971 г. отделът за детски учителки е закрит. Подготовката тория, 2 компютърни зали, фитнес зала, кабинет по музика. На
на учители от ІV до VІІІ клас се осъществява в 5 профила – „Биология, тяхно разположение е филиална библиотека с книжен фонд около
химия и география“, „Български език и руски език“, „Български език 48 000 тома, две читални, интернет и автоматизирана система,
и френски език“, „Начална педагогика“ и „Физика и математика“. В осигуряваща достъп до информационните масиви на Народната
отдела за начални учители се премахва профилирането на худо- библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София.
жествено-технически предмети. В института е въведена и задочна
Преподавателският състав на Филиал „Любен Каравелов“ се
форма на обучение (1971 г.) .
състои от 29 души: 1 професор, 3 доценти, 8 доктори, 12 главни асисПрез март 1982 г. министърът на народната просвета проф. тенти и 5 старши асистенти. Изградени са 3 катедри: „Филологии“
Ал. Фол тържествено открива разширението на учебния корпус. – ръководител проф. дин Л. Спасов, „Педагогика и обществени
Студентите се сдобиват с плувен басейн, физкултурен салон, каби- науки“ – доц. д-р Гр. Ленкова, и „Природо-математически науки“
нети и лаборатории по химия, физика, биология, музика, рисуване, с – доц. д-р. Ваня Найденова. Гост-лектори на Филиала са проф.
модерни работилници по металообработване и дървообработване, дфн Иван Куцаров, акад. Васил Гюзелев, член.-кор. Иван Добрев,
с просторна библиотека, студентски стол и културен клуб.
проф. дин Милен Семков, проф. Божидар Русев и други изтъкнати
Първият аспирант (докторант) на ИНУ „Любен Каравелов“ е
Петър Петров. През 1963 г. той е зачислен задочна аспиранту- български учени.
От 2003 до 2009 г. преподавателите от Филиала издават 29 монора по психология в Московския държавен педагогически инстиграфии и 30 учебника и учебни помагала, публикуват 88 студии и
статии в български и 29 в чуждестранни издания. За същия период 8
главни асистенти защитават дисертации и придобиват образователДиректори
ната и научна степен „доктор“, 3-ма души със същата образователна
Директор на турско педагогическо училището е Дургут
и научна степен са назначени като главни асистенти, а 1 старши
Разкъбов (1951–1956 г.). От 1956 до 1960 г. Георги Кьонев е дирекасистент е зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка.
тор на педагогическото училище, а след това до декември 1984 г.
За периода 1960–1971 г. в отдела за детски учителки са дипна ИНУ/ИНПУ „Любен Каравелов“. През следващите години дирекломирани 1067 девойки със средно педагогическо образование.
тори на ИНПУ „Любен Каравелов“ са: доц. д-р Йордан Шопов от
Завършилите полувисше образование от 1960 г. до 1996 г. са
края на 1984 г. до юни 1986 г., Тодор Стоянов (1986–1987 г.) и
13 377 младежи и девойки – 4535 в отдела за начални учители,
(1991–1992 г.) и д-р Татяна Стойкова (1988–1990 г.). Директор на
7682 – за прогимназиални учители, и 1160 общо за двата отдела
ППИ „Любен Каравелов“ е доц. д-р Стоян Танев (1992–1996 г.).
задочна форма на обучение. От 1996 г. до 2010 г. във филиал „Любен
Директори на филиал „Любен Каравелов“ са доц. д-р Иван Костов
Каравелов“ образователно-квалификационна степен „бакалавър“
(1996–2004 г.) и проф. дин Людмил Спасов от 2004 г.
придобиват 1563 младежи и девойки.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

стр. 19

Филиал – Смолян
По своето географско положение град Смолян
С Постановление на МС от 16 февруари 2001 г.
се явява важен икономически, административен и
названието Педагогически факултет отпада и
културен център в сърцето на Родопите. Върхове и
остава само Филиал – Смолян в структурата на
скали, прекрасни смърчови и борови гори, зелени
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
ливади и наситени с разнообразен растителен и
През 2006 г. Филиалът получава нова институживотински свят езера и водопади го обграждат
ционална акредитация с много добра оценка за
като фантастичен декор. Около града се очермаксималния срок от 6 години.
тава прекрасен туристически и курортен бисер
През 2007-2008 г. всички специалности във
– комплексът „Орфей“, който обхваща 2000 кв.
Филиала получават програмна акредитация за маккм. Регионът е наситен с исторически и културни
сималния срок от 6 години.
забележителности.
В настоящия момент във Филиала на
В централната част на града, близо до ПланетаПловдивския университет в град Смолян се обучариума и Езиковата гимназия, се намират учебните
ват около 900 студенти за образователно-квалификорпуси на Филиала на Пловдивския университет
кационна степен „бакалавър“ (4-годишен срок на
и студентското общежитие. Мисията на Филиала е
обучение) в следните специалности:
да допринася за обогатяване на просветно-културТуризъм; Маркетинг; Български език и английните традиции в Средните Родопи и да отговаря на
ски език; Български език и история; История и геоДоц. д-р Иван Чобанов –
потребностите на региона от квалифицирани кадри
графия; Начална училищна педагогика с чужд език;
директор на Филиала
с висше образование за нуждите на туризма, бизнеМатематика и информатика; Екология и ООС.
са и управлението.
Провежда се и обучение по изнесени магистърПУ „Паисий Хилендарски“ и неговият Филиал в гр. Смолян са ски програми (Мениджмънт в туризма, Българската история в балнаследници съответно на Висшия педагогически институт, разкрит кански и европейски контекст, Архивистика и документалистика,
през 1961 г. в гр. Пловдив, и Института за подготовка на детски, Защита на информацията, Сигурност в публичния и частния сектор,
начални и прогимназиални учители с тригодишен курс на обучение Дипломация и международни отношения), специализации (консулслед средно образование, открит в гр. Смолян през 1962 г. Те, от тативна психология, съдебна психология и др.), обучение за придосвоя страна, са приемници на еднa и същa, исторически утвърдила биване на допълнителна професионална квалификация „Учителска
се образователна институция – Учителският институт „Тодор Само- правоспособност“ и други, утвърдени с решение на АС.
думов“ в гр. Пловдив. Новооткритият институт в Смолян приема
Обучението във Филиала се осъществява от 25 щатни препоархива, учебната документация и част от кадрите на закрития в даватели и около 120 хонорувани преподаватели, предимно на
гр. Пловдив учителски институт, за кратко време изгражда свой основен трудов договор в структурите на Пловдивския университет
академичен състав и собствена материална база за учебна и научна „Паисий Хилендарски“. Преподавателите са разпределени в следнидейност и социално-битови нужди и става част от голямата система те три катедри: Катедра по филологически и педагогически науки с
на педагогическото образование в България.
ръководител доц. д-р Мария Петрова; Катедра по стопански науки
В т.нар. прогимназиални отдели (V-VІІІ клас) всеки бъдещ учи- с ръководител доц. д-р Бойко Белегов; Катедра по природо-математел получава професионална квалификация по три специалности. тически науки с ръководител доц. д-р Антон Илиев.
Широкопрофилният учител е изключително флексибилен и приФилиалът разполага с много добра материална база: 37 аудигоден за малките и средни училища, които преобладават по това тории и кабинети; 9 лаборатории за специализирани занятия; 2
време във всички региони на страната, особено в планинските, физкултурни салона с фитнес и тенис зала, с велосипеди за плаполупланинските и гранични райони.
нински колотуризъм; 3 компютърни зали със свободен достъп до
През 1972 година се закрива отделът за детски учители и се Интернет и мултимедийни системи за преподаване; аудиовизуален
прехвърля в новооткрития Институт за детски учители в град център; академична зала; заседателна зала; библиотека, в читалнята
Пазарджик.
на която са осигурени интернет достъп и ксерокс-услуги на учебна
От 1962 до 1987 (първите 25 години) са приети 7 338 студенти от литература, учебни програми и др.; общежитие с 320 легла за сту17 окръга от всички краища на страната.
денти и 21 стаи за гостуващи преподаватели с денонощна охрана и
Духът на академична автономия се заражда непосредствено безжичен интернет достъп; студентски стол.
след влизането в сила на Министерско постановление № 52 от
Възпитаниците на Филиала се реализират в различни области
9.ХІ.1989 г., с което Педагогическият институт се интегрира науч- на икономиката, административните структури и образованието – в
но-методически с ПУ „Паисий Хилендарски“. Изработват се нова банки, фирми, хотели, програмисти в страната и чужбина, учители,
нормативна база и учебна документация, които в голяма степен директори на училища, експерти в кметства и общини. Много от
доближават структурата и функциите на полувисшия институт до тях са утвърдени научни работници и преподаватели във висши
университетските стандарти.
училища. Възпитаници на Филиала са реализирани успешно и като
По-късно, с Постановление на МС № 15 от 27.01.1997 година, политици (депутати, кметове, общински съветници).
Педагогическият институт е преобразуван в Педагогически факулПостигнатите успехи в историята на Педагогическия институт
тет към Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян със ста и на неговия наследник – Филиала на ПУ „П. Хилендарски”, са дело
тут на юридическо лице, в състава на който влиза и Техническият на усилията на много преподаватели, служители и студенти през
колеж. Педагогическият факултет подготвя в четиригодишен курс изминалите години. До голяма степен тези успехи се дължат и на
редовно обучение широкопрофилни учители с висше образование дейността на техните членове, участващи в административните
– бакалаври, които да намират пълноценна професионална реа- ръководства, а именно:
лизация и в големите, и в малките училища. Факултетът осигурява
– Директорите: Димитър Чолаков (от 1962 до 1970 г.), Христо
и подготовката на задочници в изнесените форми на обучение на Захариев Христов, придобил научното звание „доцент“ (от 1970 до
ПУ „Паисий Хилендарски“ за получаване на висше образование от 1988 г.), Димитър Георгиев Френкев, придобил по-късно научното
учители полувисшисти.
звание „доцент“ (от 1988 до 1999 г.), проф. Димитър Митев (1999 г.),
През учебната 1999/2000 г. се откриват новите специалности: доц. д-р Атанас Бучков (директор от 2000 до 2008 г.), доц. д-р Иван
„Математика и информатика”, „Туризъм”, „Начална училищна педа- Чобанов (настоящ директор от 2008 г.)
гогика и чужд език”.
Образователните традиции, отвореността на Университета за
През 2002/2003 г. се откриват специалностите „Маркетинг“ и модерни форми, методи и средства във висшето образование, фено„Екология и ОПС”
меналните природни, културни, исторически и етнографски дадености
С решение на Акредитационния съвет от 15 февруари 2001 г. на регион Смолян, неговата туристическа и спортна инфраструктура –
Националната агенция за оценяване и акредитация дава институци- всичко това е добра предпоставка за перспективен академичен живот
онална акредитация на Пловдивския университет и филиалите му в и пълноценна подготовка на конкурентноспособни кадри за стопанСмолян и Кърджали за максималния срок от 5 години.
ската, образователната и други сфери в региона и страната.
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Технически колеж – Смолян
Двадесет и първи век е век на техническа ревотехника“ – „Компютърни и комуникационни сислюция в комуникациите и компютърната техника.
теми“ и „Комуникационна техника и технологии“.
Разбира се, всичко това е резултат от революцията
Двете специалности са силно преплетени и това е
в технологиите на производство на микроелектронормално – не може да се говори за комуникации
ника. По принципа на скачените съдове в последбез компютри, и обратно – бурното развитие на
ната година се започна революцията в енергетикакомуникациите „пришпори“ в определени посота и транспорта. В учебния процес лавинообразно
ки и развитието на компютрите и компютърната
нарастват както новите знания, които трябва да се
периферия. И така:
преподават, така и необходимостта за преработка
– Бяха удвоени практическите занятия и въвеи преосмисляне на „старите“ знания.
дени индивидуални задачи за анализ и синтез по
Къде е Техническият колеж и какво се прави на
„Цифрова обработка на сигнали“.
фона на тези промени?
– В дисциплината „Оптоелектроника и оптични
За да бъда ясен, необходимо е да дам две краткомуникации“ се въведе задължително курсово
ки пояснения:
проектиране на оптични и оптично-лазерни сисПърво: От създаването на Техническия колеж
теми (оптично кабелни, трансатмосферни и спътдо днес възпитаниците му се реализират в ключо- Проф. д-р Славян Сапарев – никови) чрез използване на изведени софтуерни
директор на Колежа
ви сектори на нашата икономика. Някои универалгоритми.
ситетски колежи (за съжаление и университети) в
– Осъвременихме всички учебни курсове в
битката за кандидат-студенти предлагат все по-нови „измислени“ областта на радиокомуникациите – преход към микровълновия
специалности с ниски изисквания за прием и лесно следване. От диапазон.
една страна, за тях е трудно да се намери място в списъка на про– Актуализирахме материала и удвоихме часовете за обучение
фесиите на новия квалификационен справочник за страната.
по решетъчни функции (R-функции), в резултат на което бе преосОт друга страна, за редица длъжности в структурата на общест- мислен и разширен синтезът на комуникационни устройства, а в
вения сектор се посочва изискване за висше образование, каквото дисциплината „Компютърна графика и моделиране“ се въведе нов
и да е то. Поради това, при всеобщо призната необходимост от модул за обработка и манипулиране на 3D изображение.
рязко съкращаване на административния апарат, страната ни
– Бяха подменени изцяло упражненията по дисциплините
е подложена на непрекъснато растящ натиск да разкрива нови „Комуникационни мрежи и терминали“ и „Предаване на данни и
щатни места за такива „специалисти“.
компютърни комуникации“.
Обучението в Техническия колеж е ориентирано изцяло към
Всичко това може да бъде наречено „козметика“, но учебните
стратегически направления на икономиката: транспорт и машино- планове на тези специалности са преработени основно преди
строене, комуникационни и компютърни технологии, енергетика. година.
Учебното съдържание непрекъснато се обновява, включват се
– Със спонсорството на Фирма „HOY-ХAY фор рент“ с управител
най-новите постижения в световната техническа наука и практи- Торстен Шлабах оборудвахме лаборатория по интернет-телефония
ка.
(VoIP) и специалисти от фирмата изнесоха встъпителни лекции.
Второ: Техническият колеж в Смолян е сериозно учебно
За най-консервативната специалност „Машиностроителна техзаведение. Ние заложихме на качеството – нови компютри, най- ника и технологии“ потърсихме възможност за разширяване на
използваните в практиката програмни продукти, качествени пре- компютърното обучение. В отговор на нуждите на производствеподаватели. Учебните макети в лабораториите се подновяват на ните предприятия в региона е въведена и новата дисциплина
всеки 4-5 години.
„Проектиране и технологии за обработка на пластмасови изделия“.
През годините тук работиха проф. д-р Обрешков, проф. дтн
В обучението по специалността „Електроенергетика и електроСтавракев, доц. дтн Каменаров. Продължават да преподават обзавеждане“ бе въведен нов модул „Енергийна ефективност“ от
проф. д-р Станев, доц. дтн Вичев, проф. дтн Фердинандов, проф. три избираеми дисциплини. Този модул е непосредствено свързан
д-р Масларов, доц. д-р Миленов, доц. д-р Костадинов, доц. д-р със стратегията на Европейския съюз за пълноценно използване
Хлебаров и др. Това са хора, които имат зад гърба си създадени на енергийните ресурси в индустрията, бита, хотелиерството, разшколи, докторанти, учебници. Учебниците, голяма част от които ширяване производството на „зелена енергия“, ограничаване на
са написани в Колежа, се ползват като основни учебни помагала вредните за околната среда емисии и т.н.
в повечето технически висши училища в страната. Разполагаме с
В учебния план на специалност „Автомобилната техника“ бе
великолепни млади преподаватели – един доктор и петима докто- въведен модул „Електрически и хибридни автомобили“ от три
ранти, от които трима са пред защита.
дисциплини. Тук целта е въвеждане на изпреварващо обучение по
На 1 март тази година в Нов български университет – София, проектиране, поддръжка и ремонт на този тип возила. Изучават се
в присъствието на преподаватели от Технически университет принципите на работа, експлоатацията, енергийната ефективност,
– София и филиала му в Пловдив и от Техническия колеж в екологичният ефект, профилактиката и изграждането на мрежи от
Смолян, беше представена новата книга на проф. Фердинандов електрозарядни станции. Създадохме нова лаборатория по автои доц. К. Димитров „Великата пирамида и законите на радиоопти- мобилна електроника и в момента се изпитват последните макети,
ката“ и приемането й за основно учебно помагало по „Основи на закупени са измервателни устройства. Започнахме проектиране
оптоелектрониката“ за четирите учебни заведения. В момента се на собствен електромобил.
подготвят за издаване пет нови учебника.
Ще създадем възможност двата нови модула учебни дисциплиЗа тринадесети път на 2 и 3 юли тази година се проведе между- ни да бъдат слушани от студенти от всички специалности, включинародна техническа конференция в Техническия колеж.
телно записаните в предишни години.
Последната учебна година при нас е като надбягване с времето.
Използвам възможността да съобщя на нашите студенти, че
Ще започна с най-„революционно“ развиващите се специалности могат безпрепятствено да продължат образованието си в магисот професионално направление „Комуникационна и компютърна търска степен във всички технически висши училища в страната.
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Департамент за езикова и специализирана
подготовка на чуждестранни студенти
Началото на демократичните промени в Бългато по български език. В края на подготвителния
рия след 1990 г. направи видим интереса на мнокурс чуждестранните студенти трябва да покрият
го чужденци към нашата страна, към българския
равнище 2B на владеене на езика. Акцент в учебезик и култура. Към университетите ни обърнаха
ните програми по всяко едно от посочените обпоглед млади хора не само от арабските страни
разователни направления е дисциплината Увод в
или Югоизточна Азия, но и желаещи да се образоспециализирания научен език, чиято основна цел
ват от Балканите и Европа.
е да подпомогне ориентирането и овладяването
В ПУ „Паисий Хилендарски“ нормално беше
от страна на студентите на базиснa за съответнаименно Филологическият факултет да поеме инита наука терминология, фразеология, синтаксис и
циативата за обучение по български език на хора,
стилистика.
желаещи да учат, работят в България, да опознаят
Тъй като обучението на чуждестранните стунейните традиции.
денти е положено на една широка общообраНачалото е скромно, но изпълнено с ентусиазователна основа, с която се цели както акадезъм и предчувствие за значимо бъдеще. В първимичната им подготовка, така и въвеждането им
те години се сформират по две-три групи чуждесв съвременната българска социокултурна ситранни студенти, обучавани от малък екип хоно- Проф. дфн Диана Иванова – туация, в учебните планове са заложени часове
рувани преподаватели. Постепенно се изгражда директор на Департамента по още един чужд език (предимно английски),
и материалната база. Бързият прогрес се дължи на личната ан- а също така и дисциплини като информатика и странознание
гажираност на тогавашния ректор на Университета проф. дфн на България, които ще са необходими на студента по време на
Огнян Сапарев, както и на началника на отдел „Учебен“ Димитър следването му или ще го ориентират в историята, нравите и
Бойков.
манталитета на българите. Чрез настоящото образователно съГлавната задача на Подготвителното отделение е да провеж- държание чуждестранните студенти се подготвят за адаптивна
да едногодишен езиков курс за чуждестранни граждани, които и адекватна езикова комуникация. Овладяването на книжовжелаят да получат своето висше образование в ПУ „Паисий Хи- ните норми на българския език и изграждането на умения за
лендарски“. Освен знания по български език бъдещите студен- успешно участие в речево общуване им помага за бъдещото
ти получават подготовка и по други езици, както и ориентация реализиране като студенти в една чужда за тях в езиково отнов избраната от тях специалност. Работещите в Подготвителното шение среда.
отделение към Филологическия факултет полагат и много усилия
Обучението в подготвителния курс приключва с полагане на
да направят обучаваните от тях добри приятели на България и изпити за покриване на ниво 2B за владеене на българския език,
ценители на нейната култура.
както и изпити по увод в специализирания език, по странознание
Радващо е, че надеждите и усилията от онези пионерски годи- на България, по чужд език и по информационни технологии. Изни не са били напразни и намират своето продължение в днешна- дадената диплома дава право на чуждестранния гражданин да се
та мащабна и авторитетна дейност на ДЕСПЧС.
запише като студент както в ПУ „Паисий Хилендарски“, така и във
Департаментът за езикова и специализирана подготовка на всяко българско висше училище.
чуждестранни студенти (ДЕСПЧС) е създаден първоначално като
За по-голяма пълнота и адекватност спрямо изискванията на
Подготвително отделение за чуждестранни студенти към Фило- съвременното образование се осъществява и неформално обулогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 27.VII.1994 г. чение на чуждестранните студенти. В извънаудиторната заетост
(Протокол №32). С решение на Академичния съвет (Протокол на студентите се поставя акцент върху запознаването им с исто№5 от 21.VI.2000 г.) ДЕСПЧС е учреден като структурно звено в рията, ежедневната култура и обичаите в Пловдив, което включва
ПУ „Паисий Хилендарски“. Департаментът е създаден в изпълне- посещение на музеи, галерии, концерти, театрални постановки.
ние на раздел V, член 16, от Наредбата за държавните изисква- Преследвайки и чисто учебни цели, тези инициативи играят рония за приемане на студенти във висшите училища на Република лята на езикова практика, която е полезна за социализацията на
България (ПМС №79 от 9.V.2000 г.) и отговаря на изискванията на студентите и за създаване на по-близки контакти с българите. Начлен 26а от Закона за изменение и допълнение на ЗВО (ДВ, бр. 60 ред с погледа върху живота на града неформалните средства за
от 2.VII.1999 г.).
обучение на чуждестранните студенти предоставят възможност
Основна задача на ДЕСПЧС е подготовката (в рамките на една и за опознаването на България с нейните природни и историчеучебна година) на чужди граждани, които желаят да учат в ПУ „Па- ски забележителности чрез ежегодно организираната от Депарисий Хилендарски“. Обучението на чуждестранните студенти се тамента екскурзия.
извършва от квалифицирани професионалисти по български
Департаментът съдейства за реализиране на проекти по
език и е организирано в три образователни направления – Хума- международната рамкова програма „Учене през целия живот“ на
нитарни науки (където се включват студенти, чието желание е да Европейския съюз и работи по нейните подпрограми в областта
изучават педагогика, психология и филологии), Обществени на- на образованието и професионалното обучение „Еразъм“ и „Коуки (студенти, които ще изучават право и икономика) и Матема- менски“.
тически науки (студенти, които ще изучават математика и инфорОбучението се осъществява от квалифициран преподаваматика). Обучението на чуждестранните студенти се извършва телски състав, включващ щатни и хонорувани преподаватели с
по учебен план, който предвижда годишна натовареност от 1260 професионален опит в преподаването на български език като
часа упражнения, разпределени в два семестъра по 18 учебни чужд. Директор на Департамента от създаването му като самостоседмици, като по всички дисциплини се работи с утвърдени учеб- ятелно структурно звено в ПУ „Паисий Хилендарски“ е проф. дфн
ни програми. Основната тежест в тези програми носи обучение- Диана Иванова.
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Студентският съвет
Студентският съвет е единствевключени 29 дка земеделска земя,
ният законово установен орган за
върху които да се обособят интерзащита на общите права и интеренатна база и терени за спорт и отси на студентите и докторантите в
дих на Пловдивския университет
Пловдивския университет„Паисий
„Паисий Хилендарски“. През февХилендарски“ съгласно с чл. 72 от
руари 2009 г. земята, предназначеЗакона за висшето образование.
на за строеж на общежития на ПУ,
Главната цел на тази структура е
беше обявена на търг от Минисда изразява и защитава общите
терството на отбраната. С общите
интереси (интелектуални, социалусилия на Студентския съвет и ръни, културни, спортни, творчески
ководството на Университета бяха
и др.) на студентите и докторантиорганизирани редица подписки
те във висшето училище.
и мирно протестно шествие, след
Организацията е независимо
което търгът беше спрян и земята,
звено в рамките на Университета,
отредена за строеж на общежикоето взема активно участие в рътия, беше върната на Пловдивския
ководните структури на Пловдивуниверситет и неговите студенти с
ския университет със свои пред- Членове на Студентския съвет и участници в състезанието
решение на Министерския съвет.
ставители в Академичния съвет, „Аз знам повече“
От началото на съществуванеКонтролния съвет, Факултетния съвет и Социално-битовата комисия. то си до днес Студентският съвет има следните ръководства: Борис
Всички студенти и докторанти в редовна форма на обучение в ПУ Тилов – председател (2005–2008), специалност Социална педагогика;
„Паисий Хилендарски“ имат право да избират и да бъдат избирани в Сергей Кръстев – зам.-председател (2005–2006), Маргарита Русева –
ръководните органи на висшето училище. Всеки студент на ПУ може зам.-председател (2005–2007), Донка Мавродиева – зам.-председател
да участва в работата на Съвета и да използва неговите ресурси и (2007–2008), Георги Добриков – зам.-председател (2007–2008), Тенчо
възможности.
Калайджиев – секретар (2006–2008), Анелия Дакова – председател
Органите на управление на Студентския съвет в настоящия ман- (2008–2010), специалност Инженерна физика; Зорница Танева – зам.дат (2010–2012 г.) са следните: Общо събрание на членовете (ОС – председател по международната и научната дейност, Станислав Дасъстои се от петима представители на всеки факултет, избирани на ков – зам.-председател по информационното и техническото обслужквотен принцип), председател, заместник-председатели, секретар, ване, Самуил Цветков – зам.-председател по стипендиите и общежикасиер, експерт „Чoвeшки ресурси“, Управителен съвет, Контролен тията, Тенчо Калайджиев – секретар, Самуил Цветков – председател
съвет.
(от 2010 г.), специалност Физическо възпитание; Зорница Танева –
За по-ефективна работа на организацията са създадени осем зам.-председател по връзки с обществеността и международна дейпостоянни комисии (всеки член на ОС е длъжен да участва в поне ност, Станислав Даков – зам.-председател по PR, културни и социални
една комисия). Комисиите са ангажирани със следните области: дейности, Ивайло Любенов – зам.-председател по учебната, проектстипендии и общежития; информационно и техническо обслужва- ната и научноизследователската дейност, Анна Генова – секретар,
не; учебна, проектна и научноизследователска дейност; връзки с Меги Качакова – касиер.
обществеността и международна дейност, PR; културни и социални
Целите, които си поставя организацията през всички мандати, са
дейности; правно-административни въпроси, жалби и предложения; едни и същи – да защитава и отстоява правата на студентите, както и
спорт; действа и ревизионна комисия. Към Студентския съвет функ- да организира различни инициативи, които да правят академичния
ционират и допълнителни спомагателни структури. Това са сътруд- им живот по-разнообразен и интересен. Ежегодно Студентският съници (студенти и докторанти, включващи се активно в дейността на вет издава Студентски съветник – информационна книжка, насоорганизацията, с право на съвещателен глас в ОС на СС), временни чена главно към първокурсниците, която има за цел да съдейства
комисии (временни комисии по конкретни въпроси се сформират за тяхната ориентация в новата среда. Всяка учебна година се проот УС на СС), факултетни студентски съвети (всеки факултет има свои веждат редица информационни срещи със студентите, на които те
представители, които са връзката между студентите от съответния излагат конкретни свои проблеми, а Студентският съвет съдейства за
факултет и Студентския съвет).
тяхното разрешаване.
Студентският съвет към Пловдивския университет започва да
Друг проект, който през 2011 г. се реализира за трети пореден път,
функционира през 2005 г. На 2 март същата година се провежда учре- е междуфакултетното състезание „Аз знам повече“. Това е интелектудителното събрание на организацията и са излъчени ръководни ор- ална надпревара, в която отбори от всички факултети се състезават,
гани. Създадени са отделни комисии, както и Контролен съвет. След отговаряйки на въпроси от своята и от останалите области, както и
учредяването новото ръководство на организацията е представено решавайки логически задачи.
пред тогавашния ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. дфн
Всеки семестър се реализират срещи на студенти с бизнеса, спортИван Куцаров, и Академичния съвет, след което Студентският съвет ни състезания – междуфакултетни футболни турнири, турнири по табе утвърден като легитимна и автономна студентска структура. На ла и тенис на маса, „Дни на талантите в ПУ“, „Вечер на студентите“.
25.04.2005 г. Правилникът за устройството и дейността на СтуСтудентският съвет подкрепя инициативи на различните клубове
дентския съвет, изготвен от Комисията по правно-административни по интереси към университета, както и участието на студентите на
въпроси с председател Сергей Кръстев, е одобрен от Академичния ПУ в научни конференции и издаването на студентски научни трудосъвет.
ве. С помощта на Студентския съвет са реализирани конференцията
Една от първите и най-сериозни инициативи на новия Управите- „Екологията – начин на мислене“, студентският конкурс по превод от
лен съвет на СС е промяната на формулата за получаване на стипен- славянски езици, ежегодната лингвистична конференция на Филолодии. На първото заседание на УС през май 2005 г. е предложена и еди- гическия факултет, проектът „Млад учен“ (насочен към стимулиране
нодушно приета нова формула за стипендии, която да дава превес на и подпомагане на научноизследователската дейност на студентите и
отличния успех. След редица допитвания и анализ на проучванията докторантите).
за най-подходяща формула за стипендии Студентският съвет и СоСтудентският съвет има изключително добри партньорства и
циално-битовата комисия приемат формулата: „минимална работна меморандум за сътрудничество със Студентските съвети на другите
заплата (доход + успех)“, която е действаща и до настоящия момент.
висши училища в Пловдив. Най-мащабната съвместна инициатива,
В началото на учебната 2006/2007 г. е подета инициатива от СС която се реализира в продължение на четири поредни години, е найза подписка в подкрепа на изграждане на собствени общежития на големият в България фестивал за всички студенти на Пловдив –„Open
ПУ. Събрани са приблизително 3500 подписа, благодарение на които правителството разрешава в регулацията на Пловдив да бъдат
на стр. 23
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„В юбилейната година всеки да се
върне във владението си“ (Левит, 25:13)
Доц. д-р Юлия Николова
Човешкият живот е броеница от непредвидими, изплъзващи се във времето дни, изпълнени с различна светлина и
вълнения – ту сиви и тягостни,
ту потъмнели от тъжни облаци, ту лъчисти и радостни.
Празниците задължително са
радостни. Особено юбилеите!
Но какво е юбилеят? В
„Речник на чуждите думи в
българския език“ е записано:
„Тържествено празнуване на
годишнина от някое събитие,
или дейност на лице или учреждение (обикновено след 25, 50,
75 и 100 години); тържество,
заседание, обед и др., посветени на такова празненство“.
Точно, ясно и весело. Е, за българина и малко скучновато с
предтрапезната прелюдия от
дълги еднообразни и хвалебствени слова на тема: „И ний
сме дали нещо на света“.
Но хилядолетия назад понятието „юбилей“, осмислено в поразличен контекст, е събуждало други представи и чувства.
Самото название произтича от
староеврейското „йовел“, означаващо едновременно рога
на овен и тръба, тръбен звук.
Според библейското повествование закон за Юбилея е даден
на израелтяните на планината
Синай (Лев. 25:1) и той проповядва, че в юбилейната година,
т.е. на всеки петдесет години
от летоброенето, човек трябва
да възвърне независимостта
си – попадналият в робство да
от стр. 22
student fest“, и конкурсът „Мис и
Мистър Академика“. Участвайки в различните мероприятия,
включени във фестивалната програма, младите хора допринасят
за развитието на културата, изкуството, спорта, екологията и социалния живот на града, в който
учат и живеят.
Студентският съвет е член
на Националното представителство на Студентските съвети
(НПСС). Пловдивският университет има свой представител в ръководството на организацията в
лицето на Зорница Танева, която
е член на изпълнителния съвет
на националната студентска

бъде освободен, а взетите заради неплатени данъци наследствени земи да се върнат на
притежателя им. Настъпването
на годината се оповестява
с тръбен звук. Но „йовел“ е и
соларен знак – рогата на овена
означават възвисяване, сияние,
издигане. Така реалният факт
и библейско-митологичното
тълкуване се преплитат, за да
придадат тържественост и многозначност на всяка петдесетгодишнина.
Римокатолическата църква променя този статут. През
1300 г. папа Бонифаций VIII
издава папска була на всеки
сто години да се дават индулгенции на православните.
Четири десетилетия по-късно
била издадена нова була от
папа Климент VI – опрощаването да се извършва на всеки
50 години, т.е. през 1350 г.
Натискът на миряните бил
голям, поради обстоятелство-

то, че човек трудно доживява
толкова години. Затова през
1389 г. интервалът се променил на 33 години, а в 1470 г.
папа Павел II въвел 25-годишнината като юбилейна. Така
всяко столетие вместило по
четири юбилейни години.
Честването на 50-годишнината от създаването на
Пловдивския университет носи
същността на библейското първозаконие. И връщайки се към
неговите смисли, не може да
отминем алегорично-философската знаковост на реалния на
пръв поглед, изстрадан, но и
извоюван от древните правов
акт: „В юбилейната година всеки
да се върне във владението си“
(Лев. 25:13).
Но кое е владението и какво
би намерил човек, ако изплъзващото се житейско време му
позволи да се върне?
Ако си бил студент пет години, в периода на своето истинско мисловно и възрастово съзряване, ако в Университета си
усвоил основните стратегии как
да бъдеш съзидател на човешката култура, а от там – и на
собственото си битие, ако си
дал четвърт век, три десетилетия, понякога и половин столетие от собствения си живот,
за да се опиташ да предадеш
опита и знанията си на по-младите, значи този Университет
си самият ти – ти му принадлежиш, но и той е твое владение
– не можеш да го изкорениш
от мислите си, от поведението
си, от познанието си за света.
Дори и когато с нещо те е наранил! Защото раната е горчивият опит на оцеляването. Тя

ражда стремежа да докажеш,
че това, което ти принадлежи,
никой не може да ти го отнеме.
Юбилейните години са за това –
да ти напомнят, че си бил в това
владение, че си облагородявал
почвата му, че си чакал покълването на новите семена и че
дори, когато си отидеш от тоя
свят, там, в последните слова
на живите, ще бъде споменато
мястото, където си пребивавал
най-ползотворно дните си.
Юбилейната година е узрелият плод на спомените. Той винаги
е цялостен, съвършен, скриващ в
тържествената си красота сивотата на делнично-натрапчивите
задължения и професионални
конфликти, през които си минал,
за да опиташ истинската му
сладост. Той е загатнат в онова
изведнъж появило се проблясващо огънче в очите на срещналия те студент или колега. В
милите писма, които съвременната технология ти позволява да
получаваш почти ежедневно. И
в надеждата..., и във вярата, че
там, където всяка година се вият
нови леторасти върху старото
дърво, възмъжало в зрелостта
на своя петдесетгодишен път,
владението ще остане завинаги
притежание на неговите духовни
собственици. Истинският юбилей
е равносметка на помъдрялата
любов към стореното и желание то да пребъде чрез неговите
наследници.
Честит празник, мои скъпи
студенти, колеги и служители, с
които съм общувала и ще общувам винаги чрез спомените и
очакванията – първоизворите,
сътворили сърцевината на смисъла „юбилей“.

организация. Всяка година Студентският съвет на Пловдивския
университет се явява активен
партньор в националните инициативи на НПСС и взема дейно
участие в зимни и летни национални студентски игри: „Със
спорт срещу насилието и дрогата“, „Спортът – част от глобалната
култура“ и др.
Едно от най-мащабните мероприятия на НПСС, организирано
съвместно с МОМН, е конкурсът
„Студент на годината“, чиято цел е
всяка година да бъдат удостоявани студенти от различни области
на висшето образование за постигнати от тях значими резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани

с образователния процес на национално и международно ниво.
През 2008, 2009 и 2010 година в
конкурса „Студент на годината“
победители в някои от категориите са и активни студенти от Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“, а именно:
– Ася Виранева – докторант
по физика, победител в категорията „Природни науки“ за 2008 г.
– Енчо Тилев – специалност
Руски език и немски език, победител в категорията „Хуманитарни
науки“ за 2009 и 2010 г.
– Зорница Танева – специалност Славянска филология,
наградена за цялостен принос
в дейността на Националното

представителство на Студентските съвети за 2010 г.
Международната
дейност
на Студентския съвет се развива
много добре през последните
години, като СС има активно сътрудничество със студентските
съвети на Университета в Баня
Лука (Босна и Херцеговина), Университета „Кирил и Методий“ в
Скопие, Македония, и Университета в Крагуевац, Сърбия.
Студентският съвет на ПУ„Паисий Хилендарски“ се утвърждава като действаща студентска
организация, която със своята
многообразна дейност обогатява облика на Университета.

Доц. д-р Юлия Николова
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Учебният театър
Учебният театър на Пловдивския университет е създаден с
решение на Академичния съвет
през 1996 г. от режисьора Христо Церовски по проект на гл. ас.
Ивана Колева от Катедрата по
естетическо възпитание на Педагогическия факултет. Първоначално
проектът, замислен няколко години
преди това, е обвързан с театралното образование и възпитание на
студентите педагози. Постепенно
идеята се разгръща до създаването
на университетска студентска театрална школа към съществуващия
тогава Свободен факултет, в която
се обучават студенти от различни
специалности на Пловдивския университет. В лицето на Христо Церовски младият университетски театър
намира своя идеолог – към проекта
той прибавя естетическа програма,
основана върху принципите на системата на Станиславски, чрез която
се разгръщат творческата и експериментаторската работа на новосъздадената трупа.
През есента на 1996 година в
бившата 13-а аудитория, превърната през 1985 година в театрална
зала, се провежда първият конкурс
за сформиране на клас по специалността Актьорско майсторство
и официално се открива Учебният
театър на Пловдивския университет. Идеята да се постави в по-широк
хуманитарен контекст обучението
на бъдещите актьори и методиката
на обучение на Христо Церовски
вдъхновяват мнозина млади преподаватели, главно от Педагогическия
и Филологическия факултет.
Успехът на това културно начинание се дължи на усилията и ентусиазма на немалко университетски
преподаватели и администратори:
на тогавашния ректор – проф. дфн
Огнян Сапарев, на помощник-ректора н.с. Румен Киров, на гл. ас. Ивана
Колева, на художника Бисер Дамянов (понастоящем професор д-р), на
преподавателя по западноевропейска литература гл. ас. Младен Влашки, на доц. д-р (понастоящем професор дпн) Пламен Радев – тогава
декан на Педагогическия факултет,
на доц. д-р (сега проф. дпн) Румен
Стаматов – тогава ръководител на
Катедрата по естетическо възпитание, на нейните членове, както и на
целия Факултетен съвет на Педагогическия факултет, който активно
подкрепя реализацията на проекта.
Не бива да се пропуска и фактът,
че създаването на театъра не би
станало възможно без съществуването на театралната зала, изградена
години по-рано със съдействието на младежката университетска
организация, председателствана

Момент от спектакъл на Учебния театър
от Константин Ковачев, понастоящем главен асистент в Катедрата
по естетическо възпитание. Залата се превръща в истински малък
театър – построена е класически
тип сцена, закупена е озвучителна
и осветителна техника. Студентите
и техният ръководител сами проектират пространството и работят по
оборудването на залата.
Под ръководството на Христо
Церовски, чиято харизматична личност привлича десетки млади хора,
в продължение на няколко години
Учебният театър на Пловдивския
университет (по-късно наречен от
трупата Пловдивски художествен
академичен театър (ПХАТ) „Шести
прожектор“) е истински културен
център не само в Университета, но и
в целия град. Спектаклите му печелят национални награди, трупата
е номинирана за наградата „Пловдив“, има ежегодни международни участия и връзки с европейски
младежки театрални формации от
Франция, Белгия, Хърватия.
В Учебния театър не само се
подготвят спектакли, а се води и
активен учебен процес – изучават
се дисциплините Актьорско майсторство (преподавател Христо
Церовски), Сценична реч (гл. ас.
Ивана Колева), Психология на общуването (доц. д-р Румен Стаматов),
Сценично пространство (д-р Бисер
Дамянов). Освен редовните ученици школата посещават и слушатели, така че широк кръг млади хора
получават шанса да се развиват в
и чрез театралното изкуство. В театъра се провеждат и часове по дисциплината Словесноизпълнителско
изкуство, изучавана от студентите
педагози.
Няколко години по-късно по
идея на доц. д-р (понастоящем професор дпн) Румен Стаматов и на
режисьора Христо Церовски и с
подкрепата на тогавашните замест-

ник-ректори доц. д-р Дора Левтерова (сега професор дпн и декан на
Педагогическия факултет), доц. д-р
Запрян Козлуджов (понастоящем
ректор на Университета), на тогавашния ректор проф. дфн Огнян
Сапарев и на целия Академичен
съвет към Катедрата по естетическо възпитание се открива специалността Актьорство за драматичен
театър.
Христо Церовски не успява да
види прохождането на новата специалност – тежко заболяване прекъсва живота му през 2003 г. Художествен ръководител на първия
актьорски клас става известният
български актьор – проф. д-р Атанас Атанасов, а асистент е младият
актьор Тодор Димитров.
В специалността като хонорувани преподаватели в периода от
2003 до 2010 г. работят видни български театрали: големият български педагог по сценична реч проф.
д-р Елисавета Сотирова, проф. дин
Снежина Панова, проф. дин Румен
Цонев, театроведите доц. д-р Светлана Байчинска, Николай Недялков
и др. До 2010 г. в новосъздадената специалност Актьорство като
гост-професор работи доайенът на
българската театрална педагогика –
проф. Надежда Сейкова, удостоена
през 2011 г. с орден „Стара планина
– първа степен“. При нея се дипломират два випуска на специалността Актьорство, както и магистри в
специалността Режисура и шоупрограми, където тя преподава и до
днес.
В специалността лекционни
курсове и упражнения са водили
известни преподаватели от Филологическия факултет: проф. дфн Клео
Протохристова, доц. д-р Николай
Нейчев, доц. д-р Живко Иванов, гл.
ас. Младен Влашки, гл. ас. д-р Дияна
Николова, ас. Шинка Дичева.
Като хонорувани преподава-

тели и гост-лектори вече няколко
години творческо сътрудничество
оказват проф. Анастасия СавиноваСемова (понастоящем и художествен ръководител на клас), проф.
Димитър Янбастиев, доц. Иван Налбантов (художествен ръководител),
хореографката доц. д-р Желка Табакова, музикологът Йосиф Герджиков, актьорите Зоя Капон, Стефан
Попов, Троян Гогов и др. В периода
2007–2010 г. Секторът по актьорство към Катедрата по естетическо
възпитание се разширява с трима
доценти – именитата българска
актриса Виолета Гиндева, известния кукленотеатрален режисьор
Леонард Капон, театроведката д-р
Светлана Байчинска.
Театралният афиш на Учебния
театър е богат: С любовта шега не
бива на Алфред дьо Мюсе, Три сестри и Чайка на А. П. Чехов (реж.
Христо Церовски); Похищението на
Лукреция на У. Шекспир и Вишнева градина на Чехов (реж. Тодор
Димитров), Гняв на С. Кинг, Двубой
на Ив. Вазов, Медея на Еврипид, Бал
в замъка на Жан Ануи (реж. Н. Сейкова), Женско царство, Изкуството на комедията, Ричард II на У.
Шекспир, Дамата без кученце на
Габриел Ару (реж. Леонард Капон),
Четири портрета на майки от
Арнолд Уескър (реж. Зоя Капон), В
открито море на Сл. Мрожек и Анатомия на паяжината от М. Станкова, Разговор в парка на Алан Ейкбърн и Пиеса 27 на Ал. Слаповски
(реж. Виолета Гиндева), Както ви
се харесва на У. Шекспир (реж. Иван
Налбантов) и др.
В село Паталеница, Пазарджишко, където Христо Церовски
създава Първа детска Шекспирова
теaтрална школа „Петровден“, студентите от Учебния театър няколко
поредни години реализират под
негова режисура и заедно с децата
от местното училище редица спектакли с учебен характер: Ромео и
Жулиета, Сън в лятна нощ, Венецианският търговец и др., които се
играят в атрактивната атмосфера на
естествения природен декор – под
откритото звездно небе.
Учебният театър не е самостоятелно административно звено в
структурата на Университета. Специалността Актьорство за драматичен театър се администрира от
Катедрата по естетическо възпитание на Педагогическия факултет с
ръководител проф. д-р Бисер Дамянов. Особени заслуги за нейното
утвърждаване имат проф. Надежда Сейкова, проф. д-р Елисавета
Сотирова, доц. Леонард Капон, доц.
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Университетската библиотека
Историята на Университетската
библиотека е тясно свързана с историята на Пловдивския университет.
Тя е създадена още в първите месеци
след учредяването на Висшия природо-математически институт. Замислена и открита с цел да подпомага научноизследователската и учебно-преподавателската работа във висшето
училище, тя се развива успоредно
с него и изпълнява възложената й
задача цели 50 години.
Първоначално библиотеката се
е помещавала на III етаж в сградата,
където сега е Химическият факултет ,
и се е обслужвала от двама служители: Цветана Нанова – главен уредник,
и Димитрова – библиотекар. Началото на нейната дейност се базира
на скромен книжен фонд, състоящ
се от 4 182 тома книги и 265 тома
периодични издания (български и
чуждестранни списания), дарени от
преподаватели. Първата инвентарна
книга е започната на 12.10.1961 г. До
края на годината са закупени 972 бр.
книги, което е един повече от успешен старт, даже и по днешните критерии. Веднага след основанието й
е поставено и началото на книгообменните връзки. Основните направления за комплектуване съответстват
на специалностите в института (математика, физика, химия, биология).
Голяма част от комплектуването е с
общественополитическа литература.
През 1966 година в библиотеката се влива богатият библиотечен
фонд на закрития Учителски институт „Тодор Самодумов“. Персоналът
вече наброява 4 души – директор
Кирил Акшаров и трима библиотечни работници.
През 70-те години библиотеката
получава удобно помещение, значително финансиране и увеличен персонал.
Тази тенденция се запазва и през
80-те години, когато библиотеката
вече е разположена на три нива на
обща площ от около 1 350 кв. м, които
включват една студентска и две
преподавателски читални, работни
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Виолета Гиндева. В административен план неоценима е подкрепата,
особено в най-трудните периоди от
развитието на младата специалност,
на декана на Педагогическия факултет проф. дпн Дора Левтерова.
През 2008 г. за нарастващите
нужди на специалността се оборудва и втора, по-малка репетиционна
зала в Ректората на Университета.
Организатор на театралната дейност към специалността
Актьорство от 2003 до 2007 г. е

помещения, книгохранилище. Фондът нараства до 127 000 библиотечни
документа.
На 01.10.1985 година е създаден Център за научна и техническа
информация (ЦНТИ). Той има за цел
да осигурява по-пълното използване на националните ресурси от НТИ
и да внедрява съвременни форми
за научна и техническа информация
по темите, разработвани в Университета.
В ЦНТИ работят главният специалист Йорданка Вълкова и специалистите по научна и техническа информация София Владимирова, Софка
Станчева и Невена Тодорова.
Първата изява на Центъра е
изготвянето на био-библиографски
справочник в три тома (1985–1986).
Предлаганата био-библиография
обобщава резултатите от цялостното
научно развитие на Университета за
25 години. Издаването на био-библиографията е елемент от комплексната програма за честване на 25-годишния юбилей на ПУ.
От 1985 г. директор на университетската библиотека е Ружа Панова.
През 1989 г. се поставя началото на
автоматизиране на библиотечните и
библиографски дейности.
През 1992 година, в резултат
на реституция на сградата, Университетската библиотека е лишена от

три специализирани читални, три
служебни помещения, площ с фонд
на свободен достъп. Това затруднява
нейната дейност и налага изграждането на мрежова структура на библиотеката – Централна и филиални
библиотеки: Педагогическа (1994 г.),
Библиотека по математика и информатика (1995 г.), Юридическа (1995 г.),
Библиотека за икономически и социални науки (1995 г.), Библиотека по
западни филологии (1995 г.), Библиотека по американистика (2004 г.), Библиотека по новогръцки език, култура
и литература (2004 г.), Библиотека
към комплекс Пазарджик (2008 г.) и
Библиотека по славистика (2009 г.)
От 2000 г. директор на Университетската библиотека е Милка Янкова.
На 15 март 2001 година е открит
Европейският документационен център. Преобзаведена е студентската
читалня в Централната библиотека.
През 2003 г. за книгохранилище
на Университетската библиотека е
предоставен целият сутеренен етаж
на сградата на Химическия факултет.
През 2004 г. е ремонтирана и
преобзаведена Централната университетска библиотека. Хранилището
за периодични издания е преустроено в модерна Заемна служба.
В изградения полуетаж е създадена
читалня за естествените науки.
От 2007 година Университетската

библиотека е член на Европейската
асоциация на научните библиотеки
LIBER, а от тази година е асоцииран
член на фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“.
Университетската библиотека е
приоритетен ресурс в развитието на
Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ за осъществяване на
неговите цели, функции и задачи. В
отговор на изискванията на съвременното научно общество Университетската библиотека играе ролята на катализатор за формиране на
адекватна информационна култура.
Подпомага успешно създаването на
нова организация на научноизследователската и учебно-преподавателската работа и внедряването на нови
информационни и комуникационни
технологии в различните сфери на
университетската дейност.
Библиотечният фонд е изграден
в съответствие с потребностите на
Университета и като част от Националния библиотечен фонд. Основното при комплектуването е строго
подборно тематично изграждане на
фонда. Университетската библиотека
вече притежава към 300 000 книги и
45 000 периодични и продължаващи издания. Развитието на фонда на
библиотеката се характеризира не
само с количествени, но и с качествени показатели: разширяване на профила, тематиката и разпределението
на комплектуваните документи в
библиотеката (свързано с появата на
нови специалности и магистратури).
Засилва се ролята на междубиблиотечното, международното
междубиблиотечно заемане и справочно-информационното обслужване, а чрез тях и нашите читатели на
практика имат достъп до световните
информационни ресурси.
Университетската библиотека е
единствената библиотека в страната,
която предоставя услугите си безплатно.

Инна Церовска, която създава и
костюмите за много постановки.
Понастоящем длъжността се изпълнява от Антон Боев.
Представленията на Учебния
театър се радват на многобройна
публика и на високата оценка на
специалистите театрали. През годините на съществуването си той има
и своите международни контакти и
участия в престижни национални и
международни театрални форуми.
Днес специалността Актьорство за драматичен театър
към Педагогическия факултет на

Пловдивския университет е с все
по-нарастващ престиж сред институциите, подготвящи кадри за
българския национален театър –
по-голямата част от завършилите
млади актьори имат успешна професионална реализация: 80% от
абсолвентите се реализират в различни държавни театри в страната
– в Сливен, Хасково, Ловеч, Добрич,
Смолян и Пловдив.
Понастоящем в специалността
Актьорство за драматичен театър към Педагогическия факултет на Пловдивския университет

като художествени ръководители
на класове работят доц. Леонард
Капон, доц. Виолета Гиндева, доц.
Иван Налбантов, проф. Анастасия
Савинова-Семова. Актуалният академичен състав включва още доц.
д-р Светлана Байчинска, доц. д-р
Желка Табакова, проф. Димитър
Янбастиев, Йосиф Герджиков, проф.
д-р Бисер Дамянов, гл. ас. Ивана
Колева, гл. ас. Константин Ковачев,
хон. пр. Зоя Капон, хон. пр. Троян
Гогов, хон. преп. Стефан Попов, хон.
пр. Михаил Ботевски.

Екипът на библиотеката
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За някои традиции, ритуали и символи
на Пловдивския университет
Проф. дфн Никола БАЛАБАНОВ
заместник-ректор аз трябваше да чета текста, а абсолвентите да го повтарят
Откриването на учебната година е първото тържество, на след мене. Прочетох първия абзац и ми се стори, че залата онемя. Все пак
което новоприетите студенти присъстват. То трябва да ги впечатли – най- след малко, не много стройно и не много силно, аудиторията ме подкрепи.
По-нататък всичко тръгна както трябва.
вече емоционално, да ги въведе в нов интелектуален свят.
Настъпилите в края на 89-та година политически промени налагаха да
През първите години след откриването на университета това тържество
се провеждаше по своеобразен начин, различен от „софийския модел“. След се промени и текстът на клетвата. В помощ ни дойде едно събитие, за което
ректорското слово и обичайните приветствия имаше концерт на пловдив- научихме от в-к „Литературная газета“ (22 февруари 1989 г.). На 7 януари
ската филхармония. Идеята беше на тогавашния ректор, проф. Живко Ламб- 1989 г. на площада пред църквата Санта Кроче във Флоренция, където е
погребан Галилео Галилей, се е провел голям митинг. Митингът приел прирев. Помня неговите обяснения:
Повечето от новоприетите студенти идват от провинцията – от села и зив във всички университети и институти да се въведе „клетва на Галилей“.
Нашият университет може би пръв откликна на този призив и вече 20
малки градове. Те идват, за да получат знания по избраната специалност,
но ние трябва още в първите дни да ги въведем и в културната атмосфера години Галилеевата клетва е важна чест от промоцията. Големи заслуги за
на големия град. Според професора това най-добре може да стане като ги това има проф. Иван Куцаров, който като заместник-ректор и ректор не
„срещнем“ с нетрадиционно за тях изкуство, което да ги впечатли. Идеята позволи тази част от ритуала да отпадне.
Ритуалът по обявяването на почетните доктори е много
беше хубава, още повече, че главен диригент на пловдивската филхармония
по онова време беше 27-годишният талантлив музикант Месру Мехмедов (за добре организиран и провеждан. Тук заслугите са най-вече на доц. Запрян
Козлуджов, който повече от 10 години ръководи тези тържества.
съжаление той почина на 36 години при самолетна катастрофа).
Би трябвало, според мен, да се прецизират подходите на факултетите
През 70-те години, при ректорския мандат на Д. Поборников (аз бях в
екипа му), въведохме ритуал по предаване на символите на университета (деканите) за присъждането на тези звания. Не бива конюнктурни съобраот абсолвентите на първокурсниците. Това бяха: книгата на патрона „Исто- жения или лични връзки да стоят в основата на предложенията. По тези
рия Славяноболгарская“, „ключът“ на университета и червената студентска въпроси сме разговаряли с доц. Козлуджов и мненията ни съвпадат.
Символите. През 1975 г., по инициатишапка.
ва
на
тогавашния ректор доц. Д. Поборников,
Тази традиция, леко изменена, се провежда
взехме решение да поръчаме изработването на
и досега и според мен е много добре органиняколко символа на университета. На художнизирана.
ка Димитър Павлов – Точката беше възложено
Студентският празник се отбеляза
да изработи голяма тарела с образа на Паисий
за пръв път в края на 1962 г., след 15-годишно
и ректорска огърлица. Д. Павлов беше утвърпрекъсване. По това време бях ръководител
ден майстор на металопластика, автор както на
на вузовската студентска организация и взех
монументални пластики, така и на предмети от
активно участие в неговото организиране. Във
кована мед, желязо, сребро. Беше ми възложено
всички курсове и групи провеждахме среща с
да следя изпълнението и с удоволствие общупо-възрастни преподаватели, които разказваха
вах с майстора. Присъствах и на художествения
спомени за своите студентски години.
съвет, който оценяваше произведенията.
Тържеството премина в кино „Въстаник“
Тарелата с образа на Патрона е от кована
(квартал „Кючук Париж“). Спазена беше някогашмед и вече четвърто десетилетие краси стената
ната традиция ректорът да изнесе слово, в което
на ректорския кабинет. Ректорската огърлица
да разкаже за своята наука и своите постижения.
включваше няколко звена, всяко от които симСловото на проф. Ж. Ламбрев беше на тема:
волизираше специалностите в университета.
„Изследвания върху антимикробното действие
Преди няколко години забелязах, че старата
на организмите, разглеждано в светлината на Ритуалът по предаване символите на
огърлица
е заменена с нова, по-солидна. Не
общата биология“.
Университета
зная какви са символите, изковани върху нея.
Всички преподаватели и студенти вечерта
Не зная и съдбата на старата.
бяхме в ресторант „Тримонциум“.
Ректорската огърлица е символ на ректорската власт, авторитет и отгоТази традиция продължи до края на 80-те години. Постепенно обаче
празникът придобиваше все по-политически характер. От София идваха ворност. Нейното предаване от ректор на ректор трябва да става особено
тържествено.
„високи“ гости и четяха речите на Т. Живков.
Ритуал по провъзгласяване на новия ректор
Последното тържество се проведе на 8 декември 1989 г. Моето слово
При моето встъпване в ректорска длъжност нямаше никакъв ритубеше озаглавено „Студент и професор“. Партийни ръководители нямаше. А
на следващата година нямаше и студенти. През декември 1990 г. студентите ал. След избирането ми няколко души влязохме в ректорския кабинет,
доц. Ц. Обретенов ме покани да седна на неговото кресло и ми окачи
организираха окупационна стачка и това постави край на традицията.
Сега 8-ми декември е изпразнен от съдържание, студентите го „отбеляз- огърлицата.
Като настъпи времето за моята смяна, замислих церемонията, с която
ват“ в ресторанти и квартири. Софийският университет обаче продължава
традицията и всяка година ректорът произнася академично слово в Аулата. исках да поставя начало на още една традиция. Тя се състоя на 24 май,
Не успях да убедя проф. И. Куцаров да възстанови традицията при нас. 1993 г. в двора на университета. Присъстваха предишните ректори на
Убеден съм, че такава изява на ректора би останала в паметта на много наши университета – професорите Ж. Ламбрев, Ст. Иванов, Д. Поборников и
П. Ангелов, както и ректори на други пловдивски висши училища. Гости на
възпитаници.
Промоцията (връчването на дипломи на завършилите студенти) за тържеството бяха: заместник-кметът на града и митрополит Арсений – плопръв път се проведе в края на 1973 г. Идеята за нейното организиране беше вдивският владика.
Съжалявам, че при следващата смяна на ректорите такъв ритуал не се
на колегата проф. И. Петров, който я „пренесе“ от ВМИ – Пловдив. Възложихме на Юлия Николова и другите новопостъпили асистенти филолози да проведе (причините не желая да коментирам). Радвам се, че доц. Козлуджов
възстанови традицията. Неговото встъпване в длъжност беше действителподготвят клетва по подобие на Хипократовата.
Тържеството се проведе в салона на Дом „Кудооглу“. (Сградата беше но тържествено. Според мене на тези тържества трябва да бъдат поканени
дарение от богатия родолюбец Димитър Кудооглу и функционираше като както кмета, така и видни пловдивски интелектуалци. Духовният облик на
„Дом на благотворителността и народното здраве“. Въпреки архитектурните Пловдив не се олицетворява само от неговото духовенство.
Вярвам, че новото университетско ръководство и ректорът доцент
си достойнства, сградата беше съборена през 80-те години, за да се разшири
Козлуджов ще запазят, продължат и обогатят най-добрите традиции на
пощенската палата.)
Помня с какво вълнение премина първото полагане на клетва. Като пловдивската Алма матер.
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Носителите на приза „Студент на годината“
Ася Виранева
Физически факултет
Родена през 1983 г. в град Пазарджик. Завършила е Математическа
гимназия „Константин Величков“ в
гр. Пазарджик (2001 г.). През 2005 г.
завършва Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“ специалност
„Химия и Физика“ – бакалавър, квалификация – Учител по физика и
химия. Член е на българската студентска делегация на Интернационалната конференция за
откриване на Международната година на физиката 2005 г.,
проведена в Париж, Франция. През 2006 г. завършва магис-

Енчо Тилев
Филологически факултет
Енчо Тилев Тилев е роден през
1988 г. в Пловдив. Средно образование завършва в родния си град – в
Езикова гимназия „Иван Вазов“ – с
медал за отличен успех. От 2007 г.
е студент в ПУ „Паисий Хилендарски“, където се обучава в бакалавърската програма „Руски език и
немски език“. Участник и лауреат
е на национални и международни олимпиади и конкурси,
свързани с руския език и култура, в България (2007), Русия
(2005, 2009, 2010, 2011) и Полша (2009, 2010). Консултант
е на помагало за седмокласници (с автор доц. д-р Вл. Янев,
2002 г.) и на 3 учебника по български език за рускоговорящи, издадени в Москва през 2010 г. Участва в ХІ конгрес на
МАПРЯЛ (2007), Х международен симпозиум на МАПРЯЛ

Зорница Танева
Филологически факултет
Родена на 01.02.1987 г. в Пловдив. Завършва Професионална гимназия по строителство, архитектура
и геодезия в родния си град, от
2006 г. следва в Пловдивския университет Славянска филология със
сръбски и хърватски език. От 2007
година е член на Студентския съвет,
през 2009 е избрана за заместникпредседател по връзки с обществеността и международната
дейност, през 2010 в Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), председател на комисията по международна дейност, и член на
Европейския студентски съюз. Участва активно в организирането на всички мероприятия, инициирани от Студент-

търска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност
„Физика на кондензираната материя“, квалификация –
Физик. Приета е като редовен докторант към Катедрата по
експериментална физика през 2007 г.
Печели наградата „Студент на годината“ по природни
науки, математика и информатика през 2008 г. През 2010
г. защитава дисертация на тема: „Изследване на електрети,
съхранявани при ниски налягания“. Работи като асистент от
2010 г. Участва в редица местни и международни проекти.
Научната и работа е посветена на изследване на електрични и оптични свойства на тънки полимерни филми. Води
лабораторни упражнения по механика, молекулна физика и
електричество и магнетизъм, както и семинарни упражнения
по оптика.
Научна тематика: физика на диелектрици, електрети.

(2010) и в множество международни и национални конференции. Стипендиант е по програма „Еразъм“ в Университета в Гент (2009), на Немската служба за академичен
обмен (DAAD) (2009), на Държавния институт за руски
език „А. С. Пушкин“ в Москва и МОМН на Република
България (2010), Фонда „Русский мир“ (2010). От 2009 г.
е член на Лингвистичния клуб „Проф. Борис Симеонов“
в Пловдивския университет, а през 2010 г. е избран за
съпредседател на клуба.
През 2009 и 2010 г. е избран от Министерството на образованието, младежта и науката на България и Националното представителство на студентските съвети за „Студент
на годината“ в областта на хуманитарните науки. Владее
руски, немски, английски и фламандски език. Превежда от
руски и немски език.
Автор е на над десет изследователски разработки на
лингвистична тематика. Научните му интереси са в областта на общото езикознание, морфологията и синтаксиса
на съвременния руски език и сравнителната граматика на
славянските езици.

ския съвет на ПУ и НПСС, както и в няколко значими международни конференции, свързани с развитието на висшето
образование. От 2010 г. е член на националната група от
съветници по Болонския процес към Министерството на
образованието, младежта и науката. Има сериозен принос
България да бъде избрана за домакин на следващата конференция на европейските студентски организации, която ще
се състои през ноември 2011 г. и се счита за един от найголемите и престижни европейски форуми.
По време на мандата й като зам.-председател СС активно
сътрудничи и има подписани договори със студентските
съвети на университетите в Баня Лука (Босна и Херциговина), „Кирил и Методий“ – Скопие, Македония, и в Крагуевац
– Сърбия.
През 2010 г. е отличена с приза „Студент на годината“ за
цялостен принос към дейността на Националното представителство на студентските съвети на международно ниво.
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Началото на университетско
икономическо образование в Пловдив
Проф. д-р Мариана Михайлова –
първият декан на Факултета по икономически и социални науки
През 1994 година стартира успешен образователен проект в Пловдивския
университет. С проф. дин Иван Коцев и проф. дфн Петър-Емил Митев
потърсихме Ректора, проф. дфн Огнян Сапарев, за да инициираме разширяване на Университета с нова факултетна структура, ангажирана с
подготовката на икономисти и мениджъри. Бяхме убедени, че във втория
български университет, във втория по-големина български град, трябва
да има образователна стратегия, която да бъде конкурентоспособна
алтернатива на традиционния образователен формат, висше образование, предлаган в София, Варна и Свищов.
Проф. Сапарев безусловно подкрепи идеята за създаване на икономически факултет и попита кога ще можем да внесем предложението с
необходимата документация в Академичния съвет. Имахме амбицията да
стартираме в предстоящата учебна 1994/1995 год. И успяхме. Благодарение на екипа, с който разработихме учебния план и учебните програми.
Благодарение на подкрепата на Академичния съвет, който даде зелена
улица на висшето икономическо образование в нашия град.
Първата специалност – Макроикономика, беше структурирана в рамките на петгодишен учебен план, с няколко специализации. Интересът
към Макроикономиката се измерваше с впечатляващия брой кандидати
за едно място и с финалното първо класиране на 200 прекрасни студенти – по 100 в поток от редовна и задочна форма на обучение. Винаги
съм твърдяла, че в Пловдив има възможност за отлична селекция за
възпитаници от няколко доказали се средни училища. Отлична езикова
грамотност, богата обща култура, впечатляваща чуждоезикова подготовка, високо математическо равнище – това са най-общите щрихи, с които
очертавам профила на първия випуск на Факултета по икономически и
социални науки.
Поради огромния интерес към икономическите науки, светкавично
изработихме самостоятелен учебен план за Международни икономически отношения, Маркетинг и мениджмънт, Социология и Политически

науки. Нашите отличници впечатляваха преподавателите, които не скриваха удовлетвореността си от факта,
че работят с интелигентна аудитория.
Някои лектори публично огласяваха
констатациите си, че пловдивските студенти по икономически и социални
науки са по-активни и по-амбициозни
от колегите им в Софийския университет и Университета за национално и
световно стопанство. И това беше не
просто факт. Беше повече от предизвикателство за нас, които вярвахме, че в
Пловдив ще реализираме нов образователен модел – чужд на инерцията, освободен от предразсъдъците на миналото, прагматичен, модерен,
отворен към друг тип академична комуникация.
Всяко начало е трудно. И богато с емоции. В нашия случай ще добавя
още – интересно, динамично, противоречиво начало. Заради мащаба на
амбициите и ограничеността на ресурсите за постигането им. Заради
неизбежните компромиси в отговор на количествените изисквания на
Закона за висше образование.
Днес, осемнадесет години по-късно, Факултетът по икономически и
социални науки е сред най-големите академични структури в Пловдивския университет. Интересът към него продължава. Бакалавърските и
магистърските програми се радват на популярност и устойчиво кандидатстудентско търсене. А това задължава. Защото пазарът на образователни услуги е специфичен, развива се в сложна национална бизнес
среда, отразява растящите претенции на трудовия пазар в условията на
конкуренция и глобализация.
На всички преподаватели, административни сътрудници, студенти
и докторанти на Пловдивския университет искам да пожелая здраве и
повече енергия за постигане на по-високи индивидуални и институционални цели!

Разговор с биолога Благой Груев –
първия възпитаник на Университета,
получил научното звание „професор“
– Проф. Груев, Вие сте първият възпитаник на Пловдивския
университет, който е станал професор. Как се промени Университетът от вашето студентство до днес?
– Този факт наистина ме прави много щастлив. Професорството
дойде след доста години усилен труд – през 1971 г. станах кандидат
на науките (доктор), през 1987 – доктор на науките, а професор – през
1989 г. Още повече, че това стана именно тук, където съм работил от
1966 г., а като прибавим и четири години следване, ще видим колко
години съм бил в Пловдивския университет.
Що се отнася до самия университет, неговото развитие премина
през няколко етапа – ВПМИ, ВПИ, за да се превърне в университет с
множество факултети, утвърден не само в България, но и в редица
европейски страни. Развива се научна дейност, която може да се
проследи от научните трудове, издавани още от първите години, и от
множество други публикации. Написани бяха много добри учебници и
помагала – аз говоря за Биологичния факултет, но това се отнася и за
целия университет. Преодоляна беше езиковата бариера и контактите
се установяват много по-лесно, което спомага за разширяване на науч-

ния обмен. С други думи, Пловдивският
университет се превърна в една сериозна
институция. Разбира се, аз съм пристрастен, но тази пристрастност не я намирам за
вредна и винаги ще държа на нея.
– Виждате ли в лицето на днешните
студенти утрешните професори?
– Да. Във всички випуски е имало открояващи се студенти. Поддържаме връзка
с нашите възпитаници и знаем, че голяма
част от тях се реализираха професионално
– в науката, други са великолепни преподаватели в средното училище, трети вече
Проф. Благой Груев
са доценти и професори. Виждам студенти,
завършили през различни години, познавам ги по лице, не на всички помня имената, често чувам или прочитам
нещо интересно за тях.
на стр. 29
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В Юридическия факултет започнахме
обучението с поглед към бъдещето
Проф. д-р Цветана КАМЕНОВА –
първият декан на Юридическия факултет
Една немска поговорка гласи: „Всяко начало е трудно“.
Началото на Юридическия факултeт на Пловдивския университет бе положено преди 20 години.
Тогава ректорът проф. Никола Балабанов се обърна към учени
от Института за правни науки при БАН, които имаха значителен
опит като преподаватели в Софийския университет през 70-те и
80-те години на миналия век.
Бяхме ентусиазирани, млади, искахме да създадем нещо ново
и отличаващо се от познатото до момента.
Започнахме с изработването на учебния план: всеки от нас
имаше добра представа как е организирано преподаването в
други европейски страни и в САЩ. Искахме студентите да получат
знания в нови области, неизучавани до тогава в Юридическия
факултет на Софийския университет. Искахме знанията да им
бъдат поднасяни по по-различен начин. Искахме те да бъдат посериозно подготвени за практическата работа, която ги очакваше.
Кои бяхме? Професор К. Лазаров – отличаващ се със своя младежки дух и отвореност към всичко ново, доцентите тогава Е. Друмева
и К. Стойчев – днес членове на Конституционния съд, доц. Милчо
Паликарски и аз – новоизбраният през месец юли 1992 г. декан,
тогава млад доцент. Ние петимата дълго обсъждахме по кои дисциплини са нужни повече или по-малко семинарни занятия, кои
колеги да привлечем като асистенти, кого да поканим да чете лекционен курс, как да работим с практикуващите юристи. Подадоха
ни ръка ръководителите на съда и прокуратурата в Пловдив. Достатъчно е да спомена, че всички упражнения в началото на 90-те
години се водеха от съдии, адвокати и прокурори от Пловдив. А
лекционните курсове се изнасяха от хабилитирани преподаватели
от Българската академия на науките.
Първи в страната въведохме схемата за изучаване на задължителни и изборни дисциплини, първи въведохме обучение, макар и с
малък хорариум, на дисциплината „Права на човека“. Първи започнахме да преподаваме знания по Европейско право и по интелектуална
собственост – марки, патентно право, нелоялна конкуренция, авторско право. Първи увеличихме рязко хорариума на търговското право.
от стр. 28
Не смятам, че има спад и днес. Факултетът върви с един нормален
темп, учейки се от миналото, дори от грешките. Пред очите ми става
постепенната смяна на поколенията. Част от по-старите преподаватели вече са в пенсия, оформя се една нова генерация от млади научни
работници, някои от които са вече доктори, предстоят хабилитации.
– Ваша книга беше първото конвертируемо издание на Пловдивското университетско издателство. Ако разширим малко
контекста, доколко конвертируеми са българската наука и българското висше образование?
– Мисля, че българската наука, съдейки по различни издания, по
резултатите от изследванията на наши учени, има едно високо ниво,
ползва се с авторитет не само у нас, но и в чужбина. Преди години
науката се делеше по идеологически причини на капиталистическа
и социалистическа – постановка, която днес ни се струва смешна, но
за съжаление тя доведе до изоставане в определени направления.
За мен науката е една – от всички човеци за всички човеци. Всеки
прави нещо за нея и то се отразява, където му е мястото, оценява се.
Сега българската наука се вля пълноценно в световната. Налице е
широко цитиране на наши резултати. Мога да дам десетки и стотици
примери с цитиране на разработки, публикувани в научните трудове

Години след откриването ни един от
нашите студенти ми направи спонтанно признание: „Знаете ли, нашият
учебен план е обърнат с поглед към
бъдещето. На стаж съм с други колеги, от други юридически факултети,
в голяма кантора и сравняваме кой
какво е изучавал. Така констатирахме,
че те идват от миналото, а само ние
сме учили с поглед към бъдещето“.
Трябва да призная, че това бе найголямата награда, която съм получавала като декан за усилията, които
полагахме през първите години след създаването на факултета.
Днес задължителните държавни изисквания за специалността
„Право“ са до голяма степен моделирани въз основа на нашите
схващания за модерно обучение по специалността. Ние бяхме и
сме отворени за всичко ново в областта на правната наука и на
преподаването на правни знания.
В самото начало наша цел бе създаването на екип от млади
преподаватели, които да милеят за факултета. Поканихме на първо
място пловдивчаните – тогава асистентите, а днес професори Венцислав Стоянов и Илиян Шотлеков. Първите отличници на випуски
в нашия факултет станаха и първите редовни асистенти – днес вече
главни асистенти, защитили успешно докторски дисертации, които
с удоволствие очакваме да се хабилитират. В резултат на усилията
на всички колеги днес Юридическият факултет на Пловдивския
университет се ползва с изключително добро име.
В личен план: аз не съм пловдивчанка. Родена съм в София,
израснала съм в София, и даже едната ми баба е потомствена
софиянка, както често се шегуваме. В Пловдив ме доведе амбицията да създадем нещо ново и различно. Но години наред името ми
се асоциираше с Пловдив и ме представяха като „пловдивчанка“.
Въпреки че съм била и научен секретар на БАН, и директор на
Института за правни науки при БАН – от 1995 до 2006 г., където
и в момента изпълнявам тази длъжност, все още за много хора в
колегиалните ни среди името ми се асоциира със създаването на
Юридическия факултет на Пловдивския университет. И трябва да
призная, че се гордея с това.
на Пловдивския университет. Това е реплика към някои изсилващи се
колеги, които твърдят, че тези публикации не носят национално или
друго признание. По този показател ние сме заели своето място като
факултет и като университет в световната система.
По отношение на образованието моята оценка е субективна и
неофициална, но много хора, завършили университети, отидоха в чужбина и там направо или след някакъв конкурс ги приеха на отговорна
работа. Все повече се говори, че нашето средно образование е отлично и българите, заминали в Западна Европа или САЩ, се проявяват подобре от местните. Това се отнася за ученици, студенти, специалисти.
От друга страна е жалко, че най-можещите отиват в чужбина и не се
знае дали ще се върнат. Но то е и разбираемо. Ако един човек се върне
в България да работи при нашите условия, това е равно на героизъм.
Въпреки всички проблеми, аз съм оптимист.
– Какво е вашето оптимистично послание към студентите от
Пловдивския университет?
– Тези, които истински желаят да навлязат по-дълбоко в науката,
нека ползват опита и на други страни, по време на следването си да
имат възможност да отидат там, но като се върнат, да станат ядра,
около които да се присъединят други – ентусиасти, радеещи за издигането на българската наука и образование.
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БЪЛГАРИЯ – НЯКОЛКО СПОМЕНА
Александра МИХАЛСКА –
лектор по полски език от 2003 до 2007 година
Колко странно е за мене да
пиша за България в миналото...
Изкарах тука 7 важни години от
моя живот и осъзнах този факт
истински, когато се върнах през
септември миналата година в
Полша. Дори не тогава, все още
го осъзнавам. В малки дози, все
по-силно разбирам, че се върнах и България не е вече моя
„втора къща“, че вече не бъркам
местата, че вече клатя главата си както трябва, че моето
семейство, близки, са в Полша
и пак ще пътувам до България
само като турист. Не съвсем,
защото имам тук много приятели, много места, към които имам
голям сантимент, но въпреки
всичко... не е същото...
Как започна това?
Избрах
българистиката
случайно, не ме приеха френска филология, която ми беше
мечта. Все пак бързо разбрах,
че благодарение на загубата
спечелих двойно, защото френския го говорят много хора, а с
българския ще се различавам в
тълпата. Моята любов станаха
Балканите, което не ми попречи да развивам своето знание и
за френската култура...
Когато бях трети курс
(1999 г.), се появи първата възможност за пътуване в рамките на международен обмен до
Пловдив... Понеже бях известна
в катедрата като активна, предприемчива студентка, постигаща високи резултати в науката, ме избраха заедно с една
друга колежка от пети курс, за
да „направим път“ за следващите, заминаващи след нас...
Всички тогава се притесняваха
и възлагаха големи надежди на
това пътуване като стимул за
по-голямо ангажиране в учебната дейност на студентите от
нашата специалност.
Тогавашните лектори –
магистър Елка Минчева и д-р
Никола Топузов, са правили
какво ли не, за да ни представят
своята държава в такава светлина, че пътувайки вече до България, имах във въображението
си една многоцветна, приятел-

Александра Михалска
ска държава, където хората са
топли, отворени, мили...
Заради този факт, въпреки
безпокойството на близките,
се пренесох в непознатата ми
реалност все едно вече съм
била там някога. Първият ми
контакт беше по-скоро изненада, но след един месец почувствах, че ми става все по-добре,
а след три месеца реших, че
с удоволствие бих се върнала
като лектор по полски език,
за да прекарам малко повече
време и да науча повече за културата, манталитета, историята,
фолклора... това, за което няма
да прочета в академичните
учебници. Спомням си, че за
първи път изразих това желание в католическата катедрала
в Пловдив, която посещавах
заедно с моите колежки – българки, учещи полски.
И учудващо, само след три
години моето желание се сбъдна. Когато започнах работа в
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ми се струваше, че съм най-щастливият
човек на света. Чудесно е да
следваш мечтите си...
Моето първо съприкосновение със студентите беше
огромен стрес, но понеже усещах, че това е работата, която
обичам, бързо разчупих бариерите и влязохме в много добър
контакт. Страхувах се, че заради
възрастта студентите и преподавателите няма да ме приемат
сериозно, но май много бързо
доказах, че освен интерперсонални способности, имам и
професионални основи...
Последният етаж на старата

сграда на ректората, скърцащи
подове, недостиг на въздух на
етажа и тоалетните в подземните коридори, в които понякога липсваше светлина... това
са спомени от „физическите
аспекти“ на работата. Но те
бързо отидоха на втори план.
Най-важни за мене бяха хората,
с които се срещах – от педагогическия състав, студентите,
администрацията или съвсем
случайни.
Дистанцирана в контактите
с хората, пристигаща от „север“
католичка, пиеща само черен
чай, бързо се научих да разказвам историята на моето семейство на срещнат преди малко

имодействие, с които реализирах много инициативи и които
винаги ми връщаха енергията,
която влагах в работата с тях.
Нашите „Анджейки“ (Андреевден по полски), организирани в
Стария град, станаха традиция,
Клубът на любителите на полското кино се събираше редовно на прожекциите, „зеленото
училище“ беше много хубав
дидактичен опит извън стените на университета, заедно с
моите колежки полонистки
организирахме първата в България „Диктовка по полски за
лекторати“, организирахме конкурс по превод на съвременна
полска поезия, представяне на

Александра Михалска с колеги и студенти от ПУ
човек, да пия билков чай и
кафе, а преди всичко две много
важни изречения, нужни за безгрижен (безпроблемен) живот:
„има време“ и „всичко е наред“.
По време на четирите години престой в Пловдив преживях много... пожар, наводнение
от съседите, смърт на близка
съседка, атака на наркоманка във входа... но това можеше да ми се случи навсякъде...
тези спомени няма да засенчат
онези прекрасни пътувания до
манастири, паленето на свещички в църквите, разходките из Стария Пловдив, вечно
отворените кафенета, миризмата на печени чушки по улиците, растящо навсякъде грозде,
сочните праскови, ароматното
вино и силната ракия, лекуваща
всичко.
Удовлетворение в работата
ми даваха студентите – винаги
ангажирани, влизащи във вза-

полски книги, а кулминацията
беше театрален опит, с който
се захванахме през последната
година на моята работа в университета и спечелихме с нашите студенти конкурс за лекторати със спектакъла „Сколаж“,
базиран на текстовете, с които
работихме по време на нашите
занятия.
Списание „Славянски диалози“ или университетският вестник много често са давали възможност на студенти и преподаватели да блеснат със своите
занимания и идеи, а също така
информирахме какво се случва
в научния (и не само) живот
на славистите. Тука трябва да
спомена доц. Жоржета Чолакова, на която винаги можех да
разчитам и която с цялото си
сърце беше ангажирана в мнона стр. 31
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приятелски поглед отвън
Д-р Николай ДИЧЕВ*
През 1999 година бях приет
във Факултета по математика и
информатика (ФМИ) на Пловдивския университет в специалност
Математика на базата на резултата
ми от националната олимпиада по
математика. Честно казано, преди
това имах намерение да започна
следването си в Софийския университет, но в един открит разговор с Мирчо (проф. д-р Димитър
Мекеров, тогава все още доцент)
и Манчо (доц. д-р Манев, тогава
гл.ас.) колебанията ми изчезнаха.
Те ме убедиха, че в Пловдив ще
намеря отлична среда за професионалното ми развитие. И се
оказаха прави. През същата година Мирчо бе избран за декан и
заедно с неговия екип започнаха, по мое мнение, едно модерно
управление на Факултета, като
първообраз бяха добрите практики на западните университети.
Изключително дейни и идейни, те
държаха твърд курс в посока на
добруването на Факултета. А това,
което правеха, бе видимо за всички – базата на Факултета се подобри значително (на фона на ограничения бюджет), международното сътрудничество се разшири и
това даде шанс на много от нас
да посетим различни интензивни
курсове, семинари, конференции
и специализации (и в последствие
да продължим следването си по

различни магистърски и докторски програми), учебният процес
тендираше все повече в посока
ние, студентите, да дирижираме
следването си чрез възможностите на изборни курсове или писане на изпити извън рамките на
специалността и дори факултета.
Деканският екип прокара изключително добрата политика за привличане на отлично подготвени
средношколци, като разшири
базата за приема във Факултета. Така призьори на множество
регионални математически състезания, както и лауреати от ученическите конференции в рамките
на Ученическия институт по математика и информатика (най-големия форум за изява на талантливи
средношколци в България) стават
студенти на ФМИ.
Ентусиазираният стил на
работа на деканския екип се предаваше и на нас студентите. Лично
за мен много скъп спомен е създаването на Студентския семинар по
математика и информатика, където съвместно с колеги от различни специалности, освен изнасяне
на доклади, провеждахме и подготовка за студентските олимпиади по информатика и математика
и носехме призове за ФМИ.
Макар и вече изминали седем
години от завършването ми, аз
редовно разлиствам сайта на
ФМИ, не само за да прихвана
времето, когато бях студент, но

*Николай Дичев е възпитаник на ФМИ:
– бакалавър и магистър (1999–2003);
– специализация в ТУ – Мюнхен (2003–2004);
– Университета в Падерборн – докторат (2005–2009);
– преподава в Университета в Билефелд (2009);
– работи в консултантска фирма, специализирана във фармацевтичната индустрия, като анализатор (от 2010 г.).
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гобройни инициативи, развиващи славистиката.
Пазя в своите спомени и
тогавашния ректор проф. Иван
Куцаров, сегашния ректор доц.
Запрян Козлуджов, деканът
доц. Иван Чобанов, доц. Живко
Иванов, колегите от катедрата: Гинка Бакарджиева, Елена
Любенова, лекторката по сръбски език Даниела Йелич (с която
много добре се разбирахме),
неоценена, винаги сърдечната
Светла Попчева и преди всичко
моите скъпи Мария Ковалска-

Иванова и Данута МатишакНайденова, с които делих стая
и грижи. Не съм в състояние
да изброя всичките, на които
съм благодарна за четирите
години спокоен, плодотворен,
пълен с важни опити престой в
Пловдив. Нека те бъдат сигурни
обаче, че са в моите мисли и
много често си спомням миговете, прекарани в сградата на
университета и в града, където
оставих много важна част от
моето сърце.
„България – моя любов“.
„BUŁGARIA – moja miłość“.

Д-р Николай Дичев
и да разбера как живее Факултетът. С радост забелязвам, че през
последните години са защитени
десетки дисертации, броят на докторантите, както и на хабилитираните преподаватели расте. От
няколко години ФМИ има свой
Научен съвет, показващ как през
годините е надскочил педагогическия си профил и вече е набрал
достатъчна критична маса сам да
посочва своите доценти.
С приятелско намигване бих
желал да поднеса моите пожелания към студенти и преподаватели по случай половинвековният
юбилей на нашия университет.
На студентите желая да
използват максимално международните контакти на Университета и да пътуват (за съжаление,
виждам, че се появяват незаети
места в тези програми), да бъдат
инициативни, академично непослушни и критични. Лично аз не
съм имал никога затворени врати
във Факултета, трикът е да сте
активни, да търсите контакт с преподавателите си и разбира се да
сте добре подготвени.
Така се казваше последната изложба, която открих
като изпълняващ длъжността
директор на Полския институт
в София, през юли 2009 г. Тогава
още нямах прецизни планове,
засягащи моето бъдеще след
двегодишно дипломатическо
приключение в Посолството
на Република Полша в София
и след четири години работа
в Пловдивския университет...
Вслушвайки се в моите чувства,
си мислех обаче, че би било
чудесно да сбъдна и мечтите
си: да следвам в Художествената академия. А понеже исках

На преподавателите – бъдете
ентусиазирани и предавайте този
ентусиазъм на студентите си. Не
тъгувайте за това как едно време
сте имали по-добре подготвени
студенти, а сега те не са на желаното ниво. Времената и акцентите са други, а и студентите нямат
никаква вина за това. Добрият
пример почти винаги е заразителен (апропо това е и ролята на
интелектуалците във всяко едно
общество).
С голяма благодарност ще
спомена как по време на моето
следване доц. Дойчнин Толев
(сега професор в СУ) организираше за нас съботни семинари,
а в тези семинари присъствахме
само двама-трима студенти. Но
той никога не каза и дума за това,
а просто тихичко ни въвличаше в
теорията на числата.
Така че, скъпи преподаватели, осъвременявайте лекциите си,
предлагайте различни изборни
курсове, четете различни лекции
и въвличайте студентите в научната си дейност. Искрено се надявам
в следващите години да възникнат съвместни семинари между
преподаватели и студенти, както
и седмични семинари на различните катедри.
На ръководството на Университета пожелавам да продължи
да изгражда връзки с бизнеса, да
ориентира специалностите си към
пазара на труда, да привлича все
повече средства извън бюджета
си и да разширява мрежата си на
международно сътрудничество.
Честит юбилей на всички
нас, които сме свързани с Пловдивския университет, и на
добър час!
да занеса в Полша нещо много
трайно от България, реших, че
ще е много хубаво да се задълбоча не само в тайните на живописта, но и на иконописта.
В България се занимавах с
разпространяването на полската култура, сега в Полша популяризирам българската култура
чрез преподаването на техниката и историята на иконописта
по византийския канон, трайно
вкоренен в България. И винаги
подчертавам, че цялото ми знание е от България и съм свързана с тази държава завинаги!
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50 ГОДИНИ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Доц. д-р Агоп СРЕНЦ –
възпитаник от първия випуск на ПУ
Спомените започват от лятото на 1961-ва, тогава още войник на летище Узунджово. Готвим се за приемни изпити. Моят
е за СУ, физика. Изпитът бе във
ВМИ – Пловдив, записването –
в София. От Ректората разбрах,
че трябва да стигна до Двореца
на пионерите, до него е физикоматематическия факултет. Там
видях, че съм 9-ти в специалност
физика, „педагогически профил“.
Толкова исках „производствен“!.
Влизам в стаята за записване –
позната физиономия. Позната,
защото в края на 50-те години
лектори като проф. Живко Ламбрев, Янев, Исак Паси, инж. Дойчинов, Леон Митрани ежеседмично
изнасяха беседи пред пловдивската общественост в централния агитпункт (сграда „Кудоглу“),
читалище „Шалом Алейхем“, кино
„Георги Търнев“ и най-често в
Клуба на културните дейци (там
сега е хотел България). Пред мен
бе проф. Тодор Василев. Тогава
разбрах, че в Пловдив се открива
Висш педагогически институт по
природо-математически науки и
120 души от специалност Физика
сме първия му випуск.
Очаквахме
предсрочно
уволнение, но поради международната обстановка едва на 15
декември нас, студентите, ни пуснаха в отпуск. Първите лекции
бяха в сградата на Учителския
институт, сега там е Биологическият факултет. Посрещнаха ни
радушно. Преподавателите изнесоха лекциите в сгъстен вид, като
практическите занятия бяха в
учебните лаборатории на ВИХВП.
Особено внимание към нас прояви помощник-ректорът Динев,
бивш полковник. Изслушахме с
интерес лекциите на проф. Василев, с ас. Атанасов решавахме
физични задачи. Освободени
бяхме от Гражданска отбрана.
Заедно с математиците слушахме
лекции по Висша алгебра. Влезе
беловлас преподавател и започна да говори, като че ли пред
себе си – за детерминанти, правила на Крамер и т.н. Говореше
тихо, не се смути от шума, който
в първите минути превишаваше
допустимите децибели. Разбрахме, че сме имали възможността
да общуваме с доц. Йордан Дуйчев. Изнесе само 3 лекции. След
него дойде млад преподавател

с напълно контрастен подход.
Говореше високо, повтаряше,
жестикулираше: асистент Трифон
Наков. Неговото старание предизвика адекватно отношение
към дисциплината и успехът на
„войниците“ не се различаваше
от този на другите.
Значително
по-различни
бяха нещата при Диференциално и интегрално смятане, където
лекциите бяха четени от Д. Дойчинов, асистент на легендарния
проф. Тагамлицки, автор на учебника, който вече бе библиографска рядкост. Малцина от нас разбираха преподавания материал,

хме колеги в новооткритата гимназия в с. Подкова.) На 15 януари
занятията от първия семестър
приключиха, върнахме се в поделенията, където последва тъй
очакваното уволнение. Станахме
редовни студенти.
Вторият семестър протече в
нормална студентска обстановка.
Продължихме да слушаме спокойните лекции на проф. Василев
по експериментална физика. С
ас. Атанасов решавахме физични
задачи. Даде ни 20 – който ги
реши, готов е за изпита. Първо се
провеждаше изпит по физични
задачи, допуснатите се явяваха
на устен. Основен проблем бе
изпитът по ДИС. Когато манифестирахме на 24 май, на гърба на

първият спецкурс в специалност Физика – „Космично лъчение“.
В средата – проф. Леон Митрани. Отляво на дясно – Г. Тилев,
доц. д-р Агоп Сренц, д-р Мария Фурлинска, доц. д-р Вълю Великов,
И. Черчеланов, д-р Тано Терзийски.
изискващ тъй различен начин на
мислене. Помня как през почивката Иван Фесчиев (по-късно
доцент) с войнишки обувки, пред
дъската обясняваше дефиницията на Коши. Упражненията провеждаше преподавателят от СУ
асистент Добрев – висок, елегантен, с изключително внимателно
отношение към нищо неразбиращите слушатели.
В пълен контраст бяха часовете по руски език. Бяхме захласнати от младата чаровна преподавателка Милена Калудова.
Единствен мой познат сред колегите бе Стоян Кафеджиев – председател на кръжока по астрономическа оптика в училище. Но
най-вълнуваща беше срещата
с химика Димитър Бояджиев:
преди година бяхме в съседни
килии на гарнизонния арест в
Хасково. (След 4 години се оказа-

един от плакатите бе написано:
„ДИС – 3“. Но до заветната тройка достигнаха 7 души. Наесен
още десетина взеха изпита. На
есенната сесия не бях допуснат
на теоретичен изпит. В края на
изпитния ден влязох в залата, с
молба да видя обстановката. Още
на вратата бях попитан: „Знаете
ли каква е грешката?“. Доц. Дойчинов разгърна купчината и
измъкна моя лист: „Като си преписал интеграла, на следващата
страница си сбъркал при преписването. Интегралът е решен, но
не е зададеният“. Провеждането
на изпита по ДИС ставаше на дъската – начертават се 3 вертикални линии и 4 души развиват двата
си въпроса. До края на доказателството дъската се налага да
бъде няколкократно изтрита,
забравяш началото. Изключително трудно! През декември,

трети семестър, получих заветната тройка. На малкото пространство развих първия въпрос,
започвам втория. При изтриване
на началото загубвам логическата връзка. Попитах: такава ли е
субституцията. Нямах право да
получа отговор. Съседът отдясно
завърши изложението, получих
„жизнено пространство“ и завърших изложението. Дойчинов ме
попита от какъв учебник съм чел.
Казах, че съм ползвал само Тагамлицки. Това бе най-емоционалният ми изпит.
Подготовката за изпитите бе
улеснена, когато разполагахме с
учебници, най-вече на руски език.
За Метеорология и Термодинамика нямаше. Тано, Мария и Вълю
(по-късно всички стават доктори
и доценти) организираха тяхното написване на восъчна хартия.
Циклостилното им издаване бе в
обширния салон на бившия тютюнев склад, сега катедра „Органична химия“. Възникнаха технически
проблеми. След отстраняването
им към списъка на издателите бе
включено и моето име: технически сътрудник.
В специалност физика функционираше семинар. В края на
ІІІ семестър за участие в него
бяхме поканени и ние, желаещите студенти. Обсъждаха се
новости и теми, свързани с научната работа на преподавателите.
Тематиката бе разнообразена в ІІІ
курс: разглеждаха се вълни на Де
Бройл, съотношение на неопределеност, елементарни частици,
лазери, холография, полупроводници. На този семинар по физика,
който за нас бе „кръжок по физика“, част от разглежданата тема
бе изготвяна от студент.
В края на 3. курс бе формиран
кръжок по атомна физика с трима
участници. Пет години по-късно кръжокът по атомна физика
стана водещ. Тематиката бе разнообразявана с музика, поезия,
картини. За поне 8 випуска той бе
център на емоции, изпълнение
на научнопрактически задачи,
дипломни работи.
Личният ми интерес винаги е бил насочен към физичния
експеримент. В новосъздаденото
висше училище курсът по експериментална физика бе придружен с лабораторни упражнения,
като някои от постановките бяха
изработвани „в движение“. Това
се отнасяше и за практикума по
на стр. 33
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Университетско издателство „Паисий Хилендарски“
През 1971 г. в Университета е
създадена печатна база, чиято задача е да отпечатва помощна литература за студентите и поредицата
Научни трудове по специалности.
Академичният съвет периодично избира редакционна колегия,
чийто председател обикновено е
заместник-ректорът по изследователската дейност. Нейната задача
е да прави подбор, оценка и редактиране на представените за публикуване статии. Дългогодишен
ръководител на печатната база е
Петър Киров.
С решение на Академичния
съвет от 24.X.1991 г. е създадено
Пловдивското университетско
издателство като самостоятелно
производствено звено. Издателството е регистрирано в Националната ISBN агенция и получава
международен издателски номер
954-423. Основен предмет на неговата работа е издаването на академичната литература (учебници и
научни трудове) на преподавателите от Пловдивския университет.
Инициатор за създаването му
и пръв ръководител на издателот стр. 32
атомна и ядрена физика. Преподаватели ползваха ентусиазма на
студентите: Петър Петров изработи дървен модел на изобарните ядра, аз трябваше да изчисля
корекционните коефициенти при
определяне пробега на алфа-частици. Предоставих няколко високочестотни диода (от летището)
за комплектоване на Лехерова
система, вакуумният фотоелемент СЦВ послужи за изследване
на фотоефект.
Много полезен бе практикумът по лабораторна техника, разработен от ас. Поневски. Придобихме опит за рязане, пробиване
и огъване на стъклени тръби; пробиване и шлайфане на стъклени
плоскости; пробиване на отвор
в каучук; фотографски процеси;
работа с поялник, сглобяване на
електронни схеми; оцветяване
на алуминиеви детайли, помедняване, работа с киномашина.
Все неща, създаващи практически умения за подготвяне на учебен експеримент. В ІV курс това
продължи с Техническа физика, с
водещата роля на Поневски.
Най-интересни при цялото
ни следване бяха лекциите на
доц. Леон Митрани по атомна
и ядрена физика, едновремен-

ството е Емил Стоянов (понастоящем депутат в Европарламента).
След него ръководството е поето
последователно от Анастас Бадев
(по-късно два мандата заместниккмет на Пловдив) и Марин Балтов
(сега служител в Министерството
на външните работи).
През 2005 г. издателството е
регистрирано като търговско дру-

жество под името Университетско
издателство „Паисий Хилендарски“
ЕООД с едноличен собственик
Пловдивският университет. Оттогава до настоящия момент управител
на дружеството е Георги Кърнев.
През 2006 г. започва модернизация
на съществуващата печатна база,
като до 2009 г. е внедрена издателска система за цифров печат,

изключително подходяща за отпечатване на специализирана литература в малки тиражи. Създаден
е екип от висококвалифицирани
специалисти – компютърни дизайнери, редактори и коректори.
През 2007 г. издателството става
редовен член на АБК (Асоциация
„Българска книга“) – браншовата
организация на книгоиздателите в
България. Като член на Асоциацията издателството участва във всички специализирани изложения на
книги в България. В момента с логото на Университетско издателство
„Паисий Хилендарски“ се издават
над 100 заглавия годишно – учебна,
учебно-помощна, научна и научнопопулярна литература, списания и
годишници.
Продукцията на Университетското издателство се разпространява основно чрез двете книжарници в сградите на Пловдивския
университет. Издателството разполага и с щанд на една от големите
книжни борси в София.
През 2005 г. издателството създаде и копирен център в сградата
на Университета.

но пред химици и физици. Но
за израстването ни като физици най-съществен бе приносът
на доц. Атанасов и доц. Иванов.
Доц. Атанасов, целият в тебешир,
пишеше по дъската, без да ползва записки, триеше. Доц. Иванов
учудваше аудиторията с прецизността на математическата логика. Не позволяваше закъснения
и приказки. Не случайно последния учебен час, в знак на нашето
уважение и благодарност, само
на двамата поднесохме ритуални
кошници с цветя.
За отбелязването на студентския празник физиците в ІV курс
организирахме 3-дневен поход
до Персенк и Ер Кюприя. Сутринта рано на 8 декември тръгнахме обратно и с раниците бяхме
на последните редове на Военния клуб. Вечерта в ресторант
„България“ бе организиран бал,
а нямахме куверти. След локална
сбирка, около 12 часа решихме
да се присъединим към основната група. Не ни пускаха, ха-ха
да стане скандал. Дойде милиция, обяснихме кои сме. Отвориха вратата на ресторанта към
хотела и се присъединихме към
общото веселие до 4 часа, после
на Бунарджика, при Альоша
посрещнахме изгрева.

Спомням си за първия фестивал на художествената самодейност. В началото на май 1962 г.
в спортния салон на гимназия
„Димитър Благоев“, след двуседмични репетиции, всяка от групите на четирите специалности на
единствения І курс се представи
с хорови и индивидуални изпълнения, рецитали, танци, спортни
състезания.
След ІІІ курс бе организирана едномесечна производствена
практика. Основната група бе в
Електроапаратурен завод – Пловдив.
Курсовете за обучение във
ВУЗ бяха 5-годишни. В началото
на ІV курс разбрахме, че петата година ще бъде под формата
„задочно обучение“. 9-ти семестър ще бъде педагогическа практика, по време на новогодишната
ваканция ще има очни занятия,
през пролетната – изпитна сесия.
Юли – държавен изпит. Така и
стана. Но програмите за четвърти курс бяха сгъстени и задочна
остана само Методика на математиката. Не съм имал интерес
към математически дисциплини
и методиките съм считал излишни. Но лекторът Койчо Славов
ни поднесе брилянтна поредица
лекции по математическа логика
и пренебрежителното ми отноше-

ние към дисциплината „методика“
се наложи да бъде коригирано.
След приключване на последната (осма) изпитна сесия семестриално завършилите 42 души
бяхме разпределени на работа по
окръзи, с по-малка заплата. Така
бе проведена педагогическата
ни практика. Мария Фурлинска,
Вълю Великов, Тано Терзийски и
Маргарита Георгиева бяха назначени като стажант-асистенти във
ВПИ „Паисий Хилендарски“. Те
бяха безспорните първенци на
първия випуск физици.
След разпределението 9
абсолвенти
организирахме
8-дневен туристически поход в
Пирин и Рила. Към нас се присъедини преподавателят по методика на физиката Панайот Таргов.
Приехме го като лидер, защото
бе инструктор по туризъм. Там
бе целият спецкурс по „Космично
лъчение“. С писмо от Леон Митрани, бивш директор на станцията, бяхме радушно посрещнати
от работещите в космическата
станция на връх Мусала. На една
от хижите студенти от МГИ пееха
блатни песни: „Тошо комуниста
забрани туиста е-е“, „назначен съм
във Мадан, как се чувствам…“.
След месец се пръснахме по
цяла България.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ –

с достойно минало и оптимистично бъдеще
Проф. д.пс.н. Веселин Василев –
доайен на преподавателите от ПФ
Педагогическият
факултет
направи първите си стъпки чрез
двете специалности „Начална“ и
„Предучилищна педагогика“, които
„стартираха“ през есента на 1984 г.
(отначало те бяха интегрирани към
Филолого-педагогическия факултет;
като самостоятелен Педагогическият факултет беше обособен през
1990 г.). Към този момент някои от
първите факултети на Пловдивския
университет имаха вече двадесет и
три годишно развитие, укрепнали
преподавателски състави и немалки
постижения и успехи. Но за създаването на новия факултет като че ли
не бяха използвани най-успешните
модели. Основите му се полагаха
от ръководители, които се учеха да
управляват„в движение“, а и се запознаваха съвсем отначало със своеобразието на специалностите, които
трябваше да изграждат и ръководят.
Дълги години младите асистенти,
които бяха привлечени, нямаха до
себе си образеца на опитен, зрял,
авторитетен специалист, който да
насочва работата и развитието им.
Имаше време, когато най-силното
звено във факултета бяха ... самите
новопостъпили студенти: амбициозни, интелигентни и ученолюбиви,
музикални, трудолюбиви, обичащи
педагогическата професия, те даваха
и на нас стимул и кураж да работим
за развитието на факултета. И неслучайно днес най-добрите учители в
Пловдив и региона са възпитаници
на Педагогическия факултет. (Един
показателен, макар изглеждащ като
страничен, пример: само за годинадве няколко десетки талантливи и
трудолюбиви момичета и момчета
от Педагогическия факултет създадоха превъзходен академичен хор,
който по онова време беше несъмнено един от най-добрите в Европа и
смайваше конкурентите и публиката
на националните и международните фестивали. След това хорът беше
безжалостно ликвидиран поради
нечии управленски „съображения“).
С годините младите кадри
укрепнаха и днес Педагогическият
факултет притежава едни от найавторитетните и силни преподаватели в Университета; успешното им
развитие, дело и заслуга основно
на самите тях, говори допълнително за големия им личен потенциал.
През последните мандати факултетното ръководство създаде благоприятна атмосфера за работа и за
научно израстване; откритите нови

Проф. Веселин Василев
специалности бяха създадени върху
стабилна основа и имат дълготрайна перспектива; установените международни контакти не само легитимират факултета, но и му дават
шансове да обменя сполучлив опит с
напреднали университети, от които
следва да се учим. Можем уверено
да заключим, че Педагогическият
факултет вече преживя успешно,
макар и трудно, годините на своята
младост и навлезе в зрелостта си с
мисълта, амбицията и възможностите за непрекъснато развитие и усъвършенстване.
Някои от посоките на това бъдещо усъвършенстване и модернизиране ще споделя тук – така както ги
виждам от позицията си на доайен
на факултета; с готовност ще призная, че използвам и конкретизирам
и идеи, изказани от други колеги,
включително и идеи от платформите на кандидатите от продуктивната
кампания за избор на Ректор на Университета преди месеци.
На преподавателите от Педагогическия факултет най-много им подобава да бъдат новатори в учебнопреподавателската работа, защото
те не само я вършат всекидневно,
но и специално я изучават. В духа
на световните тенденции следва да
обмисляме и предприемаме стъпки
към намаляване на дяла на тромавата, обемиста и не особено ефективна
традиционна лекционно-семинарна
организация на работа и заменянето
й с повече самостоятелна (но контролирана, насочвана, конкретна и
индивидуално-своеобразна) работа
на студентите.
Трябва по-смело да се прибягва към нетрадиционни организационно-технологични форми на
работа, като дистанционно обучение
(може дори в съчетание с редов-

ното и задочното), международно
сътрудничество не само чрез научни, но и чрез образователни програми на магистърско и бакалавърско
ниво. Първи стъпки в тази посока
във факултета вече се правят.
Международният обмен на
студенти – за него не трябва да
съдим и да го оценяваме само от
гледната точка, че създава организационни трудности, отклонява от
привичния (удобния) ритъм на следване и от правилата. Нашите студенти трябва да опознаят и другите
страни и университети, и чуждестранните образователни традиции
чрез непосредствени контакти с тях.
Но за целта те трябва да тръгват за
чужбина с предварително поставени и добре обмислени задачи, а
не да разчитат на стихийни контакти.
Следователно ние още тук, в нашия
университет и факултет, трябва да
създадем система и програми за
целенасочена работа по студентския
международен обмен.
Трябва сериозно да се активизират художествено-творческата активност и изяви, спортните
занимания и изяви и обществената активност и изяви на студентите,
особено тези, свързани с контактите
с учебно-възпитателни заведения,
обществени или неправителствени организации и всякакви форми
на обществено-полезна практика.
На нашите студенти им подхожда
да опознават бъдещата си професия като я практикуват в подходящи
форми, а не само като я изучават
на книга или по разказите на други
хора. Най-добре е тези форми на
работа да протичат с активното
съдействието на преподаватели.
Да се активизира и подкрепя участието на студентите в разнообразни и подходящи форми на
научно-изследователска и изследователско-практическа дейност,
която да бъде стъпало и своеобразен „филтър“ за подбор за бъдещото
им участие в докторантски програми. Съвместно с университетското
ръководство да се потърсят още
по-действени начини за мотивиране
и стимулиране на висококвалифицираните преподаватели да работят с
докторанти (да се разширяват, организират и модернизират докторантските програми) и да подпомагат
научните занимания на студентите.
На тази основа трябва да се подмладява факултетният преподавателски състав и да се търсят нови,
по-ефективни форми за поддържане
и повишаване на професионалното
му равнище.
В науката трябва по-широко да

се разгръща екипна работа по сериозни, обхватни проекти и мащабни, най-добре теоретико-приложни
теми. На факултет с нашия огромен
кадрови потенциал му подхожда
дори разработването на цялостна
концепция за развитието на образованието у нас или на негови фрагменти (етапи, звена); още по-добре
– в сътрудничество – чрез съвместни
проекти със сродни факултети и университети. Не е редно нашето образование да го насочват и „реформират“ чиновници-псевдоексперти от
държавните институции. Ние трябва
да им покажем на дело, че те са само
функционерите-формални изпълнители, а истинските експерти сме ние,
особено в екипи с учителите, които
са наши възпитаници.
Специалностите в Педагогическия факултет винаги са се радвали
на висок интерес от страна на младите хора и кандидатстудентският
наплив не спадна тревожно дори в
кризисните години. Едно от обясненията е, че образованието – като
основна функция на цивилизацията
– винаги ще се подкрепя от обществото и държавата и ще осигурява гарантирани работни места. Но
мисля, че имаме право да се ласкаем, че друга сериозна причина е
доброто реноме на факултета и на
неговите преподаватели. Не е случайно, че основните специалности
във факултета твърдо държат третата позиция в неофициалния национален рейтинг (а защо да не помислим и за по-висока?). Голям и стабилен е интересът към многобройните
ни магистърски програми, в които
масово се записват възпитаниците
ни от бакалавърската степен, които
са се убедили, че им предоставяме
добро образование. Разбира се, не
бива да се успокояваме с някакъв
предрешен гарантиран интерес, а
трябва да работим за поддържането на постоянно високо ниво във
факултета.

***

В живота на отделния човек
50-годишнината е особена възраст –
тогава, натрупал опит, заел позиции в
обществото, изглежда, че може всичко. Но – само ако е съчетал зрелостта
с мотивацията, амбициите и желанията от предишните години. А в живота на един университет 50-годишнината си е направо млада възраст:
ако от натрупания опит се извлекат
реалистични поуки (отчитащи не
само успехите, но и пропуските и
грешките), ако се запазят младежката амбиция, дързост и високи цели –
тогава наистина могат да се очакват
още по-високи резултати.
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Студентските години са незабравими
Лина ПОПОВА –
от първия випуск на специалност Биология
Всички ние от първия випуск
на ВУЗ-а държахме кандидатстудентски приемни изпити в Софийския университет и там бяхме
приети за студенти. Това се вижда
и от печатите на студентските ни
книжки, поставени на първата
страница върху снимките ни и
подписа на Ректора, а горе, на
мястото на наименование на учебното заведение е изтрит надписът
„Софийски университет; Биологогеолого-географски факултет“
и е коригирано на „Висш Природоматематически институт“.
Поради по-късното откриване на
института в Пловдив бе въведен
райониран прием на студенти.
Получихме съобщение на първия
учебен ден да се явим в Пловдив на ул. „Тодор Самодумов“ №2.
Обяснението относно районирания прием, което ни дадоха,
беше необосновано и необяснимо, защото в курса ни имаше
студенти от Силистра, Видин,
Велико Търново, Севлиево, Варна
и дори от София. Всички, които
не бяхме пловдивчани, искахме
да си изтеглим документите. На
организирана среща първият
Ректор, проф. Живко Ламбрев, ни
говори за това колко е благородна бъдещата ни професия и, че
ние, макар и в Пловдив, ще учим
по учебния план на специалност
Биология в СУ.
Така и стана. Като първи
номер в института бе записан
колегата ни Димитър Люцканов
(вечна му памет).
Ние бяхме с петгодишен курс
на обучение, като 5. курс се водеше задочно, работихме по разпределение и карахме педагогическата си практика. През януари
1966 г. положихме последния си
изпит по Методика на обучението. През юли същата година се
явихме на държавен изпит заедно с колегите си от втория випуск,
тъй като те бяха преминали на
4-годишен план на обучение.
На нашите дипломи за завършено висше образование е написана квалификационна характеристика „биолог и учител по биология и химия“ (както на колегите
от Софийския университет).
Студентските ни години бяха
незабравими. Четирите специалности започнахме обучение в базата на едно училище
на тепето, в Стария град. След
редица ремонти, преустройства
на лаборатории и надстроявания,

днес на това място е Биологическият факултет на Пловдивския
университет. Единият вход беше
от южната страна на тепето, по
широко и красиво стълбище с
цъфтящи форзиции, на мястото
на сегашното разкритие на старинния амфитеатър. Официалният вход беше от северната страна,
до църквата „Света Богородица“.
Студентите от четирите специалности отначало слушахме
заедно лекции по общите дисциплини, като за целта ползвахме
и големите аули и аудитории на
други ВУЗ в Пловдив. Това беше
и една от причините физици,
химици, биолози и математици от
първия випуск да се познаваме
добре.
На нашия първи випуск
биолози преподаваха следните
хабилитирани преподаватели от
института (научните им звания са
дадени такива, каквито са били по
онова време): проф. Живко Ламбрев, доц. Борис Полнарев, доц.
Златко Бонев, доц. Димитър Воденичаров, доц. Павел Ангелов и
асистентите – Евгения Аджарова,
Снежина Мирова, Георги Илков,
Георги Бъчваров, Дафинка Нинова, Атанас Тачев, Петър Попов,
Петя Душкова, Неофит Чолаков и
ст. преп. Никола Кондарев. Днес
всичките от асистентите са вeчe
пенсионирани доценти и професори.
Освен това ни преподаваха
и хабилитирани преподаватели от БАН и други ВУЗ (научните им звания са дадени такива,
каквито са били по онова време ):
акад. Николай Стоянов – БАН,
доц. Кирил Боев – СУ, доц. Цоло
Пешев – СУ, проф. Иван Попов –
БАН, доц. Симо Тодоров – СУ, доц.
Милен Бешков – ВИХВП, д-р Гергов – ВЛТИ, и др.
За съжаление една голяма
част от преподавателите ни вече
не са между живите. Вечна им
памет!
Ние бяхме големи щастливци – фитогеография ни преподаваше академик Стоянов. Тогава
той беше над 80-годишен. Пътуваше от София и отсядаше в х-л
„Тримонциум“. Моите колеги го
посрещаха на гарата и го придружаваха навсякъде. Отнасяхме се
към него със съответната почит и
уважение. На последната си лекция, на раздяла, той развълнуван
сподели, че за всичките си години
на преподавател не е имал сту-

денти като нас.
Спомням си как доц. К. Боев
след изпита по биофизика покани
и почерпи курса ни в сладкарницата на х-л „Тримонциум“; как доц.
С. Тодоров на изпита по физиология на растенията, след като си
изтеглихме билетите с въпроси,
ни предлагаше да си изберем и
вземем по нещо разхладително
от това, което беше предварително донесъл. Изключително
увлекателни лекции по зоология
на гръбначните животни изнасяше доц. Ц. Пешев. А лекциите на
проф. Ж. Ламбрев по дисциплините, които ни преподаваше, макар
и академични, бяха достъпни и
разбираеми. За много от изпитите се подготвяхме по записките,
които си водихме по време на
лекции, тъй като нямахме учебници. Това определяше почти 100%
посещаемост на часовете.
Спомням си как на изпита по
систематика на растенията при
доц. Воденичаров той стоеше
зад маса, отрупана с букети от
всякакви видове растения, които
при посочване ние трябваше да
назовем с латинското им име и
да кажем характеристиките им.
След това отговаряхме на теоретичните въпроси. Оценките,
които сме получили, разбирахме
няколко часа по-късно, след като
е приключил изпитът за всички,

тръпнещи и незнаещи дали сме
прескочили високата бариера.
Незабравими остават провежданите по идея на ас. Е. Аджарова и ас. Д. Нинова „вечери на
биологията“, по традиция – в деня
на „първа пролет“. Това, а и летните учебни практики в районите на
различни хижи може би се оказаха причините за сближаването на
курса. С много от колегите и до
днес поддържаме връзки и сме
добри приятели.
Поради факта, че трудовият
ми стаж премина в Пловдивския
университет, съм свидетел на
кадровото и териториално развитие на специалност Биология и
превръщането й в самостоятелен
факултет с установени специалности и традиции. Извървяният
път е дълъг и възпитаниците на
Биологичния факултет могат да се
гордеят, че са завършили висшето си образование в Пловдивския университет. Много от тях
днес преподават като доценти и
професори. С малки изключения
асистентите във всички катедри
на факултета също са възпитаници на Биологическия факултет.
От сърце пожелавам на всички, които в бъдеще ще се дипломират във факултета, да се реализират като добри специалисти
в различните сфери на биологичните науки.

Приветствие от Емил Стоянов
Спомням си чудесно дните,
в които бях редактор на вестник
„Пловдивски университет“. Аз
поех ръководството на вестника
от Георги Райчевски, а активни
автори по това време бяха тогавашните студенти Симо Русев,
Илиян Александров, Тильо Тилев,
Мая Дългъчева, Анелия Гогева,
Екатерина Стратиева и още около
дузина други колеги и приятели.
Това бяха едни особени години,
в които вече се усещаше вкусът на идващата демокрация и в
които култът към художественото слово и журналистическото
слово беше изключително силен.
Днес, 20 години по-късно, почти всички тези хора намериха
свое място в литературата и в журналистиката. Искам да ги поздравя, да поздравя и вестника за дълголетието му. Разбира се,
щастлив съм, че и моят университет стана на 50 години. Вероятно тук е мястото да напиша, че винаги с гордост съм казвал, че
съм възпитаник на Пловдивския университет.
Ваш,
Емил Стоянов
Член на Европейския парламент
и бивш редактор на вестник „Пловдивски университет“
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Мотивацията на един университетски
преподавател за научни изследвания
Проф. дхн Цонко Колев – Химически факултет,
носител на национална наградата „Питагор“ за
утвърден учен в областта на природните науки
Проблемът за мотивацията на
един университетски преподавател за научни изследвания трудно
може да бъде описан в рамките на
едно есе. Причините са много. Найчесто лансираната причина е, че
той получава заплата заради лекциите, които води. От друга страна професионалното развитие на
университетския преподавател е
свързано с неговата научна активност. Ще се опитам да споделя част
от моя опит, свързан с личната ми
научна и преподавателска дейност
в Пловдивския университет.
Стартът на „младия“ учен в науката обикновено започва още от
студентската скамейка, където има
възможността и шанса да впечатли някой от своите преподаватели,
който от своя страна да го насочи и
да трасира началото на неговия път.
Диалектиката на необходимостта и
случайността е сложна материя, но
без „шанс“ трудно се постига значителен успех. Попадането в добър
и на високо ниво научен колектив
е много често решаващ момент в
развитието на един млад учен.
Но и това е само част от пътя,
защото младият учен все още
„търси себе си“. За радост, днес
научният работник не е така закрепостен, пред него има много възможности за разширяване и обогатяване на спектъра от знания чрез
специализации, стипендии, участие
в проекти. Трябва да отбележим,
че са от значение не само обстоятелствата, свързани с конкретната
научна дейност, а и много допълнителни фактори. Ето един факт
от опита ми като Хумболтов стипендиант в Германия. Успях много
бързо да се „впиша“ в работната
група, за което ми помогна доброто
владеене на немски. Задължително
условие при специализация в чужбина е да знаеш добре английски,
но е важно да се говори и езика на
страната домакин. Наблюденията
ми показват, че колеги-чужденци,
говорещи само английски, трудно
се адаптират в работните групи,
а някои и до края на престоя не
успяват.
Важна част от мотивацията на
един професор за научни изследвания в университета е обмяната
на идеи с други учени. Посещени-

Проф. Цонко Колев
ето на конференции и конгреси е
скъпо струващо мероприятие, но
личните контакти, които се осъществяват там, са от голямо значение за професионалното развитие.
Познавам учени, които не блестяха
с особени качества, но попаднаха
в подходящата среда и направиха много добра кариера. Другата
крайност са индивидуалисти, които
не намериха общ език с колегите си и откровено се провалиха в
професионалното си развитие. Не
напразно способността за работа
в екип е основно изискване при
постъпване на работа във фирми и
университети.
Друг фундаментален въпрос
за развитието на един изследовател е контактът с водещи световни
учени. От една страна този контакт
влияе върху мотивацията за работа, а от друга върху генерирането на идеи. Бих могъл да посоча
няколко случая от моята биография. Хората, които искам да спомена, са Нобелови лауреати. С проф.
Герхард Херцберг се срещнахме на
конгрес по молекулна спектроскопия и неговата лекция, както и разговорът след нея, ме мотивираха да
се занимавам с вибрационна спектроскопия. След години случайността ме срещна с проф. Николас
Бломберген, Нобелов лауреат по
физика, създател на нелинейната
оптика. Трябваше да придружавам
този изключителен човек по време
на конгрес в София. Той пожела да
посети Пловдив и от дума на дума
си дойдохме на думата. До този ден
понятието нелинейна оптика беше
за мен „Тера инкогнита“, но след
него то стана моя научна съдба.
Тогава ми показа, че органичните

материали имат голям потенциал
и това ме накара да започна системно изучаване на всички публикации, свързани с тях. Удостояването ми с наградата „Питагор“
е свързано именно с органичните
материали за нелинейна оптика
и електрооптика. Третият учен,
който оказа положително влияние върху моето развитие, е Джон
Антони Попл, лауреат на Нобелова
награда за постижения в квантовата химия. Беше поканен като лектор в Дортмундския университет.
След лекцията, на традиционното
кафе ме попита с какво точно се
занимавам. Отговорих кратко и
той ми каза в прав текст: А квантово-химични изчисления правите
ли? Отговорих отрицателно. Съветът му беше да обърна сериозно
внимание на теорията. Подтика
да се занимавам с квантова химия
на високо ниво до голяма степен
дължа на този човек.
Изброените дотук фактори
влияят положително върху професионалното развитие на младия
учен, но когато той се утвърди и
започне самостоятелно развитие,
започват да изникват материални
проблеми, пречещи да се изведат
разработките до край. Недостатъчното финансиране на науката
в нашите университети е основната причина някои преподаватели
да не могат да публикуват качествени работи. И тук трябва да се
подчертае ролята на мотивацията.
Само силно мотивираният учен е
в състояние да преодолее липсата на средства и да финализира
своя проект. В университетите има
възможност за привличане на студенти за научна дейност. И тук е
необходима мотивация, която се
изразява в организирането на
тяхната работа и поставянето им
на изпълними задачи. Когато студентите постигнат макар и малък
научен успех, той ги стимулира за
по-нататъшно творчество, изгражда самочувствие и желание за
нови успехи. Смятам, че работата
със студентите в нашите университети е един голям резерв, който
трябва да се използва за взаимна
полза, както за студентите, така и за
преподавателите. Добрият преподавател и учен е длъжен да подготви своите заместници, защото ако
такива няма, цялата научна тематика потъва в забрава.

Освен мотивацията има още
един фактор – „повелята на времето“. С други думи, обществената нагласа към дадена конкретна
наука. Преди 30 години химията,
физиката и биологията бяха „повеля на времето“, а днес тази роля
изпълняват правото, икономическите и хуманитарните науки.
Разбира се, заниманието с научни изследвания е вътрешна необходимост за всеки учен. Въпреки
аудиторната заетост на един университетски професор с лекции и
семинари, съвети, комисии и други
дейности, той е конкурентноспособен на един учен от БАН. Един
пример от моята публикационна
активност: до 2005 г. (тогава работех В БАН) имам 107 публкации,
днес те са 234, т.е. по време на моята
работа в ПУ съм публикувал 127
научни съобщения. Следователно
комбинирането на преподавателската и научната работа е възможно, но с цената на големи усилия.
Тук е мястото да подчертая ролята
на международното сътрудничество. Само с екипната работа днес е
възможно да се постигат значими
научни резултати и да се публикува
в списания с висок импакт фактор.
В края на моите размисли искам да
подчертая, че оценката на количеството и качеството на научната
продукция в природните науки е
обективно. Съществуват ISI web of
knowledge и Scopus, отразяващи
обективно научните постижения:
брой на публикации и цитатите
върху тях. Тук е невъзможно да се
изкривява истината. При хуманитарните науки такива бази данни
няма и оценката на постиженията е
до известна степен по-трудна и до
някъде е по-субективна.
Ръководството на докторанти
е друг сериозен мотив за научни
изследвания на учения преподавател. Работата по докторантската тема го поддържа на високо
информационно ниво. Той е осведомен за последните постижения
в областта на дисертантите си и
насочва техните усилия за постигане на научни резултати със значимост в световен план. Опитът ми
като ръководител на 8 докторанти,
от които 6 защитили и 2 в процес на
подготовка на дисертация, показва,
че те са били сериозна мотивация
за поддържане на моето научно
ниво и публикационна активност.
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Обществото на живите писатели
Владимир Янев
... съществува
тайно общество
на явните писатели...
*
Отвъд сивотата на казионните думи,
встрани от крещящата жълтопресност –
светликът на шепота.
Там е Словото.
Творците му не създават стара праг
матика, а нова граматика. Граматика на
духа, без която сме неграмотни.
*
Университетите са универсални, ако
създават общество.
То е младо и безсмъртно – обществото на живите поети.
Едни от неговите първозачинатели в
Пловдивския университет са Добромир
Тонев, Веселин Сариев, Филип Хорозов…
Те не са мъртви: разтворили са разпятийно ръце, подлудяват глаголите, дирижират искрите на светулките.
*
Литературата не се пише. Тя се случва.
Като живота…
Случило се е, че един млад асистент
събрал около себе си жадните за Слово.
Не им поднасял по даскалски чашата на
познанието – колкото по-талантливи са,
толкова по-скоро ще отпият отровата й.
Искал е да ги съхрани поетите за подълго време.
Успял ли е?!
По-скоро не.
Или ги е съхранил за вечно?!
*

Онези, първите странници, тръгват
по различни пътища��������������������
.�������������������
Подмамил ги е Граала на Словото. До който не се достига
колективно.
Но ги събира споменът за Кръглата
маса. Първите рицари и прекрасни дами
на университетската поезия – Тодор,
Добри, Весо, Фехим, Краси, Деко, Минко,
Румен Леонидов и Румен Денев, Божидар,
Тоня… Митични фигури сред бездарните
демитологизации на днешнотията.
Аве, Поезийо – живеещите с теб те
поздравяват!
И просто няма начин да не се появят
следващите…
*
Литературата не е бягане на къси разстояния. (Тук разстоянията са убийственно дълги. А годините са светлинни.)
Тя не е състезание между аматьори.
(Състезаваш се със себе си. С професионална самоубийственост.)
Може би е и невидима щафета – някой
ти предава и ти предаваш някому Словото.
И не си предател.

*
Христо Карастоянов, Веселин Стоянов, Иван Митев са отличителни български белетристи. Избрали са да живеят в Ямбол, Казанлък, Хасково. И не ги
напускат. Без тях градовете им ще станат
по-малки.
*
Стоян Сукарев, Стоян Вълев, Красимир Димовски, Валентин Георгиев – белетристи с различна съдба. Понякога се
появяват, понякога изчезват. Но винаги
ще ги разпознаеш. Дори и да не подпишат
творбите си.
*
Малко на шега, но не съвсем... След
„златната епоха“ на първите университетски поети идва „сребърният век“ – Мирела Иванова, Албена Хранова, Емил Стоянов, Антон Баев, Александър Секулов,
Емил Милев, Динко Петков, Тильо Тилев,
Ефим Ушев, Вазкен Налбантян създават
лирически творби с нова дикция. И колко
поетеси – Роза Анастасова, Атанаска
Кузманова, Анита Тарасевич, Крася Димитрова, Мая Дългъчева, Виолета Христова, Станислава Станоева, Катя Стоилова,
Екатерина Стратиева, Ангелина Талева,
Диана Георгиева, Катя Белчева...
*
А критиката, както си му е редът, идва
последна. (За да бъде първа ли?!) Активната загриженост на изтъкнатите преподаватели – литературоведи и литературни критици – като Огнян Сапарев,
Светлозар Игов, Иван Сарандев, Юлия
Николова, Клео Протохристова, Бистра
Ганчева, Атанас Бучков, стимулира бързото израстване на Мария Гарева, Стойо
Вартоломеев, Димитър Димов, Бистра
Сакъова, Емилия Каменова, Живко Иванов, Младен Влашки, Жоржета Чолакова,
Запрян Козлуджов, Иван Русков, Албена
Хранова, Татяна Ичевска, Гергина Кръстева, Здравко Дечев… Каква аналитична
кохорта! Яка им душа на небрежните
списователи! (Някъде тук трябваше да
намери място и правещият напоследък
прощъпулници в литературната критика
Николай Нейчев, но той принципно си е
по-отделно.)
*
Чудесно е, че в университета има преподаватели, изтъкнати автори на художествени творби – Светлозар Игов, Иван
Вълев, Йордан Костурков, Велин Станев.
Все по-друго си е за студентите, когато
съдещите за техните първи опити също
се пекат на художествената нива.
*
А може би не критиката, а хуморът
и сатирата идват последни. Затова ме
подсеща самотната фигура на Петър Краевски – автор на оригинални и интелигентни книги. Пък аз ще взема малко
назаем от хумора му, за да се попредпа-

зя от така модерното напоследък – „Ама
защо не си споменал и мен?!“. И ще отговоря: „А, не съм ли?! Извинявай! Забрави
ме и ти мен! Няма да искам извинение.“
*
Уви, напоследък все по-рядко се появяват обнадеждаващи автори на художествени творби сред студентите. (Иначе
е видимо настъплението им на научния
фронт.) Това обрича малцината даровити
на самотничество – в литературата найпълноценно е общуването с връстниците.
Но кой знае – може би именно самотното
пребиваване в пустинята ще роди откровения.

Владимир Янев и Георги Янев в къща
музей „Гео Милев“ – Стара Загора

*
При всичките си несгоди през последните десетилетия литературата днес е
освободена от трите стръвни божества
– властта, парите и славата. Днес повече
отвсякога е ясно, че за пишещия властта е
срамна, а славата – суета. Що се отнася до
парите – те винаги са били притежание на
низшите духом.
*
Лаврите не блазнят добрия писател.
Той знае, че те отдавна са изсъхнали.
Лавърът е дафинов лист – писателят не
подправя, а поправя. Какво и кого?! Ръкописите си и хората...
*
Сароян: „Аз съм писател, който е писател, гордея се с това и хич не ме интересува с какво се гордеят другите“.
Достойният писател напълно ще го
подкрепи. Отлично разбирайки, че тук не
става дума за тщеславие, а още по-малко
за липса на интерес към хората.
Писателят, който е писател, е горд, че
не слугува никому, включително на читателите си. Не те го създават, а той тях.
Читателите могат да създадат бестселърджиите – Кинговци, Брауни и Роулинги.
Добрият писател е загрижен за максималността на Словото си, а не за максималността на аудиторията.
*
... живее тайното общество на
явните писатели...
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Подранили мемоари и закъсняла молба
на един кандидат-вечен студент
Христо КАРАСТОЯНОВ*
... В университета в София написах курсова работа за пиесата „Войцек“ от Георг Бюхнер. Георг Бюхнер
след това го издадоха на български,
но през 70-та още си беше непознат
автор в България. Дружината, в която
бях тогава, бяха все възпитаници на
Френската гимназия, четяха френски списания и така бяхме научили
за „Войцек“ – в цяла Западна Европа бяха луднали по Бюхнер. Месеци изкарах в библиотеката, а като я
представих накрая работата си, на
Людмила Стефанова й станаха ей
такива очите. Че вие, вика, къде сте
чел „Войцек“?! В библиотеката, викам,
къде да я чета. В каква книга сте
го чел?! – вика. А аз, нали келеш, й
викам: „Зелена!“ И тя се предаде, писа
ми шестица. Прочее не заслужавах
шестица. С отсетнешния си акъл щях
да разбера, че е била много фанфаронска и наивна работа. Нещо бях
омешал атмосферата във „Войцек“ с
нацистка Германия, обичайните глупости... Но инак стряскаше.
Много след това – след като прекъснах следването в София, поживях
в Ямбол, поработих, роди ми се син и
нашите, предвождани от жена ми, ме
принудиха да продължа да следвам
– та се явих отново на кандидатстудентски изпити, но вече в Пловдив.
Беше хиляда деветстотин седемдесет и четвърта, смятайте за какво ви
говоря...
Там в Университета тъкмо бяха
разкрили специалността българска филология и се беше разчуло
надлъж и нашир, че щял да преподава Огнян Сапарев. Това ми стигаше.
И отидох, седнах, писах; темата беше,
естествено, за Ботев – и получих
пълна шестица. Ура и прочие, само
че впоследствие научавам, че първоначално екзаминаторките (учителки
от елитни пловдивски гимназии) ми
били писали чиста двойка, поради
което работата ми отишла у Огнян за
арбитраж. Тия работи тогава ставаха
независимо от кандидата: двойките да се препроверяват... – пустият
му тоталитаризъм! И именно той ми
завъртял шестицата. Обаче като се
запознахме накрая и той като ме
видя, че съм едва ли не дърт пергиш
с два семестъра зад гърба си, вика:

Христо Карастоянов
„Охооо, аз мислех, че това е някакво абитуриентче! Ако знаех, че била
такава работата, най-много тройка
щях да ти пиша...“
Казвам го това, защото искам да
си призная, че през седемдесетте
хич не си поплювах в литературните изцепки. Спомням си например,
че на този изпит в Пловдив, кандидатстудентския, просто ми писна по
едно време... Темата беше по-точно
за Ботев, Смирненски и Вапцаров,
сиреч нещо сравнително, нещо паралелно, такива работи, и аз писах за
Ботев, после писах за Вапцаров и
тъкмо тогава стана десет часа. Нямам
представа как е сега, но в ония години, когато бъдещето беше светло,
а редът – непоклатим – никой не
можеше да излиза от залата преди
десет... И става, значи, десет часа, на
мен вече ми е писнало отвсякъде,
и дрънвам бляскавата фраза: „А ако
прокараме мислена линия между
Ботев и Вапцаров, то тя непременно
ще мине през Смирненски!“ – и чао,
Гергино!
Хвърлям си листите на катедрата
и вдигам гълъбите.
(Ама бяхме млади де... Тогава
спокойно можех да седна зад машината без никаква идея или поне
хрумка и направо на белия лист да
ти изтракам разказ. В оная компания, софийската, си правехме едни
игрички, викахме им не знам защо
„психо-лингвистични експерименти“.
Дава ти другарчето две абсолютно
несвързани изречения и ти трябва
да напишеш разказче, в които тия
изречения да са вписани съвършено

*Христо Карастоянов е автор е на 26 самостоятелни книги – проза,
политическа публицистика и поезия. За най-важни смята онези, които
са издадени от пловдивски издателства: „Перпетуум мобиле“, „Кукувича прежда“, „Последствия“, „Съпротива.net“, „Паякът“, „La vie en rose и
други такива“ и т.н. Отличаван е с множество литературни награди.
Хр. Карастоянов е първият Доктор хонорис кауза на вестник „Пловдивски университет“.

логично и естествено.)
Беше странен този курс на филологическия факултет в Пловдивския
университет. По-предната година
тук бяха направили един прием без
кандидатстудентски изпити, тоест „по
документи“, както му викаха, така че
когато се оказа, че съм приет – хората ми признаха всичко от Софийския
университет и направо си ме записаха във втори курс. И в този втори
курс по същия начин пристигнаха
Тодор Чонов и Красимир Обретенов,
само че те идваха от други университети, само аз бях учил в СУ-то...
Сериозна работа!
И се започна една... Понякога
имам усещането, че през ония свирепи години повече време съм стоял
в Пловдив, отколкото в Ямбол. Беше
епохата на „пловдивската вълна“ в
младата поезия и аз просто умирах
да се мотая с тия хора. В университета
светкавично беше сформиран литературен клуб под предводителството на
Огнян Сапарев с оная негова иронична усмивка на ветроходец и сатана, и
на мен не ми трябваха никакви очни
занятия, за да хвана сутринта „Диана
експрес“ от Ямбол и да се изтърся

творения, още миришеха на някакви
други времена...
А като се надявам, че за всичките тия работи има все пак някаква добронамерена давност, мога да
си призная и едно престъпление.
Малко след като бях завършил семестриално образованието, но доста
преди да защитя дипломната си
работа върху живота и обвитата в
мъчителни тайни смърт на Матвей
Вълев (между едното и другото се
бяха проснали две-три тягостни
години), и когато вече войвода на
клуба беше станал Добромир Тонев,
същият този Добромир Тонев ми
звънна и ми заповяда да участвам в
студентските литературни празници
в Шумен. Само за протокола държа
да отбележа, че опитах да се възпротивя. Много твърдо му казах, че не
бива така! Казах му най-отговорно, че
вече не съм студент и туй ще е една
измама! На което Тонев убедено ми
отговори, че щом не съм се дипломирал, значи съм студент и че е непатриотично да му мрънкам такъв. И че
опитът ми за отказ не минава.
И аз светкавично кандисах.

Христо Карастоянов (в средата) с Огнян Сапарев и Добромир
Тонев на представянето на първата му книга „Пропукан
асфалт“ – Ямбол, 1982 г.
в Пловдив точно в деня, когато клубът имаше редовна сбирка: идеален
повод, за да бъда с всичките тия литературни бандити, които вече късаха
нервите на софийския истеблишмънт
около „Пулс“ и „Пламък“. Това си бяха
същински дионисиеви празници,
прерастващи във валпургиеви нощи
и завършващи обезателно в една
шкембеджийница – имаше я тогава
точно срещу сегашния Музей на съединението... Или пък срещу гарата
– за по-лесно отпрашване към Ямбол.
А аудиториите, където тия поетични
талибани четяха написаните малко
преди това в някоя кръчма стихо-

И участвах в конкурса, който
предхожда Шуменските празници.
И спечелих първата награда за
проза.
И беше обявено: първата награда за проза печели студентът от
Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ еди кой си... Аз бях студент от Пловдивския университет!...
А щом тогава, в онази забравена
вече година съм бил студент от Пловдивския университет, значи и сега
съм такъв: студент от Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“...
Приемете ме!
Обещавам да бъда редовен
студент...

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Законите, които свързват
страхливите и храбри думи,
аз трябва да запомня бързо.
И думите вървят срещу ми,
и търся структурните връзки
отпред назад, отзад напред,
а интонацията пръска
оформения словоред.
Диалектическо роднинство
в синтаксиса – назрял конфликт.
Изказването е единствено
хибрид от мисъл и език.
Не знам модалност, рема… нито
синтагма или предикат;
волунтаризъм, верб финитум –
studentus – gipsus, изпит – ад!
Учебника захвърлям пак,
но остават часове броени.
И пак чета неколкократно
за елиптично изречение.
Вибрират граматични ребуси
и мозъчните гънки пукат,
и аз навлизам бавно в себе си –
звъни на спомена капчука…
…И тъй – без начертана схема,
без предварителен сюжет –
започвам първата поема,
а първата е на късмет.
Аз търся своята звезда –
единственото си наследство.
А между птичите гнезда
виси изпуснатото детство.
Във него гълъби прелитат,
врабче трошиците кълве
и все почуква по вратите
на днешните ми стихове.
Разбират сетивата късно:
изминатият вече път
непоправимо се прекъсва –
остава някъде отвъд.
Сърцето запламтява звездно –
възможно ли е да греша!
Съмнението се загнездва
в обърканата ми душа.
А таксите не са платени,
водата, тока, телефона…
Съквартиранта ще се жени –
ще ме изхвърли през балкона.
Припомням си „Магистър диксит“
на Дядото. Не е лъжа,
но предстои ми тежък изпит
и трябва да го издържа.
А тия неплатени такси
и тоя луд съквартирант,
и тоя изпит – по синтаксис –
при оня оглупял педант…
Ще превъзмогна ли покрусата?
Часовникът показва шест.
И ме люлее тролейбусът
в изстиналия си кафез.
Гризе билети перфоратора,
момиче ме настъпва с крак,
с очи на паднал гладиатор
ме гледа някакъв хлапак.
На спирката. Залитат всички.
Отворена, вратата зей.
И звънък смях на ученички
залива целия тролей.
Ах, тоя изпит по синтаксис –
да беше вдругиден поне!
А Пловдив сякаш пита:
„Как си, подготвен ли си – или не?“
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Изпит
Тодор Чонов – поет и издател
Но утрото запали пътя ми
и няма връщане назад.
И се усмихва щедро слънцето
над най-пленителния град.
Пъстрее Събота-пазара,
дъхти на пресен зеленчук.
Под мен потропва тротоара,
не бях отдавна стъпвал тук.

Една злокобна чума шета
и тъпче българската пръст.
Въстава Двадесет и трета
срещу фашизъм, цар и кръст.
Сражават се до смърт по гарите
мъже, изсмукани от труд.
Пищи вдовицата България,
денят мирише на барут.

„Нима не са самоизмама
добрите стари времена?“ –
попита плочата от мрамор
върху отсрещната стена.
И някъде далеч ме тласна,
и ме прободе кървав нож,
внезапно слънцето угасна –
настана петвековна нощ.

А бе молитвена неделя…
Един безкрайно дързък поп,
развихрен, срещу Бога стреля
със своя легендарен топ…
…Белеят се измити кости,
не стига за бесилки връв.
Влекат Марици и Огости
съсирена човешка кръв.

От светлината пълнолунна
една череша разцъфтя.
Хайдушки огън нейде лумна
и времето се завъртя:
Петлешков тръгна към Оборище,
Бенковски не подвива крак
и Кочо се прощава с Пловдив,
и трескаво кипи Батак.

О, тая кръв! Тя още свети
сред планини и сред лъки,
полепнала по бреговете
на най-трагичните реки.

И нощите са страховити
като черешовия топ.
И тъпчат робството с копита
коне, препуснали в галоп.
И мисълта свирепо броди
в опасния времевъртеж:
Потомък ли съм на войводи
или съм някакъв келеш!

Наистина сега са други –
не ни отвеждат на разстрел!
Ний спим със своите съпруги
или с момичета в хотела.
Събираме се по квартири
(Какъв завиден рахатлък!),
магнетофона бясно свири,
бутилката изписва кръг
и светят в тъмното „цигари“
с фалшива светлина, прегръдки,
и чаши с истинско кампари
изпиват ни на бавни глътки.

А Пловдив пак ме пита: „Как си,
подготвен ли си или – не
за изпита си по синтаксис?“
Не съм подготвен, казвам, не.
Защото този шибан спомен
ме връща сто лета назад.
И аз не съм студентът Чонов,
а съм апостол в този град.
Звездите избледняват бързо
и се разсипва синева.
Неосъзната още дързост
блести в крайпътната трева.
Върти се светлокрила птица
в задъханите небеса.
И се оглежда във Марица
една тополова реса.
Денят все още разгадава
значението на нощта
и тънка тръпка преминава
подобно вятър над ръжта.
Играе конче огнегриво,
заплаква пролетно лоза…
След толкова сълзи горчиви,
най-сетне – радостна сълза.
Лоза и конче, гръм и ласка –
неразгадан докрай въртоп.
И зеленее като каска забравен
сред полето гроб.
И пак денят е свеж. Априлски.
Покълват нови семена.
И няколко патронни гилзи
ме хвърлят в други времена:

Аз знам, ще каже някой: „Чонов,
ти нямаш никаква вина!
Излишно се самонапомпваш,
сега са други времена.“

Между старинно тихи къщи
притиска ме градът сега.
Поток човешки ме поглъща
и пак ме връща на брега.
Подухват ветрове априлски
и всеки жител тук е млад;
Марица се стреми назад,
назад – към езерата Рилски.
И някъде на север взрян,
градът внезапно се изхълмя –
с дъха на гордия Балкан
гърдите свои да напълни.
Като фламинго стройни,
бързат момичета по своя път.
Дърветата с априлска дързост
в зелени пламъци горят.
Оглеждам се. Край мене – никой.
На хълмовете стъпил, аз,
разкрачен над града, извиквам
със силен Боримечков глас:
Жени – със мини и със макси,
мъже, професори, народ!
Аз нямам изпит по синтаксис,
а по съвременен живот!
Животът е солена пот.
И ето – своя път скъсила –
върви в паричен оборот
неизразходваната сила.
Върти се старата планета

във хелиоцентричен кръг.
Умират на война момчета,
продават се деца на търг…
А аз къде съм? И какво съм?
Каприз? Или – перекенде!
Попаднал в яденето косъм,
спокойствието ми краде.
Вървях през утрото навъсено
по стихналия булевард.
И се отбих – да ме обръсне
арменеца (добър бръснар).
Гъмжеше там от коментари
за някакъв техник-скубач,
за неспокойна Португалия,
за миналия вчера мач –
че „Левски“ не играе твърдо,
че хванали кола с хашиш…
Бръснарят дърпаше усърдно
излъскания си каиш.
На стола някой беше седнал,
развиделяваше навън,
в бръснарницата неугледна
човекът се унесе в сън.
Гълчавата внезапно стихна,
прибра бръснарят своя нож…
И ние гузно се усмихнахме,
че бяхме спали. Цяла нощ.
Приятелю, не питай как съм
забъркал качамака там
със онзи изпит – по синтаксис,
защото ме обзема срам,
но не за изпита… Българийо,
на този ден Земята спря.
На този ден летя Гагарин,
Цветан на този ден умря…
И пак потегля колелото
на времето, езици съскат
и на душата ми в стъклото
един въпрос отново блъска:
От института е изключен
студент – за „неприличен вид”(!?!)
А трябваше ли да се случи! –
въпросът още е открит.
Съвременнико мой, разкъсвай
веригите на своя ден,
за да не бъде утре късно,
за да не бъдеш унизен;
и дръзновен, и „недодялан“
налагай своите права.
Нима това е идеалът ни –
добре подстригана глава!
Нима (Да не събуждам мъртвите
със крясъците на кръвта!)
не бе в една Баташка църквица
безсилието на властта!
Сега неистово напредваме
през етики и кибернетики.
А в сънищата ни преследват
неуредени нови сметки.
Но във епохата… (Как мислите,
щастливи синове и внуци...)
По дяволите всички изпити,
ако не правим революции!
Пловдив, 1974 г.
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Пловдивският университет беше важна
част от моя път към най-добрите
университети в САЩ
Д-р Калин ВЕЦИГЯН*
Имал съм щастието да уча и
правя изследвания в едни от найдобрите университети в САЩ. Пловдивският университет беше важна
част от моя път натам. В турбулентните години на прехода, от 1990 до
1997, тихомълком успя да изиграе
ролята, която един университет би
трябвало да изпълнява – стимулира интереса ми към науката и ми
помогна да развия таланта си.
Удивително, голяма част от
тази подкрепа получих още като
ученик в Математическа гимназия
– Пловдив. Преподаватели по физика, между които Николай Николов,
Лука Станчев, Кръстьо Иванов, Драгия Иванов, отделяха от времето
си да ни подготвят за състезанията и олимпиадите по физика. Найтрансформиращо беше влиянието
на Иван Сираков, който ме огря
със своята брилянтност, заразите-

Калин Вецигян
лен ентусиазъм и кристално чиста
мисъл. След него олимпиадите по
физика бяха просто една игра
Впоследствие постъпих в специалност Физика и математика. И
магията на ПУ продължи най-ненадейно в лицето на Димитър Мекеров от Катедрата по геометрия.

* Калин Вецигян е възпитаник на Пловдивския университет, трансфериран в Масачузетския технологичен институт, където завършва едновременно две специалности – Математика и Физика (1997–2000). Получава
докторска степен по физика в Илинойския университет (2000-2005), като
през 2002 г. работи и на Уол стрийт за „Джей Пи Морган Чейс“. От 2005 до
сега преминава в Харвард своя постдокторат. Предстои му да започне
като професор по Микробиология и Физика в Университета на УисконсинМедисън, където ще открие и ръководи научна лаборатория.

Спортната слава
на Университета
Спортът е неразделна част от академичния живот в Пловдивския университет.
Отборите на нашата алма матер винаги
са се представяли достойно в различните
първенства и турнири. Заслуга за това
имат и поколения преподаватели и студенти. Не могат да се изброят имената на
всички, затова ще ви представим само
най-изявените спортисти, възпитаници
на Университета, преподаватели и спортни деятели, избрани за доктори хонорис
кауза. Ето и техните имена:
ЛЕКА АТЛЕТИКА
Стефка Костадинова – олимпийска,
световна и европейска шампионка на
висок скок, световна рекордьорка; Лиляна
Томова – европейска шампионка и световна студентска шампионка на 800 м;
Ива Пранджева – бронзова медалистка от
световно първенство.
ГРЕБАНЕ
Николай Бухалов – двукратен олимпийски шампион; Петър Мерков – олимпийски вицешампион в две дисциплини.

КАРАТЕ
Валери Димитров – два пъти световен и девет пъти европейски шампион.
БАСКЕТБОЛ
Силвия Германова – национална състезателка; Адриана Анадолиева.
ХАНДБАЛ
Марина Врачева – национална състезателка, играла е и в клубен отбор от
Гърция; Живка Христова – национална
състезателка; Верка Минева – национална състезателка.
ТРИАТЛОН
Борис Станев – национален състезател.
ФУТБОЛ
Христо Бонев, Аян Садъков, Стойчо
Младенов, Георги Аспарухов, Костадин
Костадинов, Красимир Манолов, Станчо
Бончев, Галин Пеев, Христо Сотиров, Красимир Чомаков, Иван Добревски, Гено
Добревски, Николай Киров, Димитър
Хаджиев. (Почти всички от изброените са

Той превърна моите две години в
университета в един интензивен
период на израстване, като намери формула, позволяваща ми да се
възползвам от най-доброто, което
ПУ предлагаше, и премахна всички
административни пречки по пътя.
Той уреди започването ми на индивидуално обучение по математика
и ми даде възможността да водя
упражнения на студенти – нещо
безпрецедентно и за университета
тогава. Тази безрезервна подкрепа
беше само началото на едно приятелство, което е формирало в найголяма степен моето разбиране за
това как трябва да се живее този
живот.
Изводът е простичък. Начинът, по който ПУ ме е докоснал,
няма нищо общо с пари, материални условия или тяхната липса, а
с таланта, инициативата и отдадеността на отделни личности. Нещо
повече, това, с което те най-много са ми помогнали, е точно това,
което не е било част от формалните
им задължения в университета и
дори е трябвало да се преборват с
шаблоните на системата, за да прокарат своите инициативи.
Животът е способността да реа-

гираш и да се адаптираш в една
вечно променяща се среда. Няма
стандарти, правила и процедури,
които да са винаги достатъчни. Така
че това, което ще пожелая на университета, е да вярва на своите студенти и преподаватели. Те са тези,
които усещат пулса на ежедневието, виждат нуждите на момента
и раждат инициативи. Вярата се
състои в това да им се прави път
без страх, че това ще доведе до
колапса на всичко изконно и стойностно в този университет. Така или
иначе, единственото нещо, което
може да умре, е това, в което има
живот на първо място. Безсилието
и апатията може да се заменят с
култура, в която виждаш смисъл да
се опитваш да дадеш нещо от себе
си като личност с уникален талант
и уникална гледна точка. Това е
култура, която зарежда младите с
ентусиазъм и засилва увереността
им, че могат и че няма по-голямо
удоволствие от това да създаваш.
Това е най-важното, което всеки
завършващ студент трябва да е
усвоил. България има нужда да се
събуди. Пожелавам на университета да носи с гордост не само името,
но и духа на Паисий Хилендарски.

Отборът по аеробика стана национален студентски шампион
за 2011 г. – треньор ст. пр. Валентин Кузев
играли в различни гарнитури на националните ни отбори по футбол, някои от тях
имат и успешна кариера в чужбина като
състезатели, други са били и треньори –
включително и на националния отбор на
България.)
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Георги Мърков – борба; Живко Вангелов – борба; Христо Бонев – футбол, Костадин Костадинов – футбол, Павел Дженев
– хандбал, Илия Кисимов – спортен журналист, Тодор Шабански – спортен журналист, Сашо Йовков – спортен журналист,
Венета Георгиева – спортен журналист.

ДОКТОРИ ХОНОРИС КАУЗА
Виктор Цезар Люти – почетен президент на еврофедерацията по конен спорт
и създател на корпорацията ЦВЛ, държаща тв и рекламните права на много
световни федерации и водещи клубове
в различни спортове, Швейцария; Карло
Анчелоти – треньор по футбол на „Милан“,
Италия; Енгелберт Нелле – вицепрезидент
на Немската федерация по футбол, Германия; Кийт Керншпехт – шеф на Световната
федерация по Уин Чун, Германия; Христо
Бонев – футболист и треньор на националния отбор на България по футбол.

