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125
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Основни общоуниверситетски събития
Студентски прояви
1.	Студентска	дискусия	на	тема	“Социалните	мрежи	-	но-
вият	обществен	фактор“	–	3	април	2013

2.	Национална	 студентска	 конференция	 на	тема	 „Закона	
да	висшето	образование,	студентската	общност	и	ней-
ното	място	в	съвременното	общество“		-	25-26	октом-
ври	2013

3.	Студентска	инициатива	„125	години	СУ	–	среща	на	по-
коленията“	–	30	май	2013

4.	Конкурс	за	студентски	културни	проекти,	свързани	със	
Софийския	университет	-		септември	2013

Научни прояви
1.	Цялостно	представяне	на	СУ	в	организирания	от	Бри-
тански	съвет	-	България	Фестивал	на	науката	–	9	май	
2013

2.	Трети	международен	 конгрес	 по	 българистика	 –	 23-26	
май	2013	

3.	Стартиране	на	инициативата	„София	–	европейска	ака-
демична	столица“	и	провеждане	на	научна	конференция	
–	9	май	2013

4.	Международен	студентски	научен	семинар	на	тема	„Гра-
ницата	–	политически,	социални	и	културни	аспекти“	–	
юни	2013

5.	ІV-ти	Международен	конгрес	по	православно	догматиче-
ско	богословие	–	май-юни	2013

6.		12-та	Международна	конференция	за	глобални	изследва-
ния	и	образование		–	23-27септември	2013

7.	Научен	семинар	и	художествена	изложба	на	тема	„Уни-
верситетът	в	културния	пейзаж	на	София“	–	проблемът	
за	рисковете	и	предизвикателствата	пред	недвижими-
те	 паметници	 на	 културата	 в	 съвременната	 градска	
среда	–	съвместно	със	Съюза	на	архитектите	в	България	
–	11	октомври	2013

8.	Университетската	култура	на	прехода	1988-89	–	поре-
дица	от	прояви,	организирани	от	Културния	център	на	
СУ

9.	Световен	форум	 за	 устойчиво	общество,	организиран	
от	„Клуб	София“	с	университетите-партньори:	Хумбол-
тов	университет	–	Берлин,	Кьолнски	университет,	Уни-
верситет	Лил,	Университет	Нюрнберг-Ерланген,	Универ-
ситет	Сейнт	Анджело	-	Тексас	и	други	–	11-12	октомври	
2013	

10.	 Международна	 научна	 конференция	 „Пренаписване	 и	
вариативност	–	2-3	ноември	2013																																													

11.	Международна	научна	конференция	„Биологията	–	раз-
витие	 и	 нови	 възможности”,	 посветена	 на	 50	 годиш-
нината	 от	 създаването	 на	 Биологически	 факултет	 и	
на	110-та	 годишнина	от	началото	на	биологическото	
образование	в	България	–	20-22	ноември	2013

12.	 Подписване	 на	 договор	 за	 извеждане	 в	 орбита	 на	
първия	български	спътник	с	научни	цели	„Алма	Матер“	
(съвместна	инициатива	с	Института	за	космически	из-
следвания	в	Красноярск)	–	ноември	2013

Издателска програма и премиери

1.	„125	секунди	със	СУ“	и	„125	години	в	125	минути”	
–	студентски	телевизионни	поредици	–	продукция	
на	телевизия	„Алма	Матер“

2.	„125	мига	от	живота	на	СУ“	–	изложба	фотогра-
фии,	включваща	както	архивни,	така	и	съвременни	
събития	от	живота	на	СУ

3.	„Почетните	доктори	на	СУ	(doctor	honoris	causa)”	
от	Цв.	Тодорова																																																							

4.	„125	 години	 СУ	 –	 личности,	 събития,	 етапи	 на	
развитие“	–	документален	енциклопедичен	сборник

5.	„Моят	университет“	–	125	разказа	на	бивши	въз-
питаници	на	СУ.	Сборник	от	спомени

6.	Документално-публицистичен	филм	„125	години	СУ	
„Св.	Климент	Охридски“

7.	125	стипендии	за	студенти	от	СУ	„Св.	Климент	
Охридски“

8.	Създаване	на	алумни	портал	към	сайта	на	СУ	„Св.	
Климент	Охридски“

9.	Провеждане	на	конкурс	за	студентско	есе	на	тема	
”Моят	университет-мечта”

10.	Издателска	програма,	посветена	на	125	годиш-
нината	на	СУ

11.	Валидиране	на	марка,	посветена	на	125	години	
от	създаването	на	СУ

Уважаеми колеги,
През	 2013	 г.	 Софийският	 универ-

ситет	 „Св.	 Кл.	 Охридски”	 навършва	
своя	 125	 годишен	 юбилей.	 Време,	
достатъчно	 за	 създаване	 на	 тра-
диции,	 които	 превърнаха	 Първото	
висше	училище	в	най-авторитетния	
български	академичен	център,	създа-
ващ	и	разпространяващ	знание.	Годи-
ни,	 които	 съотнесени	 към	многове-
ковната	европейска	университетска	

традиция,	 ни	 показват,	 че	 сме	 още	 в	 началото	 на	 един	
дълъг	път...
Мнозина	вероятно	ще	възразят,	че	в	условията	на	тежка	

социална,	 политическа	 и	 икономическа	 криза,	 когато	 зна-
чителна	 част	от	 сънародниците	ни	 се	борят	 за	 своето	
оцеляване,	ще	бъде	цинично	да	натрапваме	публично	нашия	
юбилей.	И	донякъде	може	би	ще	имат	право.	 След	пове-
че	от	20	години	преход	обществото	ни	изпадна	сякаш	в	
безпътица	 –	 обезлюдени	 села	 и	 градове,	 пустеещи	 земи,	
празни	 промишлени	 сгради,	 огромна	 безработица,	 масова	
младежка	емиграция,	разбити	съдби	...
Нашият	университет	усеща	тази	криза	не	по-леко.	Вече	

четвърта	поредна	година	ние	сме	принудени	да	работим	
в	условията	на	постоянно	недофинансиране	на	основните	
ни	дейности,	допълнително	с	орязани	средства	за	ремонти	
на	аудитории,	общежития	и	лаборатории...	И	точно	поради	
това,	 верен	 на	 своята	мисия	 –	 да	 продължава	 многове-
ковната	 българска	 културна	 и	 просветна	 традиция,	 съм	
дълбоко	 убеден,	 че	 в	 това	 объркано	 време	 Софийският	
университет	е	средището,	което	трябва	да	напомни	кой	
е	основният	приоритет	на	всяко	едно	модерно	и	проспе-
риращо	общество	–	образованието.
През	тези	125	години	той	се	превърна	в	символ	на	зна-

ещите	и	можещите	хора.	На	свободните	духом.	На	умо-
вете,	 които	 търсят	 и	 даряват	 своите	 знания.	 Охулван	
и	ласкан,	клеветен	и	уважаван,	Университетът	се	наложи	
като	коректив	на	всяка	една	политическа	власт,	като	ба-
риера	пред	измислените	авторитети	и	еднодневни	герои.	
Утвърди	се	като	място,	където	мъдростта	и	младостта	
си	дават	ежедневна	среща,	за	да	чертаят	пътищата	към	
бъдещето,	да	създават	мечти	и	надежди,	да	преодоляват	
трудности	и	предизвикателства!
В	 този	 смисъл	 юбилеят	 на	 Софийския	 университет	 е	

празник	на	цяла	България.	На	онази	все	още	бедна,	но	гор-
да	и	далновидна	България,	която	преди	125	години	прозря	
истината,	че	знанието	прави	силата	и	откъсна	от	залъка	
си,	за	да	му	даде	шанс.	На	днешната	разтерзана,	обезве-
рена,	разколебана	и	излъгана	България,	която	въпреки	всичко	
продължава	да	се	бори	за	правото	си	на	достоен	живот.
Ето	 защо,	 уважаеми	 колеги,	 въпреки	 трудното	 време,	

в	което	живеем,	призовавам	цялата	академична	общност,	
преподаватели,	студенти	и	служители,	да	посрещнем	юби-
лейната	 годишнина,	 показвайки	 истинското	 лице	 на	 Уни-
верситета	 –	 място,	 създаващо	 бъдещето	 на	 България!	
Разчитам	на	вашата	отговорност,	на	вашите	идеи	и	ен-
тусиазъм,	на	вашето	достойнство! Честит празник!
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празник	на	цяла	България.	На	онази	все	още	бедна,	но	гор-
да	и	далновидна	България,	която	преди	125	години	прозря	
истината,	че	знанието	прави	силата	и	откъсна	от	залъка	
си,	за	да	му	даде	шанс.	На	днешната	разтерзана,	обезве-
рена,	разколебана	и	излъгана	България,	която	въпреки	всичко	
продължава	да	се	бори	за	правото	си	на	достоен	живот.
Ето	 защо,	 уважаеми	 колеги,	 въпреки	 трудното	 време,	

в	което	живеем,	призовавам	цялата	академична	общност,	
преподаватели,	студенти	и	служители,	да	посрещнем	юби-
лейната	 годишнина,	 показвайки	 истинското	 лице	 на	 Уни-
верситета	 –	 място,	 създаващо	 бъдещето	 на	 България!	
Разчитам	на	вашата	отговорност,	на	вашите	идеи	и	ен-
тусиазъм,	на	вашето	достойнство! Честит празник!
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Основни общоуниверситетски събития
Студентски прояви
1.	Студентска	дискусия	на	тема	“Социалните	мрежи	-	но-
вият	обществен	фактор“	–	3	април	2013

2.	Национална	 студентска	 конференция	 на	тема	 „Закона	
да	висшето	образование,	студентската	общност	и	ней-
ното	място	в	съвременното	общество“		-	25-26	октом-
ври	2013

3.	Студентска	инициатива	„125	години	СУ	–	среща	на	по-
коленията“	–	30	май	2013

4.	Конкурс	за	студентски	културни	проекти,	свързани	със	
Софийския	университет	-		септември	2013

Научни прояви
1.	Цялостно	представяне	на	СУ	в	организирания	от	Бри-
тански	съвет	-	България	Фестивал	на	науката	–	9	май	
2013

2.	Трети	международен	 конгрес	 по	 българистика	 –	 23-26	
май	2013	

3.	Стартиране	на	инициативата	„София	–	европейска	ака-
демична	столица“	и	провеждане	на	научна	конференция	
–	9	май	2013

4.	Международен	студентски	научен	семинар	на	тема	„Гра-
ницата	–	политически,	социални	и	културни	аспекти“	–	
юни	2013

5.	ІV-ти	Международен	конгрес	по	православно	догматиче-
ско	богословие	–	май-юни	2013

6.		12-та	Международна	конференция	за	глобални	изследва-
ния	и	образование		–	23-27септември	2013

7.	Научен	семинар	и	художествена	изложба	на	тема	„Уни-
верситетът	в	културния	пейзаж	на	София“	–	проблемът	
за	рисковете	и	предизвикателствата	пред	недвижими-
те	 паметници	 на	 културата	 в	 съвременната	 градска	
среда	–	съвместно	със	Съюза	на	архитектите	в	България	
–	11	октомври	2013

8.	Университетската	култура	на	прехода	1988-89	–	поре-
дица	от	прояви,	организирани	от	Културния	център	на	
СУ

9.	Световен	форум	 за	 устойчиво	общество,	организиран	
от	„Клуб	София“	с	университетите-партньори:	Хумбол-
тов	университет	–	Берлин,	Кьолнски	университет,	Уни-
верситет	Лил,	Университет	Нюрнберг-Ерланген,	Универ-
ситет	Сейнт	Анджело	-	Тексас	и	други	–	11-12	октомври	
2013	

10.	 Международна	 научна	 конференция	 „Пренаписване	 и	
вариативност	–	2-3	ноември	2013																																													

11.	Международна	научна	конференция	„Биологията	–	раз-
витие	 и	 нови	 възможности”,	 посветена	 на	 50	 годиш-
нината	 от	 създаването	 на	 Биологически	 факултет	 и	
на	110-та	 годишнина	от	началото	на	биологическото	
образование	в	България	–	20-22	ноември	2013

12.	 Подписване	 на	 договор	 за	 извеждане	 в	 орбита	 на	
първия	български	университетски	спътник	с	научни	цели	
„Алма	Матер“	(съвместно	със	Сибирския	държавен	аеро-
космически	университет	в	Красноярск)	–	ноември	2013

Издателска програма и премиери

1.	„125	секунди	със	СУ“	и	„125	години	в	125	минути”	
–	студентски	телевизионни	поредици	–	продукция	
на	телевизия	„Алма	Матер“

2.	„125	мига	от	живота	на	СУ“	–	изложба	фотогра-
фии,	включваща	както	архивни,	така	и	съвременни	
събития	от	живота	на	СУ

3.	„Почетните	доктори	на	СУ	(doctor	honoris	causa)”	
от	Цв.	Тодорова																																																							

4.	„125	 години	 СУ	 –	 личности,	 събития,	 етапи	 на	
развитие“	–	документален	енциклопедичен	сборник

5.	„Моят	университет“	–	125	разказа	на	бивши	въз-
питаници	на	СУ.	Сборник	от	спомени

6.	Документално-публицистичен	филм	„125	години	СУ	
„Св.	Климент	Охридски“

7.	125	стипендии	за	студенти	от	СУ	„Св.	Климент	
Охридски“

8.	Създаване	на	алумни	портал	към	сайта	на	СУ	„Св.	
Климент	Охридски“

9.	Провеждане	на	конкурс	за	студентско	есе	на	тема	
”Моят	университет-мечта”

10.	Издателска	програма,	посветена	на	125	годиш-
нината	на	СУ

11.	Валидиране	на	марка,	посветена	на	125	години	
от	създаването	на	СУ

Уважаеми колеги,
През	 2013	 г.	 Софийският	 универ-

ситет	 „Св.	 Кл.	 Охридски”	 навършва	
своя	 125	 годишен	 юбилей.	 Време,	
достатъчно	 за	 създаване	 на	 тра-
диции,	 които	 превърнаха	 Първото	
висше	училище	в	най-авторитетния	
български	академичен	център,	създа-
ващ	и	разпространяващ	знание.	Годи-
ни,	 които	 съотнесени	 към	многове-
ковната	европейска	университетска	

традиция,	 ни	 показват,	 че	 сме	 още	 в	 началото	 на	 един	
дълъг	път...
Мнозина	вероятно	ще	възразят,	че	в	условията	на	тежка	

социална,	 политическа	 и	 икономическа	 криза,	 когато	 зна-
чителна	 част	от	 сънародниците	ни	 се	борят	 за	 своето	
оцеляване,	ще	бъде	цинично	да	натрапваме	публично	нашия	
юбилей.	И	донякъде	може	би	ще	имат	право.	 След	пове-
че	от	20	години	преход	обществото	ни	изпадна	сякаш	в	
безпътица	 –	 обезлюдени	 села	 и	 градове,	 пустеещи	 земи,	
празни	 промишлени	 сгради,	 огромна	 безработица,	 масова	
младежка	емиграция,	разбити	съдби	...
Нашият	университет	усеща	тази	криза	не	по-леко.	Вече	

четвърта	поредна	година	ние	сме	принудени	да	работим	
в	условията	на	постоянно	недофинансиране	на	основните	
ни	дейности,	допълнително	с	орязани	средства	за	ремонти	
на	аудитории,	общежития	и	лаборатории...	И	точно	поради	
това,	 верен	 на	 своята	мисия	 –	 да	 продължава	 многове-
ковната	 българска	 културна	 и	 просветна	 традиция,	 съм	
дълбоко	 убеден,	 че	 в	 това	 объркано	 време	 Софийският	
университет	е	средището,	което	трябва	да	напомни	кой	
е	основният	приоритет	на	всяко	едно	модерно	и	проспе-
риращо	общество	–	образованието.
През	тези	125	години	той	се	превърна	в	символ	на	зна-

ещите	и	можещите	хора.	На	свободните	духом.	На	умо-
вете,	 които	 търсят	 и	 даряват	 своите	 знания.	 Охулван	
и	ласкан,	клеветен	и	уважаван,	Университетът	се	наложи	
като	коректив	на	всяка	една	политическа	власт,	като	ба-
риера	пред	измислените	авторитети	и	еднодневни	герои.	
Утвърди	се	като	място,	където	мъдростта	и	младостта	
си	дават	ежедневна	среща,	за	да	чертаят	пътищата	към	
бъдещето,	да	създават	мечти	и	надежди,	да	преодоляват	
трудности	и	предизвикателства!
В	 този	 смисъл	 юбилеят	 на	 Софийския	 университет	 е	

празник	на	цяла	България.	На	онази	все	още	бедна,	но	гор-
да	и	далновидна	България,	която	преди	125	години	прозря	
истината,	че	знанието	прави	силата	и	откъсна	от	залъка	
си,	за	да	му	даде	шанс.	На	днешната	разтерзана,	обезве-
рена,	разколебана	и	излъгана	България,	която	въпреки	всичко	
продължава	да	се	бори	за	правото	си	на	достоен	живот.
Ето	 защо,	 уважаеми	 колеги,	 въпреки	 трудното	 време,	

в	което	живеем,	призовавам	цялата	академична	общност,	
преподаватели,	студенти	и	служители,	да	посрещнем	юби-
лейната	 годишнина,	 показвайки	 истинското	 лице	 на	 Уни-
верситета	 –	 място,	 създаващо	 бъдещето	 на	 България!	
Разчитам	на	вашата	отговорност,	на	вашите	идеи	и	ен-
тусиазъм,	на	вашето	достойнство! Честит празник!



Културни прояви
1.	Публични	 представяния	 на	 СУ	 в	 страната	 в	 периода	
март	–	май	2013:

	 Враца,	Плевен,	Русе,	Габрово,	Добрич,	Варна
	 Бургас,	 Ямбол,	 Стара	 Загора,	 Хасково,	 Кърджали,	 Пло-
вдив,	Карлово																																											

2.	Подписване	 на	 споразумение	 за	 съвместна	 дейност	 с	
Голяма	Софийска	община	за	съвместна	дейност	при	под-
готвяне	кандидатурата	на	София	за	културна	столица	
на	Европа	и	промотиране	на	 сградата	на	Ректората	
и	Университетския	музеен	комплекс	като	туристически	
обект	 в	 туристическите	 маршрути	 на	 София	 (серия	
дискусии	 „София	 –	 кандидат	 за	 културна	 столица	 на	
Европа”		–	23	април	2013	

3.	Публични	лекции	от	представители	на	българския	бизнес
4.	Майски	 дни	 на	 културата	 (по	 отделна	 програма;	 съв-
местни	спектакли	на	университетски	театър	„@лма	@
лтер“	 с	 други	 университетски	 структури;	 Семинар	 за	
романа)

5.	Годишен	форум	на	UNICA	(Universities	from	the	Capitals	of	
Europe)	и	среща	на	университетските	координатори

6.	Климентови	дни	на	културата	–	ноември	2013	(по	от-
делна	програма)

Празнични прояви
1.		Тържествено	откриване	на	академичната	учебна	2013-
2014		–	27	септември	2013

2.	Откриване	 на	 реновираната	 учебно-експериментална	
база	на	Биологически	факултет	в	Драгалевци	–	30	сеп-
тември	2013				

3.	Откриване	 на	Център	 за	 психологически	 изследвания	 и	
консултации	към	Философски	факултет	–	01	октомври	
2013																																

4.	Празнична	културна	програма	(поетическо	четене	„Уни-
верситетът	в	поезията“	и	прояви	от	сферата	на	всич-
ки	останали	изкуства;	ІІ-ри	Международен	форум	«Алтер	
Его»	2013;	Културен	център	на	СУ;	24-часов	театрален	
маратон;	публична	лекция	и	литературен	семинар	на	но-
белиста	по	литература	Джон	Майкъл	Кутси	(ЮАР)	–	1-7	
октомври	2013

Спортни прояви
1.	Поход	за	настоящи	и	бивши	студенти,	преподаватели,			
служители	и	техните	деца	до	Черни	връх	–	18	октомври	
2013	

2.	Международен	 спортен	 фестивал	 на	 СУ	 „Св.	 Климент	
Охридски“	–	22-26	октомври	2013

3.	Международна	научна	конференция	на	тема:	„Спортът	
в	университетското	образование“		-	8-9	ноември	2013

 Празнични събития на факултетите, департаменти-
те и самостоятелните структурни звена

1. Богословски факултет 
-	90	години	от	създаването	на	Богословски	факултет	–	
ноември	2013

-	Изложба	за	историята	на	БФ
-	Семинар	и	изложба	за	живота	и	научната	дейност	на	
академик	Иван	Гошев	–	октомври-ноември	2013

-	„1700	години	от	издаването	на	Миланския	едикт	–	313	
г.“	–	научна	конференция

-	Представяне	 на	 поредица	 книги	 от	 и	 за	 протоиерей	
Георги	Флоровски

2. Департамент за информация и усъвършенстване на 
учителите

-	Международна	юбилейна	конференция	по	случай	60	годи-
ни	от	създаването	на	ДИУУ	–	май	2013

-	Художествена	изложба	на	преподаватели,	учители	и	уче-
ници	–	октомври	2013

-	ІІІ-ти	 Есенен	 научно-образователен	 форум	 –	 ноември	
2013

-	Предложения:	 Общоакадемичен	 форум	 „Многоезичие	 и	
езикови	общообразователни	политики“

-	Научна	конференция	„СУ	–	университет	на	ученето	през	
целия	живот“

3. Департамент за езиково обучение
-	Тържествено	събрание,	посветено	на	50-годишнината	на	
ДЕО-ИЧС	–	12	юни	2013

-	Юбилейна	научна	конференция	–	14-15	юни	2013
4. Факултет по класически и нови филологии
-	Юбилейна	научна	конференция	по	повод	90	години	от	
основаването	 на	 специалност	 „Немска	 филология“	 на	
тема	 „Традиции,	 предизвикателства	 и	 перспективи	 в	
проучванията	и	обучението	в	сферата	на	германисти-
ката“	–	11-12	октомври	2013

-	Научна	конференция	по	повод	200-годишнината	от	рож-
дението	на	Сьорен	Киркегор	–	10-11	април	2013

-	Научна	 сесия	 „Научното	 наследство	 на	 проф.	 Андрей	
Данчев“	по	повод	80	години	от	рождението	му	–	ок-
томври	2013

-	Цикъл	публични	лекции	и	представяния	на	книги		-	ноем-
ври	–	декември	2012

-	Научна	конференция,	посветена	на	60-годишнината	от	
създаването	на	специалност	Тюркология	–	30	ноември	–	
1	декември	2012

-	Традиционно	провеждане	на	Шенлик	–	пролетен	празник	
на	специалността	Тюркология	–	май	2013

-	Национална	научна	конференция	с	международно	участие	
„Страните	от	Източна	Азия	и	света	–	взаимоотноше-
ния	и	взаимодействия“	–	26-27	ноември	2012

-	Научна	конференция	на	тема	„Политическо,	юридическо	
и	 културно	 наследство	 от	 робството	 –	 сравнителен	
анализ	на	ситуацията	в	България	и	Корея“	–	16	февруари	
2013	(съвместно	с	университета	„Сонгюнгуан“)

-	Втора	национална	конференция	с	международно	участие	
„Индия	в	българската	наука“	по	повод	30-годишнианта	
от	създаването	на	специалност	Индология	–	септември	
2013

-	Издаване	на	сборник	с	преводи	на	български	от	всички	
изучаване	в	специалността	езици

-	Научна	конференция	с	международно	участие	по	повод	
20-годишнината	от	създаването	на	специалност	Иранис-
тика	–	април	2013

-	Научна	конференция	с	международно	участие	по	кюрдо-
логия	–	май	2013

-	Превод	на	персийски	език	на	„История	славянобългарска“	
по	повод	250-годишнината	от	написването	й

5. Физически факултет
-	Софийски	фестивал	на	науката	2013	(съвместно	с	Бри-
танския	съвет)	–	9-12	май	2013

-	Лаборатория	за	слава	FameLab	2013	(съвместно	с	Бри-
танския	съвет)	–	декември	2012	-	май	2013

-	Популярна	лектория	по	модерни	направления	на	съвре-
менната	физика	 (съвместно	 с	 Политехническия	 музей,	
София)

-	 Пролетен	 Ден	 на	 отворените	 врати,	 традиционен	 –	
април	2013

-	Юбилейна	конференция	на	Физическия	факултет,	посве-
тена	на	неговия	50-годишен	юбилей	(с	представяне	на	
всяка	катедра)	

-	Тематичен	брой	на	електронното	списание	БГ-наука	„125	
години	СУ,	50	години	Физически	факултет“	(съвместно	с	
редакцията	на	списанието)

-	2-ри	Национален	конгрес	по	физика	(съорганизатори	със	
Съюза	на	физиците	в	България)	–	септември	2013

-	Есенен	Ден	на	отворените	врати	(организиран	съвмест-
но	с	Ratio,	проект	на	неправителствената	организация	
“Еволюционен	поглед“	 за	 популярна	 наука)	 –	октомври	
2013

-	Тържествено	откриване	на	ремонтираната	библиотека	
на	Физическия	факултет	–	октомври	2013

6. Факултет по математика и информатика
-	Срещи	с	работодателски	и	бизнес	организации
-	Дни	на	Корейско-Българския	център	за	сътрудничество	в	
информационните	технологии

7. Факултет по химия и фармация
-	Дни	на	отворените	врати	във	Факултета	по	химия	и	
фармация	(заедно	с	Вечер	на	химията)	–	1-10	май	2013

-	ХІІ-та	национална	конференция	по	химия	за	студенти	и	
докторанти	–	15-25	май	2013

-	Научна	сесия	на	ФХФ	–	1-10	ноември	2013
8. Философски факултет
-	Юбилейни	 научни	 четения	 на	 Философски	 факултет	
„Срещи	и	събития”		-	Гьолечица,	22-27	април	2013

-	Празник	на	Философски	факултет.	Ден	на	отворените	
врати,	17	май	2013

-	 Тържествена	 церемония	 за	 удостояване	 с	 почетното	
звание	Доктор	хонорис	кауза	на	проф.	Улрих	Бек,	пре-
подавател	 по	 социология	 в	 Ludwig	 Maximilian	 University	
в	Мюнхен	 и	 в	 London	 School	 of	 Economics	 and	Political	
Sciencе	–	4	юни	2013

9. Факултет по славянски филологии
-	Традиционна	международна	научна	конференция	на	ФСлФ	
„Езици	на	паметта	в	литературния	текст”	-	26	-	27	

април	2013
-	Представяне	на	сборника	„Време	и	история	в	славянски-
те	езици,	литератури	и	култури”,	съдържащ	докладите	
от	Единадесетите	национални	славистични	четения	(19-
22	април	2012)	-	април	2013

-	Конференция	 „Проблеми	 и	 подходи	 в	 изследването	 на	
Станиславовия	чети-миней“	-		21	май	2013

-	Изложба	на	книги	на	преподаватели	от	ФСлФ,	издадени	
през	последните	десет	години	-	23	-	31	май	2013

-	Сесия	на	студентите-слависти	„Нашите	университети”,	
посветена	на	125-годишнината	на	Софийския	универси-
тет	-	май	2013

-	Възпоменателни	научни	четения		на	тема	„Старобългар-
ската	книжнина	и	руската	ръкописна	традиция“,	посве-
тени	на	80-годишнината	на	проф.	Р.	Павлова	-	20	юни	
2013

-	Петдесет	и	първи	летен	семинар	по	български	език	и	
култура	за	чуждестранни	българисти	и	слависти,	посве-
тен	на	125-годишнината	на	Софийския	университет		-	
14	юли	–	3	август	2013

-	Честване	 на	 20-годишнината	 от	 създаването	 на	Ака-
демичното	сдружение	на	българските	бохемисти	„Бохе-
мия	клуб”	(научна	конференция,	изложба	на	изданията	на	
клуба,	студентска	вечер)	съвместно	с	Чешки	център	в	
София	–	22	–	24	октомври	2013

-	Кръгла	маса	по	общо	и	индоевропейско	езикознание,	пос-
ветена	на	акад.	Стефан	Младенов	–	октомври	2013

-	Осма	международна	научна	конференция	„Драгомановски	
студии“,	 посветена	 на	 100-годишнината	 от	 смъртта	
на	 Леся	 Украинка	 и	 на	 125-годишнината	 на	 Софийския	
университет		–	октомври	2013

-	Чествания	за	проф.	П.М.Бицили	(1879-1953)	съвместно	с	
Исторически	факултет	-	октомври	2013

-	Годишна	конференция	на	Катедрата	по	руска	литерату-
ра	-	ноември	2013

 10. Стопански факултет
-	Международна	научна	конференция	на	тема	„Конкурент-
носпособност	чрез	качествен	растеж”	–	октомври	2013

-	Международна	докторантска	школа	по	икономика	и	ме-
ниджмънт	–	октомври	2013

11. Департамент по спорт
-	Тенис	турнир	за	преподаватели	–	09-12	април	2013
-	Вътрешно	университетско	първенство	между	факулте-
тите	„За	купата	на	Ректора“	–	13-17	май	2013

-	Международен	студентски	турнир	по	плажен	волейбол	–	
4-8	септември	2013

-	Международен	турнир	по	плажен	футбол	–	8-12	септем-
ври	2013

-	Студентско	състезание	по	планинско	бягане	в	ниската	
част	на	планината	–	18	октомври	2013

-	Поход	1250м	Драгалевци–Черни	връх	–	26	октомври	2013
-	Турнири	по	спорт	за	преподаватели	(тенис,	баскетбол,	
волейбол,	футбол)	–	14-16	октомври	2012

-	Спортист	на	годината	–	20	октомври	2013



Културни прояви
1.	Публични	 представяния	 на	 СУ	 в	 страната	 в	 периода	
март	–	май	2013:

	 Враца,	Плевен,	Русе,	Габрово,	Добрич,	Варна
	 Бургас,	 Ямбол,	 Стара	 Загора,	 Хасково,	 Кърджали,	 Пло-
вдив,	Карлово																																											

2.	Подписване	 на	 споразумение	 за	 съвместна	 дейност	 с	
Голяма	Софийска	община	за	съвместна	дейност	при	под-
готвяне	кандидатурата	на	София	за	културна	столица	
на	Европа	и	промотиране	на	 сградата	на	Ректората	
и	Университетския	музеен	комплекс	като	туристически	
обект	 в	 туристическите	 маршрути	 на	 София	 (серия	
дискусии	 „София	 –	 кандидат	 за	 културна	 столица	 на	
Европа”		–	23	април	2013	

3.	Публични	лекции	от	представители	на	българския	бизнес
4.	Майски	 дни	 на	 културата	 (по	 отделна	 програма;	 съв-
местни	спектакли	на	университетски	театър	„@лма	@
лтер“	 с	 други	 университетски	 структури;	 Семинар	 за	
романа)

5.	Годишен	форум	на	UNICA	(Universities	from	the	Capitals	of	
Europe)	и	среща	на	университетските	координатори

6.	Климентови	дни	на	културата	–	ноември	2013	(по	от-
делна	програма)

Празнични прояви
1.		Тържествено	откриване	на	академичната	учебна	2013-
2014		–	27	септември	2013

2.	Откриване	 на	 реновираната	 учебно-експериментална	
база	на	Биологически	факултет	в	Драгалевци	–	30	сеп-
тември	2013				

3.	Откриване	 на	Център	 за	 психологически	 изследвания	 и	
консултации	към	Философски	факултет	–	01	октомври	
2013																																

4.	Празнична	културна	програма	(поетическо	четене	„Уни-
верситетът	в	поезията“	и	прояви	от	сферата	на	всич-
ки	останали	изкуства;	ІІ-ри	Международен	форум	«Алтер	
Его»	2013;	Културен	център	на	СУ;	24-часов	театрален	
маратон;	публична	лекция	и	литературен	семинар	на	но-
белиста	по	литература	Джон	Майкъл	Кутси	(ЮАР)	–	1-7	
октомври	2013

Спортни прояви
1.	Поход	за	настоящи	и	бивши	студенти,	преподаватели,			
служители	и	техните	деца	до	Черни	връх	–	18	октомври	
2013	

2.	Международен	 спортен	 фестивал	 на	 СУ	 „Св.	 Климент	
Охридски“	–	22-26	октомври	2013

3.	Международна	научна	конференция	на	тема:	„Спортът	
в	университетското	образование“		-	8-9	ноември	2013

 Празнични събития на факултетите, департаменти-
те и самостоятелните структурни звена

1. Богословски факултет 
-	90	години	от	създаването	на	Богословски	факултет	–	
ноември	2013

-	Изложба	за	историята	на	БФ
-	Семинар	и	изложба	за	живота	и	научната	дейност	на	
академик	Иван	Гошев	–	октомври-ноември	2013

-	„1700	години	от	издаването	на	Миланския	едикт	–	313	
г.“	–	научна	конференция

-	Представяне	 на	 поредица	 книги	 от	 и	 за	 протоиерей	
Георги	Флоровски

2. Департамент за информация и усъвършенстване на 
учителите

-	Международна	юбилейна	конференция	по	случай	60	годи-
ни	от	създаването	на	ДИУУ	–	май	2013

-	Художествена	изложба	на	преподаватели,	учители	и	уче-
ници	–	октомври	2013

-	ІІІ-ти	 Есенен	 научно-образователен	 форум	 –	 ноември	
2013

-	Предложения:	 Общоакадемичен	 форум	 „Многоезичие	 и	
езикови	общообразователни	политики“

-	Научна	конференция	„СУ	–	университет	на	ученето	през	
целия	живот“

3. Департамент за езиково обучение
-	Тържествено	събрание,	посветено	на	50-годишнината	на	
ДЕО-ИЧС	–	12	юни	2013

-	Юбилейна	научна	конференция	–	14-15	юни	2013
4. Факултет по класически и нови филологии
-	Юбилейна	научна	конференция	по	повод	90	години	от	
основаването	 на	 специалност	 „Немска	 филология“	 на	
тема	 „Традиции,	 предизвикателства	 и	 перспективи	 в	
проучванията	и	обучението	в	сферата	на	германисти-
ката“	–	11-12	октомври	2013

-	Научна	конференция	по	повод	200-годишнината	от	рож-
дението	на	Сьорен	Киркегор	–	10-11	април	2013

-	Научна	 сесия	 „Научното	 наследство	 на	 проф.	 Андрей	
Данчев“	по	повод	80	години	от	рождението	му	–	ок-
томври	2013

-	Цикъл	публични	лекции	и	представяния	на	книги		-	ноем-
ври	–	декември	2012

-	Научна	конференция,	посветена	на	60-годишнината	от	
създаването	на	специалност	Тюркология	–	30	ноември	–	
1	декември	2012

-	Традиционно	провеждане	на	Шенлик	–	пролетен	празник	
на	специалността	Тюркология	–	май	2013

-	Национална	научна	конференция	с	международно	участие	
„Страните	от	Източна	Азия	и	света	–	взаимоотноше-
ния	и	взаимодействия“	–	26-27	ноември	2012

-	Научна	конференция	на	тема	„Политическо,	юридическо	
и	 културно	 наследство	 от	 робството	 –	 сравнителен	
анализ	на	ситуацията	в	България	и	Корея“	–	16	февруари	
2013	(съвместно	с	университета	„Сонгюнгуан“)

-	Втора	национална	конференция	с	международно	участие	
„Индия	в	българската	наука“	по	повод	30-годишнианта	
от	създаването	на	специалност	Индология	–	септември	
2013

-	Издаване	на	сборник	с	преводи	на	български	от	всички	
изучаване	в	специалността	езици

-	Научна	конференция	с	международно	участие	по	повод	
20-годишнината	от	създаването	на	специалност	Иранис-
тика	–	април	2013

-	Научна	конференция	с	международно	участие	по	кюрдо-
логия	–	май	2013

-	Превод	на	персийски	език	на	„История	славянобългарска“	
по	повод	250-годишнината	от	написването	й

5. Физически факултет
-	Софийски	фестивал	на	науката	2013	(съвместно	с	Бри-
танския	съвет)	–	9-12	май	2013

-	Лаборатория	за	слава	FameLab	2013	(съвместно	с	Бри-
танския	съвет)	–	декември	2012	-	май	2013

-	Популярна	лектория	по	модерни	направления	на	съвре-
менната	физика	 (съвместно	 с	 Политехническия	 музей,	
София)

-	 Пролетен	 Ден	 на	 отворените	 врати,	 традиционен	 –	
април	2013

-	Юбилейна	конференция	на	Физическия	факултет,	посве-
тена	на	неговия	50-годишен	юбилей	(с	представяне	на	
всяка	катедра)	

-	Тематичен	брой	на	електронното	списание	БГ-наука	„125	
години	СУ,	50	години	Физически	факултет“	(съвместно	с	
редакцията	на	списанието)

-	2-ри	Национален	конгрес	по	физика	(съорганизатори	със	
Съюза	на	физиците	в	България)	–	септември	2013

-	Есенен	Ден	на	отворените	врати	(организиран	съвмест-
но	с	Ratio,	проект	на	неправителствената	организация	
“Еволюционен	поглед“	 за	 популярна	 наука)	 –	октомври	
2013

-	Тържествено	откриване	на	ремонтираната	библиотека	
на	Физическия	факултет	–	октомври	2013

6. Факултет по математика и информатика
-	Срещи	с	работодателски	и	бизнес	организации
-	Дни	на	Корейско-Българския	център	за	сътрудничество	в	
информационните	технологии

7. Факултет по химия и фармация
-	Дни	на	отворените	врати	във	Факултета	по	химия	и	
фармация	(заедно	с	Вечер	на	химията)	–	1-10	май	2013

-	ХІІ-та	национална	конференция	по	химия	за	студенти	и	
докторанти	–	15-25	май	2013

-	Научна	сесия	на	ФХФ	–	1-10	ноември	2013
8. Философски факултет
-	Юбилейни	 научни	 четения	 на	 Философски	 факултет	
„Срещи	и	събития”		-	Гьолечица,	22-27	април	2013

-	Празник	на	Философски	факултет.	Ден	на	отворените	
врати,	17	май	2013

-	 Тържествена	 церемония	 за	 удостояване	 с	 почетното	
звание	Доктор	хонорис	кауза	на	проф.	Улрих	Бек,	пре-
подавател	 по	 социология	 в	 Ludwig	 Maximilian	 University	
в	Мюнхен	 и	 в	 London	 School	 of	 Economics	 and	Political	
Sciencе	–	4	юни	2013

9. Факултет по славянски филологии
-	Традиционна	международна	научна	конференция	на	ФСлФ	
„Езици	на	паметта	в	литературния	текст”	-	26	-	27	

април	2013
-	Представяне	на	сборника	„Време	и	история	в	славянски-
те	езици,	литератури	и	култури”,	съдържащ	докладите	
от	Единадесетите	национални	славистични	четения	(19-
22	април	2012)	-	април	2013

-	Конференция	 „Проблеми	 и	 подходи	 в	 изследването	 на	
Станиславовия	чети-миней“	-		21	май	2013

-	Изложба	на	книги	на	преподаватели	от	ФСлФ,	издадени	
през	последните	десет	години	-	23	-	31	май	2013

-	Сесия	на	студентите-слависти	„Нашите	университети”,	
посветена	на	125-годишнината	на	Софийския	универси-
тет	-	май	2013

-	Възпоменателни	научни	четения		на	тема	„Старобългар-
ската	книжнина	и	руската	ръкописна	традиция“,	посве-
тени	на	80-годишнината	на	проф.	Р.	Павлова	-	20	юни	
2013

-	Петдесет	и	първи	летен	семинар	по	български	език	и	
култура	за	чуждестранни	българисти	и	слависти,	посве-
тен	на	125-годишнината	на	Софийския	университет		-	
14	юли	–	3	август	2013

-	Честване	 на	 20-годишнината	 от	 създаването	 на	Ака-
демичното	сдружение	на	българските	бохемисти	„Бохе-
мия	клуб”	(научна	конференция,	изложба	на	изданията	на	
клуба,	студентска	вечер)	съвместно	с	Чешки	център	в	
София	–	22	–	24	октомври	2013

-	Кръгла	маса	по	общо	и	индоевропейско	езикознание,	пос-
ветена	на	акад.	Стефан	Младенов	–	октомври	2013

-	Осма	международна	научна	конференция	„Драгомановски	
студии“,	 посветена	 на	 100-годишнината	 от	 смъртта	
на	 Леся	 Украинка	 и	 на	 125-годишнината	 на	 Софийския	
университет		–	октомври	2013

-	Чествания	за	проф.	П.М.Бицили	(1879-1953)	съвместно	с	
Исторически	факултет	-	октомври	2013

-	Годишна	конференция	на	Катедрата	по	руска	литерату-
ра	-	ноември	2013

 10. Стопански факултет
-	Международна	научна	конференция	на	тема	„Конкурент-
носпособност	чрез	качествен	растеж”	–	октомври	2013

-	Международна	докторантска	школа	по	икономика	и	ме-
ниджмънт	–	октомври	2013

11. Департамент по спорт
-	Тенис	турнир	за	преподаватели	–	09-12	април	2013
-	Вътрешно	университетско	първенство	между	факулте-
тите	„За	купата	на	Ректора“	–	13-17	май	2013

-	Международен	студентски	турнир	по	плажен	волейбол	–	
4-8	септември	2013

-	Международен	турнир	по	плажен	футбол	–	8-12	септем-
ври	2013

-	Студентско	състезание	по	планинско	бягане	в	ниската	
част	на	планината	–	18	октомври	2013

-	Поход	1250м	Драгалевци–Черни	връх	–	26	октомври	2013
-	Турнири	по	спорт	за	преподаватели	(тенис,	баскетбол,	
волейбол,	футбол)	–	14-16	октомври	2012

-	Спортист	на	годината	–	20	октомври	2013



Културни прояви
1.	Публични	 представяния	 на	 СУ	 в	 страната	 в	 периода	
март	–	май	2013:

	 Враца,	Плевен,	Русе,	Габрово,	Добрич,	Варна
	 Бургас,	 Ямбол,	 Стара	 Загора,	 Хасково,	 Кърджали,	 Пло-
вдив,	Карлово																																											

2.	Подписване	 на	 споразумение	 за	 съвместна	 дейност	 с	
Голяма	Софийска	община	за	съвместна	дейност	при	под-
готвяне	кандидатурата	на	София	за	културна	столица	
на	Европа	и	промотиране	на	 сградата	на	Ректората	
и	Университетския	музеен	комплекс	като	туристически	
обект	 в	 туристическите	 маршрути	 на	 София	 (серия	
дискусии	 „София	 –	 кандидат	 за	 културна	 столица	 на	
Европа”		–	23	април	2013	

3.	Публични	лекции	от	представители	на	българския	бизнес
4.	Майски	 дни	 на	 културата	 (по	 отделна	 програма;	 съв-
местни	спектакли	на	университетски	театър	„@лма	@
лтер“	 с	 други	 университетски	 структури;	 Семинар	 за	
романа)

5.	Годишен	форум	на	UNICA	(Universities	from	the	Capitals	of	
Europe)	и	среща	на	университетските	координатори

6.	Климентови	дни	на	културата	–	ноември	2013	(по	от-
делна	програма)

Празнични прояви
1.		Тържествено	откриване	на	академичната	учебна	2013-
2014		–	27	септември	2013

2.	Откриване	 на	 реновираната	 учебно-експериментална	
база	на	Биологически	факултет	в	Драгалевци	–	30	сеп-
тември	2013				

3.	Откриване	 на	Център	 за	 психологически	 изследвания	 и	
консултации	към	Философски	факултет	–	01	октомври	
2013																																

4.	Празнична	културна	програма	(поетическо	четене	„Уни-
верситетът	в	поезията“	и	прояви	от	сферата	на	всич-
ки	останали	изкуства;	ІІ-ри	Международен	форум	«Алтер	
Его»	2013;	Културен	център	на	СУ;	24-часов	театрален	
маратон;	публична	лекция	и	литературен	семинар	на	но-
белиста	по	литература	Джон	Майкъл	Кутси	(ЮАР)	–	1-7	
октомври	2013

Спортни прояви
1.	Поход	за	настоящи	и	бивши	студенти,	преподаватели,			
служители	и	техните	деца	до	Черни	връх	–	18	октомври	
2013	

2.	Международен	 спортен	 фестивал	 на	 СУ	 „Св.	 Климент	
Охридски“	–	22-26	октомври	2013

3.	Международна	научна	конференция	на	тема:	„Спортът	
в	университетското	образование“		-	8-9	ноември	2013

 Празнични събития на факултетите, департаменти-
те и самостоятелните структурни звена

1. Богословски факултет 
-	90	години	от	създаването	на	Богословски	факултет	–	
ноември	2013

-	Изложба	за	историята	на	БФ
-	Семинар	и	изложба	за	живота	и	научната	дейност	на	
академик	Иван	Гошев	–	октомври-ноември	2013

-	„1700	години	от	издаването	на	Миланския	едикт	–	313	
г.“	–	научна	конференция

-	Представяне	 на	 поредица	 книги	 от	 и	 за	 протоиерей	
Георги	Флоровски

2. Департамент за информация и усъвършенстване на 
учителите

-	Международна	юбилейна	конференция	по	случай	60	годи-
ни	от	създаването	на	ДИУУ	–	май	2013

-	Художествена	изложба	на	преподаватели,	учители	и	уче-
ници	–	октомври	2013

-	ІІІ-ти	 Есенен	 научно-образователен	 форум	 –	 ноември	
2013

-	Предложения:	 Общоакадемичен	 форум	 „Многоезичие	 и	
езикови	общообразователни	политики“

-	Научна	конференция	„СУ	–	университет	на	ученето	през	
целия	живот“

3. Департамент за езиково обучение
-	Тържествено	събрание,	посветено	на	50-годишнината	на	
ДЕО-ИЧС	–	12	юни	2013

-	Юбилейна	научна	конференция	–	14-15	юни	2013
4. Факултет по класически и нови филологии
-	Юбилейна	научна	конференция	по	повод	90	години	от	
основаването	 на	 специалност	 „Немска	 филология“	 на	
тема	 „Традиции,	 предизвикателства	 и	 перспективи	 в	
проучванията	и	обучението	в	сферата	на	германисти-
ката“	–	11-12	октомври	2013

-	Научна	конференция	по	повод	200-годишнината	от	рож-
дението	на	Сьорен	Киркегор	–	10-11	април	2013

-	Научна	 сесия	 „Научното	 наследство	 на	 проф.	 Андрей	
Данчев“	по	повод	80	години	от	рождението	му	–	ок-
томври	2013

-	Цикъл	публични	лекции	и	представяния	на	книги		-	ноем-
ври	–	декември	2012

-	Научна	конференция,	посветена	на	60-годишнината	от	
създаването	на	специалност	Тюркология	–	30	ноември	–	
1	декември	2012

-	Традиционно	провеждане	на	Шенлик	–	пролетен	празник	
на	специалността	Тюркология	–	май	2013

-	Национална	научна	конференция	с	международно	участие	
„Страните	от	Източна	Азия	и	света	–	взаимоотноше-
ния	и	взаимодействия“	–	26-27	ноември	2012

-	Научна	конференция	на	тема	„Политическо,	юридическо	
и	 културно	 наследство	 от	 робството	 –	 сравнителен	
анализ	на	ситуацията	в	България	и	Корея“	–	16	февруари	
2013	(съвместно	с	университета	„Сонгюнгуан“)

-	Втора	национална	конференция	с	международно	участие	
„Индия	в	българската	наука“	по	повод	30-годишнианта	
от	създаването	на	специалност	Индология	–	септември	
2013

-	Издаване	на	сборник	с	преводи	на	български	от	всички	
изучаване	в	специалността	езици

-	Научна	конференция	с	международно	участие	по	повод	
20-годишнината	от	създаването	на	специалност	Иранис-
тика	–	април	2013

-	Научна	конференция	с	международно	участие	по	кюрдо-
логия	–	май	2013

-	Превод	на	персийски	език	на	„История	славянобългарска“	
по	повод	250-годишнината	от	написването	й

5. Физически факултет
-	Софийски	фестивал	на	науката	2013	(съвместно	с	Бри-
танския	съвет)	–	9-12	май	2013

-	Лаборатория	за	слава	FameLab	2013	(съвместно	с	Бри-
танския	съвет)	–	декември	2012	-	май	2013

-	Популярна	лектория	по	модерни	направления	на	съвре-
менната	физика	 (съвместно	 с	 Политехническия	 музей,	
София)

-	 Пролетен	 Ден	 на	 отворените	 врати,	 традиционен	 –	
април	2013

-	Юбилейна	конференция	на	Физическия	факултет,	посве-
тена	на	неговия	50-годишен	юбилей	(с	представяне	на	
всяка	катедра)	

-	Тематичен	брой	на	електронното	списание	БГ-наука	„125	
години	СУ,	50	години	Физически	факултет“	(съвместно	с	
редакцията	на	списанието)

-	2-ри	Национален	конгрес	по	физика	(съорганизатори	със	
Съюза	на	физиците	в	България)	–	септември	2013

-	Есенен	Ден	на	отворените	врати	(организиран	съвмест-
но	с	Ratio,	проект	на	неправителствената	организация	
“Еволюционен	поглед“	 за	 популярна	 наука)	 –	октомври	
2013

-	Тържествено	откриване	на	ремонтираната	библиотека	
на	Физическия	факултет	–	октомври	2013

6. Факултет по математика и информатика
-	Срещи	с	работодателски	и	бизнес	организации
-	Дни	на	Корейско-Българския	център	за	сътрудничество	в	
информационните	технологии

7. Факултет по химия и фармация
-	Дни	на	отворените	врати	във	Факултета	по	химия	и	
фармация	(заедно	с	Вечер	на	химията)	–	1-10	май	2013

-	ХІІ-та	национална	конференция	по	химия	за	студенти	и	
докторанти	–	15-25	май	2013

-	Научна	сесия	на	ФХФ	–	1-10	ноември	2013
8. Философски факултет
-	Юбилейни	 научни	 четения	 на	 Философски	 факултет	
„Срещи	и	събития”		-	Гьолечица,	22-27	април	2013

-	Празник	на	Философски	факултет.	Ден	на	отворените	
врати,	17	май	2013

-	 Тържествена	 церемония	 за	 удостояване	 с	 почетното	
звание	Доктор	хонорис	кауза	на	проф.	Улрих	Бек,	пре-
подавател	 по	 социология	 в	 Ludwig	 Maximilian	 University	
в	Мюнхен	 и	 в	 London	 School	 of	 Economics	 and	Political	
Sciencе	–	4	юни	2013

9. Факултет по славянски филологии
-	Традиционна	международна	научна	конференция	на	ФСлФ	
„Езици	на	паметта	в	литературния	текст”	-	26	-	27	

април	2013
-	Представяне	на	сборника	„Време	и	история	в	славянски-
те	езици,	литератури	и	култури”,	съдържащ	докладите	
от	Единадесетите	национални	славистични	четения	(19-
22	април	2012)	-	април	2013

-	Конференция	 „Проблеми	 и	 подходи	 в	 изследването	 на	
Станиславовия	чети-миней“	-		21	май	2013

-	Изложба	на	книги	на	преподаватели	от	ФСлФ,	издадени	
през	последните	десет	години	-	23	-	31	май	2013

-	Сесия	на	студентите-слависти	„Нашите	университети”,	
посветена	на	125-годишнината	на	Софийския	универси-
тет	-	май	2013

-	Възпоменателни	научни	четения		на	тема	„Старобългар-
ската	книжнина	и	руската	ръкописна	традиция“,	посве-
тени	на	80-годишнината	на	проф.	Р.	Павлова	-	20	юни	
2013

-	Петдесет	и	първи	летен	семинар	по	български	език	и	
култура	за	чуждестранни	българисти	и	слависти,	посве-
тен	на	125-годишнината	на	Софийския	университет		-	
14	юли	–	3	август	2013

-	Честване	 на	 20-годишнината	 от	 създаването	 на	Ака-
демичното	сдружение	на	българските	бохемисти	„Бохе-
мия	клуб”	(научна	конференция,	изложба	на	изданията	на	
клуба,	студентска	вечер)	съвместно	с	Чешки	център	в	
София	–	22	–	24	октомври	2013

-	Кръгла	маса	по	общо	и	индоевропейско	езикознание,	пос-
ветена	на	акад.	Стефан	Младенов	–	октомври	2013

-	Осма	международна	научна	конференция	„Драгомановски	
студии“,	 посветена	 на	 100-годишнината	 от	 смъртта	
на	 Леся	 Украинка	 и	 на	 125-годишнината	 на	 Софийския	
университет		–	октомври	2013

-	Чествания	за	проф.	П.М.Бицили	(1879-1953)	съвместно	с	
Исторически	факултет	-	октомври	2013

-	Годишна	конференция	на	Катедрата	по	руска	литерату-
ра	-	ноември	2013

 10. Стопански факултет
-	Международна	научна	конференция	на	тема	„Конкурент-
носпособност	чрез	качествен	растеж”	–	октомври	2013

-	Международна	докторантска	школа	по	икономика	и	ме-
ниджмънт	–	октомври	2013

11. Департамент по спорт
-	Тенис	турнир	за	преподаватели	–	09-12	април	2013
-	Вътрешно	университетско	първенство	между	факулте-
тите	„За	купата	на	Ректора“	–	13-17	май	2013

-	Международен	студентски	турнир	по	плажен	волейбол	–	
4-8	септември	2013

-	Международен	турнир	по	плажен	футбол	–	8-12	септем-
ври	2013

-	Студентско	състезание	по	планинско	бягане	в	ниската	
част	на	планината	–	18	октомври	2013

-	Поход	1250м	Драгалевци–Черни	връх	–	26	октомври	2013
-	Турнири	по	спорт	за	преподаватели	(тенис,	баскетбол,	
волейбол,	футбол)	–	14-16	октомври	2012

-	Спортист	на	годината	–	20	октомври	2013



Културни прояви
1.	Публични	 представяния	 на	 СУ	 в	 страната	 в	 периода	
март	–	май	2013:

	 Враца,	Плевен,	Русе,	Габрово,	Добрич,	Варна
	 Бургас,	 Ямбол,	 Стара	 Загора,	 Хасково,	 Кърджали,	 Пло-
вдив,	Карлово																																											

2.	Подписване	 на	 споразумение	 за	 съвместна	 дейност	 с	
Голяма	Софийска	община	за	съвместна	дейност	при	под-
готвяне	кандидатурата	на	София	за	културна	столица	
на	Европа	и	промотиране	на	 сградата	на	Ректората	
и	Университетския	музеен	комплекс	като	туристически	
обект	 в	 туристическите	 маршрути	 на	 София	 (серия	
дискусии	 „София	 –	 кандидат	 за	 културна	 столица	 на	
Европа”		–	23	април	2013	

3.	Публични	лекции	от	представители	на	българския	бизнес
4.	Майски	 дни	 на	 културата	 (по	 отделна	 програма;	 съв-
местни	спектакли	на	университетски	театър	„@лма	@
лтер“	 с	 други	 университетски	 структури;	 Семинар	 за	
романа)

5.	Годишен	форум	на	UNICA	(Universities	from	the	Capitals	of	
Europe)	и	среща	на	университетските	координатори

6.	Климентови	дни	на	културата	–	ноември	2013	(по	от-
делна	програма)

Празнични прояви
1.		Тържествено	откриване	на	академичната	учебна	2013-
2014		–	27	септември	2013

2.	Откриване	 на	 реновираната	 учебно-експериментална	
база	на	Биологически	факултет	в	Драгалевци	–	30	сеп-
тември	2013				

3.	Откриване	 на	Център	 за	 психологически	 изследвания	 и	
консултации	към	Философски	факултет	–	01	октомври	
2013																																

4.	Празнична	културна	програма	(поетическо	четене	„Уни-
верситетът	в	поезията“	и	прояви	от	сферата	на	всич-
ки	останали	изкуства;	ІІ-ри	Международен	форум	«Алтер	
Его»	2013;	Културен	център	на	СУ;	24-часов	театрален	
маратон;	публична	лекция	и	литературен	семинар	на	но-
белиста	по	литература	Джон	Майкъл	Кутси	(ЮАР)	–	1-7	
октомври	2013

Спортни прояви
1.	Поход	за	настоящи	и	бивши	студенти,	преподаватели,			
служители	и	техните	деца	до	Черни	връх	–	18	октомври	
2013	

2.	Международен	 спортен	 фестивал	 на	 СУ	 „Св.	 Климент	
Охридски“	–	22-26	октомври	2013

3.	Международна	научна	конференция	на	тема:	„Спортът	
в	университетското	образование“		-	8-9	ноември	2013

 Празнични събития на факултетите, департаменти-
те и самостоятелните структурни звена

1. Богословски факултет 
-	90	години	от	създаването	на	Богословски	факултет	–	
ноември	2013

-	Изложба	за	историята	на	БФ
-	Семинар	и	изложба	за	живота	и	научната	дейност	на	
академик	Иван	Гошев	–	октомври-ноември	2013

-	„1700	години	от	издаването	на	Миланския	едикт	–	313	
г.“	–	научна	конференция

-	Представяне	 на	 поредица	 книги	 от	 и	 за	 протоиерей	
Георги	Флоровски

2. Департамент за информация и усъвършенстване на 
учителите

-	Международна	юбилейна	конференция	по	случай	60	годи-
ни	от	създаването	на	ДИУУ	–	май	2013

-	Художествена	изложба	на	преподаватели,	учители	и	уче-
ници	–	октомври	2013

-	ІІІ-ти	 Есенен	 научно-образователен	 форум	 –	 ноември	
2013

-	Предложения:	 Общоакадемичен	 форум	 „Многоезичие	 и	
езикови	общообразователни	политики“

-	Научна	конференция	„СУ	–	университет	на	ученето	през	
целия	живот“

3. Департамент за езиково обучение
-	Тържествено	събрание,	посветено	на	50-годишнината	на	
ДЕО-ИЧС	–	12	юни	2013

-	Юбилейна	научна	конференция	–	14-15	юни	2013
4. Факултет по класически и нови филологии
-	Юбилейна	научна	конференция	по	повод	90	години	от	
основаването	 на	 специалност	 „Немска	 филология“	 на	
тема	 „Традиции,	 предизвикателства	 и	 перспективи	 в	
проучванията	и	обучението	в	сферата	на	германисти-
ката“	–	11-12	октомври	2013

-	Научна	конференция	по	повод	200-годишнината	от	рож-
дението	на	Сьорен	Киркегор	–	10-11	април	2013

-	Научна	 сесия	 „Научното	 наследство	 на	 проф.	 Андрей	
Данчев“	по	повод	80	години	от	рождението	му	–	ок-
томври	2013

-	Цикъл	публични	лекции	и	представяния	на	книги		-	ноем-
ври	–	декември	2012

-	Научна	конференция,	посветена	на	60-годишнината	от	
създаването	на	специалност	Тюркология	–	30	ноември	–	
1	декември	2012

-	Традиционно	провеждане	на	Шенлик	–	пролетен	празник	
на	специалността	Тюркология	–	май	2013

-	Национална	научна	конференция	с	международно	участие	
„Страните	от	Източна	Азия	и	света	–	взаимоотноше-
ния	и	взаимодействия“	–	26-27	ноември	2012

-	Научна	конференция	на	тема	„Политическо,	юридическо	
и	 културно	 наследство	 от	 робството	 –	 сравнителен	
анализ	на	ситуацията	в	България	и	Корея“	–	16	февруари	
2013	(съвместно	с	университета	„Сонгюнгуан“)

-	Втора	национална	конференция	с	международно	участие	
„Индия	в	българската	наука“	по	повод	30-годишнианта	
от	създаването	на	специалност	Индология	–	септември	
2013

-	Издаване	на	сборник	с	преводи	на	български	от	всички	
изучаване	в	специалността	езици

-	Научна	конференция	с	международно	участие	по	повод	
20-годишнината	от	създаването	на	специалност	Иранис-
тика	–	април	2013

-	Научна	конференция	с	международно	участие	по	кюрдо-
логия	–	май	2013

-	Превод	на	персийски	език	на	„История	славянобългарска“	
по	повод	250-годишнината	от	написването	й

5. Физически факултет
-	Софийски	фестивал	на	науката	2013	(съвместно	с	Бри-
танския	съвет)	–	9-12	май	2013

-	Лаборатория	за	слава	FameLab	2013	(съвместно	с	Бри-
танския	съвет)	–	декември	2012	-	май	2013

-	Популярна	лектория	по	модерни	направления	на	съвре-
менната	физика	 (съвместно	 с	 Политехническия	 музей,	
София)

-	 Пролетен	 Ден	 на	 отворените	 врати,	 традиционен	 –	
април	2013

-	Юбилейна	конференция	на	Физическия	факултет,	посве-
тена	на	неговия	50-годишен	юбилей	(с	представяне	на	
всяка	катедра)	

-	Тематичен	брой	на	електронното	списание	БГ-наука	„125	
години	СУ,	50	години	Физически	факултет“	(съвместно	с	
редакцията	на	списанието)

-	2-ри	Национален	конгрес	по	физика	(съорганизатори	със	
Съюза	на	физиците	в	България)	–	септември	2013

-	Есенен	Ден	на	отворените	врати	(организиран	съвмест-
но	с	Ratio,	проект	на	неправителствената	организация	
“Еволюционен	поглед“	 за	 популярна	 наука)	 –	октомври	
2013

-	Тържествено	откриване	на	ремонтираната	библиотека	
на	Физическия	факултет	–	октомври	2013

6. Факултет по математика и информатика
-	Срещи	с	работодателски	и	бизнес	организации
-	Дни	на	Корейско-Българския	център	за	сътрудничество	в	
информационните	технологии

7. Факултет по химия и фармация
-	Дни	на	отворените	врати	във	Факултета	по	химия	и	
фармация	(заедно	с	Вечер	на	химията)	–	1-10	май	2013

-	ХІІ-та	национална	конференция	по	химия	за	студенти	и	
докторанти	–	15-25	май	2013

-	Научна	сесия	на	ФХФ	–	1-10	ноември	2013
8. Философски факултет
-	Юбилейни	 научни	 четения	 на	 Философски	 факултет	
„Срещи	и	събития”		-	Гьолечица,	22-27	април	2013

-	Празник	на	Философски	факултет.	Ден	на	отворените	
врати,	17	май	2013

-	 Тържествена	 церемония	 за	 удостояване	 с	 почетното	
звание	Доктор	хонорис	кауза	на	проф.	Улрих	Бек,	пре-
подавател	 по	 социология	 в	 Ludwig	 Maximilian	 University	
в	Мюнхен	 и	 в	 London	 School	 of	 Economics	 and	Political	
Sciencе	–	4	юни	2013

9. Факултет по славянски филологии
-	Традиционна	международна	научна	конференция	на	ФСлФ	
„Езици	на	паметта	в	литературния	текст”	-	26	-	27	

април	2013
-	Представяне	на	сборника	„Време	и	история	в	славянски-
те	езици,	литератури	и	култури”,	съдържащ	докладите	
от	Единадесетите	национални	славистични	четения	(19-
22	април	2012)	-	април	2013

-	Конференция	 „Проблеми	 и	 подходи	 в	 изследването	 на	
Станиславовия	чети-миней“	-		21	май	2013

-	Изложба	на	книги	на	преподаватели	от	ФСлФ,	издадени	
през	последните	десет	години	-	23	-	31	май	2013

-	Сесия	на	студентите-слависти	„Нашите	университети”,	
посветена	на	125-годишнината	на	Софийския	универси-
тет	-	май	2013

-	Възпоменателни	научни	четения		на	тема	„Старобългар-
ската	книжнина	и	руската	ръкописна	традиция“,	посве-
тени	на	80-годишнината	на	проф.	Р.	Павлова	-	20	юни	
2013

-	Петдесет	и	първи	летен	семинар	по	български	език	и	
култура	за	чуждестранни	българисти	и	слависти,	посве-
тен	на	125-годишнината	на	Софийския	университет		-	
14	юли	–	3	август	2013

-	Честване	 на	 20-годишнината	 от	 създаването	 на	Ака-
демичното	сдружение	на	българските	бохемисти	„Бохе-
мия	клуб”	(научна	конференция,	изложба	на	изданията	на	
клуба,	студентска	вечер)	съвместно	с	Чешки	център	в	
София	–	22	–	24	октомври	2013

-	Кръгла	маса	по	общо	и	индоевропейско	езикознание,	пос-
ветена	на	акад.	Стефан	Младенов	–	октомври	2013

-	Осма	международна	научна	конференция	„Драгомановски	
студии“,	 посветена	 на	 100-годишнината	 от	 смъртта	
на	 Леся	 Украинка	 и	 на	 125-годишнината	 на	 Софийския	
университет		–	октомври	2013

-	Чествания	за	проф.	П.М.Бицили	(1879-1953)	съвместно	с	
Исторически	факултет	-	октомври	2013

-	Годишна	конференция	на	Катедрата	по	руска	литерату-
ра	-	ноември	2013

 10. Стопански факултет
-	Международна	научна	конференция	на	тема	„Конкурент-
носпособност	чрез	качествен	растеж”	–	октомври	2013

-	Международна	докторантска	школа	по	икономика	и	ме-
ниджмънт	–	октомври	2013

11. Департамент по спорт
-	Тенис	турнир	за	преподаватели	–	09-12	април	2013
-	Вътрешно	университетско	първенство	между	факулте-
тите	„За	купата	на	Ректора“	–	13-17	май	2013

-	Международен	студентски	турнир	по	плажен	волейбол	–	
4-8	септември	2013

-	Международен	турнир	по	плажен	футбол	–	8-12	септем-
ври	2013

-	Студентско	състезание	по	планинско	бягане	в	ниската	
част	на	планината	–	18	октомври	2013

-	Поход	1250м	Драгалевци–Черни	връх	–	26	октомври	2013
-	Турнири	по	спорт	за	преподаватели	(тенис,	баскетбол,	
волейбол,	футбол)	–	14-16	октомври	2012

-	Спортист	на	годината	–	20.10.2013
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Основни общоуниверситетски събития
Студентски прояви
1.	Студентска	дискусия	на	тема	“Социалните	мрежи	-	но-
вият	обществен	фактор“	–	3	април	2013

2.	Национална	 студентска	 конференция	 на	тема	 „Закона	
да	висшето	образование,	студентската	общност	и	ней-
ното	място	в	съвременното	общество“		-	25-26	октом-
ври	2013

3.	Студентска	инициатива	„125	години	СУ	–	среща	на	по-
коленията“	–	30	май	2013

4.	Конкурс	за	студентски	културни	проекти,	свързани	със	
Софийския	университет	-		септември	2013

Научни прояви
1.	Цялостно	представяне	на	СУ	в	организирания	от	Бри-
тански	съвет	-	България	Фестивал	на	науката	–	9	май	
2013

2.	Трети	международен	 конгрес	 по	 българистика	 –	 23-26	
май	2013	

3.	Стартиране	на	инициативата	„София	–	европейска	ака-
демична	столица“	и	провеждане	на	научна	конференция	
–	9	май	2013

4.	Международен	студентски	научен	семинар	на	тема	„Гра-
ницата	–	политически,	социални	и	културни	аспекти“	–	
юни	2013

5.	ІV-ти	Международен	конгрес	по	православно	догматиче-
ско	богословие	–	май-юни	2013

6.		12-та	Международна	конференция	за	глобални	изследва-
ния	и	образование		–	23-27септември	2013

7.	Научен	семинар	и	художествена	изложба	на	тема	„Уни-
верситетът	в	културния	пейзаж	на	София“	–	проблемът	
за	рисковете	и	предизвикателствата	пред	недвижими-
те	 паметници	 на	 културата	 в	 съвременната	 градска	
среда	–	съвместно	със	Съюза	на	архитектите	в	България	
–	11	октомври	2013

8.	Университетската	култура	на	прехода	1988-89	–	поре-
дица	от	прояви,	организирани	от	Културния	център	на	
СУ

9.	Световен	форум	 за	 устойчиво	общество,	организиран	
от	„Клуб	София“	с	университетите-партньори:	Хумбол-
тов	университет	–	Берлин,	Кьолнски	университет,	Уни-
верситет	Лил,	Университет	Нюрнберг-Ерланген,	Универ-
ситет	Сейнт	Анджело	-	Тексас	и	други	–	11-12	октомври	
2013	

10.	 Международна	 научна	 конференция	 „Пренаписване	 и	
вариативност	–	2-3	ноември	2013																																													

11.	Международна	научна	конференция	„Биологията	–	раз-
витие	 и	 нови	 възможности”,	 посветена	 на	 50	 годиш-
нината	 от	 създаването	 на	 Биологически	 факултет	 и	
на	110-та	 годишнина	от	началото	на	биологическото	
образование	в	България	–	20-22	ноември	2013

12.	 Подписване	 на	 договор	 за	 извеждане	 в	 орбита	 на	
първия	български	спътник	с	научни	цели	„Алма	Матер“	
(съвместна	инициатива	с	Института	за	космически	из-
следвания	в	Красноярск)	–	ноември	2013

Издателска програма и премиери

1.	„125	секунди	със	СУ“	и	„125	години	в	125	минути”	
–	студентски	телевизионни	поредици	–	продукция	
на	телевизия	„Алма	Матер“

2.	„125	мига	от	живота	на	СУ“	–	изложба	фотогра-
фии,	включваща	както	архивни,	така	и	съвременни	
събития	от	живота	на	СУ

3.	„Почетните	доктори	на	СУ	(doctor	honoris	causa)”	
от	Цв.	Тодорова																																																							

4.	„125	 години	 СУ	 –	 личности,	 събития,	 етапи	 на	
развитие“	–	документален	енциклопедичен	сборник

5.	„Моят	университет“	–	125	разказа	на	бивши	въз-
питаници	на	СУ.	Сборник	от	спомени

6.	Документално-публицистичен	филм	„125	години	СУ	
„Св.	Климент	Охридски“

7.	125	стипендии	за	студенти	от	СУ	„Св.	Климент	
Охридски“

8.	Създаване	на	алумни	портал	към	сайта	на	СУ	„Св.	
Климент	Охридски“

9.	Провеждане	на	конкурс	за	студентско	есе	на	тема	
”Моят	университет-мечта”

10.	Издателска	програма,	посветена	на	125	годиш-
нината	на	СУ

11.	Валидиране	на	марка,	посветена	на	125	години	
от	създаването	на	СУ

Уважаеми колеги,
През	 2013	 г.	 Софийският	 универ-

ситет	 „Св.	 Кл.	 Охридски”	 навършва	
своя	 125	 годишен	 юбилей.	 Време,	
достатъчно	 за	 създаване	 на	 тра-
диции,	 които	 превърнаха	 Първото	
висше	училище	в	най-авторитетния	
български	академичен	център,	създа-
ващ	и	разпространяващ	знание.	Годи-
ни,	 които	 съотнесени	 към	многове-
ковната	европейска	университетска	

традиция,	 ни	 показват,	 че	 сме	 още	 в	 началото	 на	 един	
дълъг	път...
Мнозина	вероятно	ще	възразят,	че	в	условията	на	тежка	

социална,	 политическа	 и	 икономическа	 криза,	 когато	 зна-
чителна	 част	от	 сънародниците	ни	 се	борят	 за	 своето	
оцеляване,	ще	бъде	цинично	да	натрапваме	публично	нашия	
юбилей.	И	донякъде	може	би	ще	имат	право.	 След	пове-
че	от	20	години	преход	обществото	ни	изпадна	сякаш	в	
безпътица	 –	 обезлюдени	 села	 и	 градове,	 пустеещи	 земи,	
празни	 промишлени	 сгради,	 огромна	 безработица,	 масова	
младежка	емиграция,	разбити	съдби	...
Нашият	университет	усеща	тази	криза	не	по-леко.	Вече	

четвърта	поредна	година	ние	сме	принудени	да	работим	
в	условията	на	постоянно	недофинансиране	на	основните	
ни	дейности,	допълнително	с	орязани	средства	за	ремонти	
на	аудитории,	общежития	и	лаборатории...	И	точно	поради	
това,	 верен	 на	 своята	мисия	 –	 да	 продължава	 многове-
ковната	 българска	 културна	 и	 просветна	 традиция,	 съм	
дълбоко	 убеден,	 че	 в	 това	 объркано	 време	 Софийският	
университет	е	средището,	което	трябва	да	напомни	кой	
е	основният	приоритет	на	всяко	едно	модерно	и	проспе-
риращо	общество	–	образованието.
През	тези	125	години	той	се	превърна	в	символ	на	зна-

ещите	и	можещите	хора.	На	свободните	духом.	На	умо-
вете,	 които	 търсят	 и	 даряват	 своите	 знания.	 Охулван	
и	ласкан,	клеветен	и	уважаван,	Университетът	се	наложи	
като	коректив	на	всяка	една	политическа	власт,	като	ба-
риера	пред	измислените	авторитети	и	еднодневни	герои.	
Утвърди	се	като	място,	където	мъдростта	и	младостта	
си	дават	ежедневна	среща,	за	да	чертаят	пътищата	към	
бъдещето,	да	създават	мечти	и	надежди,	да	преодоляват	
трудности	и	предизвикателства!
В	 този	 смисъл	 юбилеят	 на	 Софийския	 университет	 е	

празник	на	цяла	България.	На	онази	все	още	бедна,	но	гор-
да	и	далновидна	България,	която	преди	125	години	прозря	
истината,	че	знанието	прави	силата	и	откъсна	от	залъка	
си,	за	да	му	даде	шанс.	На	днешната	разтерзана,	обезве-
рена,	разколебана	и	излъгана	България,	която	въпреки	всичко	
продължава	да	се	бори	за	правото	си	на	достоен	живот.
Ето	 защо,	 уважаеми	 колеги,	 въпреки	 трудното	 време,	

в	което	живеем,	призовавам	цялата	академична	общност,	
преподаватели,	студенти	и	служители,	да	посрещнем	юби-
лейната	 годишнина,	 показвайки	 истинското	 лице	 на	 Уни-
верситета	 –	 място,	 създаващо	 бъдещето	 на	 България!	
Разчитам	на	вашата	отговорност,	на	вашите	идеи	и	ен-
тусиазъм,	на	вашето	достойнство! Честит празник!




