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НАЛАГАМЕ ВИСОКИ СТАНДАРТИ
О

т далечната вече 1953-та година Университетът по хранителни технологии изминава дълъг, колеблив, понякога и
много труден път. Днес обаче той е утвърден образователен и
научен център по хранителна технология, техника и стопанско
управление и отговаря напълно на новите предизвикателства на
хранителната и биотехнологичната индустрия.
Високите стандарти, които винаги е налагал университетът, го утвърдиха през тези години като едно от найелитните български висши училища, с живи традиции и висок
международен авторитет. Те поставят днес още по-големи
изисквания и отговорност спрямо обучението на младите хора.
Вярвам, че Университетът по хранителни технологии – Пловдив, ще продължи да утвърждава престижа на страната ни като
образователен център на европейско и световно ниво.
Уважаеми колеги, убеден съм и че ще работите все така неуморно и всеотдайно за качественото обучение на студентите и ще
ги подготвяте за бъдещето им на граждани на Европейския съюз.
проф. д-р инж. Георги Вълчев,
ректор

Честит празник!

Чуждестранни делегации
пристигат за юбилея

Н

емският професор Зигфрид Хайнц – доктор хонорис кауза на
УХТ, ще води делегацията на Хумболт университет. От Германия гостуват и представители на Анхалт университет, водени от
ректора (президента) Диетер Орцесек.
Академичното ръководство посреща и делегация на Могильовския държавен университет по продоволствие, Република Беларус.
Водач на делегацията е ректорът на този университет проф.
Вячеслав Шаршунов.
Продължава на стр.2

Областният дарява плакет

М

ного високо признание за пореден път получава Университетът по хранителни технологии. Заповед на областния управител Тодор Петков донася нова голяма радост за преподаватели и студенти. Отличието е почетен плакет за заслугите на УХТ
в националната и международната наука и висше образование,
за безспорните постижения в подготовката и квалификацията
на специалисти в областта на технологията, техниката и икономиката на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, както и за утвърждаване престижа на област Пловдив като образователен център на високо международно ниво.

Д

вудневна научна конференция с международно участие „Хранителна
наука, техника и технологии 2008” започва в петък –
24 октомври. Началото на
пленарното заседание е в
10.00 часа в аула „Проф.
Милен Бешков”.
Учените ще представят
своите доклади в тематични секции по технология на
храните, напитките, тютюна, захарта, етеричните масла, козметичните и
парфюмерийните продукти,
биотехнологии и екология,
функционални храни, качество, безвредност и здравословност на суровините и
храните, туризъм, хранене
и кетъринг, автоматика,
компютърни и комуникационни системи и технологии,
машини и апарати, опаковки
и технологично обзавеждане на ХВП и БТП, енергийна
ефективност, топлотехнически, хладилни и климатични инсталации, електроника
и електротехника, физико-математически науки в
ХВП, биополимери и биокатализатори, лингвистика,
франкофонско обучение.

В БРОЯ
Кредитен шанс пред студентите
УХТ е с успешен Маркетинг
Откриха нова база за хляб и сладкарски
изделия
Технологиите са немислими без
автоматиката
Домакини сме на FISEC
ИГРАХМЕ ФИНАЛ В ТУРНИРА ПО
ФУТБОЛ
Танцьорите от „Пълдин” впечатлиха
и Измир

Кредитен шанс пред студентите
Продължават дебатите по научните степени и звания

В

ход е подготовката на
Рамковия договор между Министерството на образованието и българските
банки, след като през юли
парламентът прие Закона за
кредитиране на студенти и
докторанти. Това съобщи
народният представител д-р
Атанаска Тенева, преподава-

тел в УХТ.
Разговарях с министъра
на образованието в края на
септември и той ме информира, че предложението за
Рамков договор е изготвено и се съгласува с Министерството на финансите.
Смятам, че е необходимо
процесът по финализирането му да се ускори, защото
студентите плащат своите такси в началото на семестъра, а учебната година
вече започна, заяви д-р Тенева и посочи, че ще отстоява позицията си и по време
на парламентарен контрол.
Законът за кредитиране
на студенти и докторанти
беше обнародван в Държавен вестник (бр. 69 от 5
август 2008). Целта му е
да се подобрят условията
за достъп до висшето образование. Междувременно

докторантската стипендия
нарасна на 450 лв., които са
необлагаеми. През настоящата година у нас парите
във фонд „Научни изследвания” са три пъти повече,
отколкото през 2007.
Последната
дискусия
в Съвета на ректорите,
състояла се на 6 октомври, показа, че едва ли скоро ще се стигне до единно
становище в обсъжданията
върху концепцията на акад.
Кендеров за научните степени и звания. Според мен
промяната във възможностите за научно развитие е
необходима, за да изберат
талантливите млади хора
науката като сфера на своята професия, коментира
темата д-р Тенева, която
е член на Парламентарната
комисия по науката и образованието.

Нараства конкуренцията за ухт
С

най-висок бал се е кандидатствало за специалностите „Технология на виното
и пивото”, „Химия и микробиология на храните”, „Хотелиерство и ресторантьорство”и
„Кетъринг”, сочи университетската статистика за тази
година. Две предварителни
сесии и една редовна бяха проведени за приема на студенти
за 2008/9 г. по утвърдената
традиция на изпитната форма
– тестовата система. В УХТ
имаха възможност да кандидатстват и с оценката от
държавните зрелостни изпити
по математика, химия и опаз-

ване на околната среда.
Средният показател на конкуриралите се за едно място е
3.36 спрямо 2.73 през миналата

година. Държавната поръчка
е с 10 % по-висока, информира зам.-ректорът по учебната
дейност проф. д-р инж. Георги
Сомов и подчерта, че кампанията е преминала при стриктно
спазване на нормативните документи.
Студенти в УХТ ще бъдат
и чуждестранни граждани от
Украйна, Молдова, Сърбия и Македония.
240 са приетите до момента в магистърските програми. Занятията започват на 19
януари 2009 г., а записването
продължава.
Университетът е подал и

Т

ези 55 години дадоха
много добра възможност
за развитието на университета и за реализацията на
неговия интелектуален потенциал и сериозен принос
в просперитета на хранително-вкусовата промишленост. Тя е била и ще бъде
приоритет в развитието
на всяка една страна, тъй
като осигурява най-важното
за съществуването на човечеството – храната.
Ежегодната научна конференция, в работата на която участват преподаватели, докторанти, студенти
и много наши чуждестранни партньори, е естествен
елемент от осъществяваната в университета научноизследователска дейност,
каза пред изданието проф.
д-р инж. Костадин Василев,
зам.-ректор по научноизследователската дейност и
кадровия потенциал.
докладите за акредитация на
специалностите
„Икономика
на хранителната индустрия”,
„Индустриален мениджмънт”,
„Хотелиерство и ресторантьорство” в степените „бакалавър”, „магистър” и „доктор”,
стана ясно от думите на инж.
Венета Славова, началник на
Учебен отдел.

Чуждестранни делегации пристигат...
Продължава от стр.1

Две представителни групи
пристигат от Република Турция.
Делегация на Тракийския университет – Одрин, и на Университета “Намък Кемал”, Текирда,



ректор на който е проф. Низаметин Шейкейлу, се присъединяват към юбилейните тържества. Гост ще бъде и ректорът
на Тараклийския университет –
Молдова, проф. Николай Червенков, съобщи зам.-ректорът
по международното сътрудничество проф. д-р инж. Желязко
Симов.
С атрибутите на почетното звание доктор хонорис кауза
на УХТ ще бъде удостоен проф.
дтн Богдан Викторович Егоров,
ректор на Одеската национална
академия за хранителни технологии. Той допринася за възстановяване на контактите между
България и Украйна чрез сключ-

ването на институционални
договори между УХТ и Одеската национална академия за
хранителни технологии. Проф.
Егоров пръв научно обосновава
и експериментално доказва целесъобразността на модулния
принцип за строителство на
компактзаводи за комбинирани
фуражи.
С почетните атрибути се
удостоява и чл.-кор. проф. дтн
Мария Балтаджиева за изключителните ù заслуги в развитието
на УХТ. Под нейно ръководство
се подготвят висококвалифицирани инженер-технолози за
млечната индустрия у нас и в
чужбина. Чл.-кор. Балтаджие-

ва популяризира българската
наука за млякото в световен
контекст, участвайки в международни научни конференци,
симпозиуми, семинари за млякото, като сътрудничи ефективно
и със специалисти от научни
институти във Франция, Гърция, Испания, Италия, Германия,
Чехия, САЩ, Украйна, Македония,
Сърбия, Китай.
Научноизследователската
дейност на проф. Балтаджиева
се характеризира с комплексността на разработките, което
довежда и до приложими крайни
резултати. Вследствие на това
в практиката са внедрени нови
технологии.

Научните изследвания
Н

Министърът на образованието Даниел Вълчев и почетният
консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов изпратиха поздравителни адреси по случай юбилея. В тях те посочват
академичния авторитет на УХТ.

Международното сътрудничество
Университетът по хранителни технологии поддържа
широко международно сътрудничество с чуждестранни университети и продължава да
участва чрез проекти и в редица международни програми.
През 2007 г. УХТ получава Разширена университетска харта
Еразъм, която му дава право за
участие във всички дейности
по секторна програма „Еразъм”
към програма „Учене през целия
живот” до 2013 г.
На 24 май 2007 г. УХТ е
удостоен с Европейски знак
за качество по програма „Ера-

зъм”. Наградата е връчена на
24 май в гр. Виена, Австрия, и е
признание за качествено изпълнение на студентската и преподавателската мобилност по
програма „Еразъм” в периода на
програма „Сократ ІІ”. Същата
награда е връчена и от Центъра за развитие на човешките
ресурси на Национална среща
по „Еразъм”, проведена в София.
През 2007 г. беше възобновена дейността по програма
Темпус ІV чрез участие с проект в селекционната процедура с партньори от Франция,
Португалия, Русия и Украйна.

аучноизследователската дейност винаги е била неразделна част от учебния процес и е насочена главно към решаване на проблемите на хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост - провеждане на фундаментални и
приложни изследвания, свързани с развитието на хранителната промишленост; разработване на нови и усъвършенствани
технологии за производство на хранителни продукти; разработки за повишаване хранителната стойност на съществуващите и създаване на нови асортименти хранителни продукти; разработване на безотпадни технологии, свързани с
опазването на околната среда; проектиране на нестандартно
оборудване за малки и средни предприятия от отрасъл ХВП;
механизация и автоматизация на технологичните процеси.
Средногодишно УХТ сключва над 50 договора. Общият
обем на научноизследователската дейност достига 200 000
лв. Финансиращи организации са МОН, фирми и фонд „Наука”
на УХТ.
Разработваните проблеми, теми и задачи са на съвременно научно ниво. Доказателство за това са изпълнените над
1500 разработки, внедрените над 500 научни продукта (технологии, асортименти, решения), реализираният значителен
икономически, екологичен и социален ефект, издадените над
350 авторски свидетелства за изобретения и утвърдените
над 30 патента, над 5000 публикации, доклади и съобщения в
български и чуждестранни периодични и други издания.
В научноизследователската дейност са обхванати над 80
% от преподавателите, научните работници, докторантите
и учебно-помощния персонал.
В УХТ се извършват изпитвания и анализи чрез акредитираната независима лаборатория на машини, апарати, хранителни и вкусови продукти за съответствието им с националните и други международни стандарти.
В научноизследователската лаборатория по стандартни
образци се разработват и провеждат физикохимични анализи
и контролна апаратура. С почетното звание доктор хонорис
кауза на УХТ са удостоени 16 изтъкнати учени – от България,
Германия, Франция, Италия, Холандия, Украйна и Виетнам.

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПРЕДЛАГА МОДЕРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ
Днес в УХТ се обучават студенти по технология, техника и икономика на хранително-вкусовата и биотехнологичната
промишленост и туризма в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор, по държавно акредитирани
специалности. Университетът разполага с мощен колектив от висококвалифицирани научно-преподавателски кадри и
модерни, актуални специалности, с което отговаря на едно от най-големите предизвикателства пред човечеството –
качество на живота със здравословни и безвредни храни.
• Образователно-квалификационна степен бакалавър – Икономика на хранителната индустрия; Туризъм; Кетъринг; Хотелиерство и ресторантьорство; Машиностроене и уредостроене; Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия; Автоматика, информационна и управляваща техника; Компютърни системи и технологии; Топлотехника; Биотехнологии; Технология
на месото и млякото; Консервиране и хладилна технология; Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти; Технология на виното и пивото; Технология на тютюна и тютюневите изделия; Технология на мазнините, етеричните
масла, парфюмерията и козметиката; Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати; Химия
и микробиология на храните; Анализ и контрол на хранителните продукти; Екологичен инженеринг в хранителната индустрия;
Индустриален мениджмънт.
• Образователно-квалификационна степен магистър след завършено средно образование - Технология на ферментационните продукти (обучението е на френски език).
• Образователно-квалификационна степен магистър след завършена образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър - Икономика на хранителната индустрия ; Туризъм ; Машиностроене и уредостроене; Опаковане
и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост; Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост; Автоматика, информационна и управляваща техника; Компютърни системи и технологии; Топлотехника;
Хладилна и климатична техника; Енергийна ефективност; Биотехнологии; Технология на продуктите от месо, риба и яйца; Технология на млякото и млечните продукти; Консервиране и хладилна технология; Технология на зърнените, фуражните, хлебните и
сладкарските продукти; Технология на виното и пивото; Технология на тютюна и тютюневите изделия; Технология на мазнините,
етеричните масла, парфюмерията и козметиката; Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати Анализ и контрол на хранителните продукти; Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия.
• Образователно-квалификационна степен бакалавър за обучение на чуждестранни студенти на английски език след завършено
средно образование - Туризъм; Компютърни системи и технологии; Технология на месото и млякото.
• Образователно-квалификационна степен магистър за обучение на чуждестранни студенти на английски език след завършено
висше образование - Анализ и контрол на хранителни продукти.



УХТ е с успешен Маркетинг

У

важаеми колеги, за мен е
удоволствие да поздравя
всички преподаватели и служители в Университета по
хранителни технологии по
случай 55-годишния му юбилей и да им пожелая крепко
здраве, бодрост и творческо

дръзновение. Като директор
на най-младата академична
структура в УХТ – Департамента по езиково обучение,
физическо възпитание и спорт
– бих искала да изразя и задоволството си от работата на
Центъра за езиково обучение и
Центъра за физическо възпитание и спорт, функциониращи
в рамките на Департамента,
чиито сфери на дейност, макар и несходни, се обединяват
от идеята за оптимизиране на
учебния процес с цел подобряване на качеството в езиковата и физическата подготовка
на студентите съобразно новите методически стандарти
и тенденции в европейското
образователно пространство.

Отговорна и престижна задача
на Департамента е качественото обучение на чуждестранни студенти, улесняването на
интегрирането им в университетската среда. В това
отношение УХТ се радва на
утвърдени добри традиции, които заедно с усилията на академичното ръководство спомагат за успешното реализиране
на подобна задача. Като се
има предвид конкуренцията на
сходни университетски структури в Република България, не
може да не се отбележи подчертано успешната маркетингова стратегия на ръководството на УХТ за привличане
на чуждестранни студенти.
Така например през учебната

2006-2007 г. в университета
се обучават 186 чужденци
от различни точки на света,
докато през следващата година броят им нараства на
210 студенти. Имаме всички
основания да вярваме, че интересът на младите хора от
чужбина към специалностите
и високото качество на обучението в УХТ ще нараства
в бъдеще и ще издигне още
повече международния авторитет на нашето висше училище.

Честит юбилей!
доц. д-р Красимира
Чакърова,
директор на ДЕОФВС

Холандски професор стана почетен доктор
П

роф. д-р Алфонс Фораген
(първият вляво) от Университета във Вагенинген,
Холандия, беше удостоен с
атрибутите почетна диплома и огърлица на почетното
звание доктор хонорис кауза на УХТ на официалната
церемония по откриването на новата учебна година. Отличието професорът
получи за приноса си в израстването на млади учени
от университета, реализацията на съвместни научноизследователски проекти
и популяризиране на дейността на УХТ не само в
Европа, а и по целия свят.

От ляво на дясно; проф. Фораген, ректорът проф. Вълчев, зам.
областният управител Пенка Калапанкова, доц. д-р Пламен Моллов и спонсор на новата лаборатория

Проф. Фораген е признат
за един от най-талантливите

учени в областта на химията
и технологията на пектинови-

те вещества. Осъществил е
множество изследвания върху
плодове, зеленчуци, зърнени
храни, напитки. Ръководил е
над 60 докторанти и е най-цитираният автор на Университета във Вагенинген.
В академично облекло
и с почетните атрибути
проф. Фораген посети и
тържественото откриване
на нова учебна лаборатория
по хладилна техника. Да се
откриват всяка година нови
лаборатории в университета – пожела доц. д-р Пламен
Моллов, народен представител и ръководител на катедра в УХТ.

Откриха нова база за хляб и сладкарски изделия
С

българска пита и ароматни подправки в старта
на академичната година беше
открита нова учебно-производствена база за хляб, хлебни и
сладкарски изделия. Създаването ù е резултат от договор между университета и холандската фондация „Стиос”,
като с финансова подкрепа се
включват и български бизнесмени. Целта е в нея да протичат всички упражнения по хляб,
хлебни и сладкарски изделия,
за да добиват студентите
практически умения. Напоследък се забелязва тенденция,
че частните производители
държат много на практическата подготовка на инженер-технолозите, подчерта проф. д-р
Ана Кръстева, ръководител на
катедра „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и
сладкарските продукти”.


През 2004 холандецът Пит
Слимър от фондация „Стиос”
се свързва с проф. Кръстева и след няколко разговора
пристига в България. Проф.
Гроздан Караджов изготвя
технологичния проект за цеха,
където годишно ще преминава
практиката на повече от 300
студенти. В момента активно
се работи по избора на найподходящите изделия, които
да се произвеждат в новото
съоръжение и да бъдат продавани вътре в университета.
Това ще бъде възможно след
узаконяване на базата и ще
даде възможност да се наемат
и студенти на почасова работа. Предвижда се да бъде привлечен и един майстор хлебар.
В проектите на катедрата е
разработки с полупроизводствени или производствени
опити да намерят приложе-

ние, поясни проф. Кръстева.
Договорът на университета с фондация „Стиос” продължава още година и половина.
Очаква се и пристигането на
холандски специалисти, които
да осъществяват обучение на
нашите студенти.
Този университет може да
стане опорна точка за обучение на студентите от Източ-

на Европа, с оптимизъм заяви
Пит Слимър.
Спонсори на проекта: фондация “Стиос”, Геерт Зонефелд, фондация “Пюм”, Вита
фуудс ООД, Изофлор ЕООД,
Загоре АД, Атаро клима, Микс
трейдинг ООД, Добруджански
хляб АД, кооперация Симид
1000, Булмаш инженеринг ООД,
Хлебозавод АД, Ритърн ЕООД.

Михаела Ламбова, магистър:

Мария Попова, ст. преподавател по български език:

Първокурсниците да развиват Успяват чужденците с пологическо мислене
следователна подготовка

Д

ипломиралите се в специалността Технология на
ферментационните
продукти демонстрират висок коефициент от изпитите и постигат своята професионална
реализация не само в България,
а и в чужбина. От 1997 г. преподаването се осъществява на
френски език. Ръководител на
Франкофонския център е доц.
д-р Симеон Василев.
Първокурсниците да развиват логическо мислене, апелира към тях Михаела Ламбова,
която през миналата учебна
година завършва обучението
си по Технология на ферментационните продукти. Като
студентка печели престижни

награди, преминава стаж и
във Франция. На мнение е, че
по време на образованието е
получила добра теоретична
подготовка. Усетила е обаче
необходимостта да се акцентира още повече върху практическото усъвършенстване
по специалността, от която
излиза студентът. Перспективи вижда в осъществяването на пряка връзка между
университета, студентите и
фирмите, набиращи млади специалисти.
Михаела привежда като
пример механизма на акредитация за френските университети, където акредитационната
оценка зависи от осигурените
стажове за студентите във
фирми и лаборатории.
Преддипломния си стаж
Михаела реализира във фирма
„Томика метал” и изразява благодарността си към ръководството ù. На въпрос за своите
проекции в бъдещето тя отговаря, че големите хора правят
малки крачки.
Нина Чочева

Европрактики прилагат
англицисти
П

оредица от европейски форуми в областта на висшето образование през последните две десетилетия очертава
новите приоритети, свързани
с изграждането на квалифицирани и пълноценни граждани
на обединена Европа. Езиковата компетентност придобива
ключова роля в пакета от умения, включени в портфолиото
на професионалиста с висше
образование.
Европейските
нормативи налагат профила
на мобилния специалист, който
владее няколко езика и може успешно да се реализира и адаптира на глобалния пазар, като
се възползва от всички негови
предимства, коментира пред
изданието ст. пр. Цвета Луизова, ръководител на Центъра
по езиково обучение.
Методиката на разширено
интензивно обучение по чужд
език с акцент върху езика на
специалността, завършващо
с диплома за преводач-специалист по чужд език в съответното професионално направление, е създадена и разработена
именно в езиковите кабинети
в УХТ, преди да бъде внедрена

в редица университети в България, посочва ст. пр. Цвета
Луизова. Тя добави и че Центърът поддържа контакти с работодатели от различни сфери
на бизнеса, организира специализирани езикови курсове
по тяхна заявка и периодично
подава информация за студентите с високо ниво на езикова компетентност и умения.
Преподавателите в ЦЕО са
сред водещите специалисти в
страната и желан партньор в
международни проекти заради

М

ария Попова е старши
преподавател по български език в Центъра за езиково обучение. Академичната ù
биография е тясно свързана с
Университета по хранителни
технологии. Ст. пр. Попова
координира и подготовката
на чужденците, изучаващи
български в подготвителното отделение, а през 2007
г. издаде учебник, където е
синтезирала свои разработки. Сега тя говори в тези два
аспекта:
„Обучението на чуждестранни студенти в УХТ има
половинвековна традиция. Висшето си образование в него
са получили младежи от почти
всички континенти. Някои от
тях заемат високи постове в
страните си, което показва
високото ниво на обучението
им. През последните няколко
години в университета се
учат студенти от Турция,
Молдова, Македония, има студенти и от Украйна и далечните Китай и Виетнам.
Новият учебник по български език за чуждестранвисоката си квалификация и качеството на създаваните от
тях продукти.
През втория семестър на
учебната 2007/8 студентите
на преподавателя по англий-

ни студенти от I и II курс в
УХТ е съобразен с изучаваните дисциплини през първите
две години на обучението и
ролята му е да ги подпомага в учебния процес. Наред с
общата граматика на българския език, която е много
трудна за по-голямата част
от чужденците, те изучават
особеностите на научната
реч: от структурата на научния текст, през структурата на най-често срещаните типове изречения в него,
до структурата на отделни
думи и изрази в него. С оглед на това, че изпитите
по различните дисциплини
са писмени, в учебника са
предвидени и много писмени
упражнения.
Съставянето
на различни видове план на
текста (именен, въпросителен, план-тезис), откриване и съкратено записване
на определена информация,
последвано и от разгръщане
в резюме. Този вид работа
изисква сериозно отношение
от страна на студентите и
успех имат само тези, които
посещават редовно упражненията по български език през
всички последователни нива
на подготовка.
Успоредно с работите
върху научен текст учебникът предлага и текстове по
странознание, отразяващи
важни събития от българската история и бит. Така чуждестранните студенти се
приобщават към духовните и
културните ценности на българския народ.“
ски език Надежда Тодорова
мултимедийно
презентират
специализирана тема, и то на
чуждия език. И я изненадват с
ентусиазъм, творческа мисъл,
чувство за хумор, артистичност и специализирани знания,
разкрива Надежда Тодорова,
след като е наблюдавала осъществяването на екологична и
макаронена презентация.
За да се усвои езикът не
само в общата му форма, а и
в специализираната, англицистите постоянно разработват
учебни материали, запознаващи студентите с необходимата терминология за бъдещото
им професионално развитие,
конкретизираха ст. пр. Корнелия Чоролеева и пр. Николай
Желязков.


Технологиите са немислими без
автоматиката

П

роф. дтн инж. Чавдар Дамянов
е ръководител на катедра
„Автоматика, информационна и
управляваща техника”. Научните му интереси са в областта
на теория на управлението, изкуствен интелект, окачествяване и сортиране на хранителни продукти. В тези области
има над 180 научни публикации,
в това число монографии, книги, учебници, ръководства и патенти.
През 2007 г. в конкурса за
високи научни постижения на
Съюза на учените в България
книгата му „Неразрушаващо
разпознаване на качеството
в системите за автоматично
сортиране на хранителни про-

дукти” получи първа награда и
отличие за най-добра монография за годината.
- Проф. Дамянов, компютризираха
ли се изцяло хранителните технологии?
- Бих казал, че се компютризира автоматиката, а
тя, от своя страна, автоматизира хранителните технологии. Една от основните задачи
при управлението на технологичните процеси, реализиращи
съответните технологии, е
постигането на висока производителност. Естествено,
при спазването на определени ограничения, продиктувани
от изискванията за икономии,
ограничени финансови ресурси,
екология. Компютрите са само
едно техническо средство за
разрешаване на някои от инженерните проблеми. Както е казал един от съвременните американски футуролози Джереми
Рифкин: „Днешните интелигентни технологии са основани
на кибернетични принципи”. В
този смисъл всички съвременни хранителни технологии са
немислими без автоматиката.

На моите студенти казвам, че
сегашният XXI век ще е век на
компютрите и на английския
език и ако искат успешно да се
реализират в своята професия,
трябва да са на „ти” с компютрите и с английския.
- Образно казано, има ли вероятност автоматиката да завладее научната мисъл?
- Коя научна мисъл? Защото в сферата на философията,
филологиите, въобще на голяма
част от хуманитарните науки, да не говорим за теология,
изкуство и прочее, не им е до
автоматика, ако не изключим
някои удобства, които им предоставя. Но в инженерните науки може определено да се каже,
че автоматиката е доминанта.
- В юбилейна за УХТ година сме.
Кое ще изведете като квинтесенция
в развитието му?
Сложен въпрос! Самото
понятие „квинт-есенция” ще
рече „пета същност”, т.е. найважното, най-същественото,
същността на предмета. В
своята 55-годишна история
университетът ни е преминал

през различни изпитания и е
бил свидетел на много събития. Започвайки от неговите
първостроители и основатели
и стигайки до сегашното му
статукво, историята му е пронизана от стремежа за утвърждаване, амбициите на неговите ректори и преподаватели,
политически конюнктури, но
сякаш най-главното винаги е
било и си остава създаването
на добре подготвени, интелигентни и високообразовани инженерни кадри. През всичките
тези 55 години УХТ целенасочено и отговорно е изпълнявал
тази своя мисия. Доказателството е, че днес нашите възпитаници са водещите специалисти във ХВП, много от тях
са утвърдени научни работници и преподаватели във висши
училища или се изявяват в различни сфери на човешката дейност, осъществявайки на дело
своите знания и стремеж за
напредък и развитие.
Интервю на Тенчо Дерекювлиев

В практиката откриваме генезиса на научните идеи

Н

ад 20 пробиотични препарата,
предназначени
за профилактика и лечение
на заболявания на стомашночревния тракт, ендокринната
система, уроотделителната
система, сърдечно-съдовата
система, както и на тежки неврологични болести са създадени от колектив под научното ръководство на проф. Иван
Мургов - водещ специалист в
областта на микробиологията.
Разработени са и технологии
за производство на хомосерин,
лизин и пробиотици, внедрени във водещи предприятия в
страната и чужбина.
„Много представители на
науката считат, че само фундаменталните изследвания са
наука, а останалата част има
някакво занаятчийско значение.
Истинска наука без практика няма, защото практиката
си остава критерий за онези
истини, които са разкрити в
процеса на научното изследване. В такъв смисъл онзи, който
се занимава непосредствено с
наука в практиката, има възможност от нея да черпи идеи
за нови научни разкрития” - категоричен е проф. Мургов. Затова приема, че не е възможно
отделянето на практиката
от фундаменталните изслед

проф. Мургов
вания – в практиката се раждат идеите, намират научно
разрешение и отново се връщат в нея. Според професора
завръщането на научните идеи
в практиката е задължително, а за България от особено
значение е практическата
приложимост на теоретичните изследвания. Тезата му
се потвърждава от резултатите, постигнати в научната продукция на неговия екип.
Проф. Мургов обаче не остава само в сферата на микробилогията – разговорът с
него може да вземе различни
посоки: като започнем с анализа на теми от ежедневието,
та до измеренията на въпроса
за човешката свобода. „Ако ние
намерим ключа на кода на мислите т.е. как мислим, какви са

механизмите, каква е природата на мисленето тогава, когато седим един срещу друг, няма
да можем да се лъжем и ще си
говорим само истините. Навярно обществото би заживяло
по по-различен начин. От друга страна, това, че всеки от
нас има собствен код на мисли,
го прави свободен. Мислите на
човек не можеш да подчиниш,
човек остава вечно свободен”
– ето тезата, с която професорът влиза във философския анализ върху свободата на човека.
И въпреки че има изградена
концепция за свободата, ученият не разполага със свободно време. Съжалява например,
че досега не е имал време за
игра на карти, ... но мисията
на човека е в съзиданието, а
създаденото в духовната сфера той приема за най-трайно.
До философските си обобщения е стигнал в резултат
на научните занимания. Затова твърди: „Всеки, който се
занимава с истинска наука,
по-рано или по-късно стига до
философските обобщения. Едни
имат куража тези обобщения
да ги напишат с риска някой
да ги подиграе, друг да им се
надсмее или да бъдат оценени
в по-късен етап, а други нямат
този кураж. Френсис Крик (бел.

на авторите: Крик и Уотсън са
носители на Нобелова награда
за предложения от тях двойноверижен модел на структурата
на ДНК) казва: “Господи, без
твоята намеса това не би могло да стане”. И действително
не може да стане. Като виждате какви скорости са укротени
и вкарани в малката микробна
клетка, какво да говорим за абстрактното мислене. Затова
ви казвам, че нещата са толкова обвързани, че не можеш да
не стигнеш до тях, ако ти си
на мястото си истински” – с
тази форма на разгърнат лаконизъм професорът ни насочва
към тънкостите в системата,
наречена човекознание.
Ученият микробиолог вярва
в една висша сила, управляваща този свят; възхищава се
на онова, което е сътворено
в малката невидима микробна клетка с такова съвършенство, за да се превърне
в многоклетъчен организъм
– още по-съвършен: като слух
и зрение, и да достигне своя
връх в абстрактното мислене.
За проф. Мургов случайности
няма, защото всичко е програмирано, и те са елемент от
закономерността.
Мария Душкова
Иван Обрешков

Карнавали и фиести владеят в Мексико

М

ексико е парфюм от любов
с екзотика и преживявания. С тази метафора Диана
Беличовска (IV курс, Туризъм)
започва разказа си за удивляващата южноамериканска страна. Била е там преди година и
половина, а екипът на изданието я покани, за да приближи читателя до мексиканското чрез
българското наблюдение.
Страшно горещо време,
влажен въздух и много усмихнати хора я посрещат след 24часовото ù пътуване. Всичко
правят с усмивка. Това е част
от етнокултурата им. В тях е
вкоренена любовта. Някак си
са добили чувството, че те са
една страна огромна, изграде-

на от и за любов към хората,
говори Диана. Когато слиза на
летището, вижда устремна
конкуренция между водачите
на таксита и микробуси, предлагащи транспортни услуги за
пътниците.
В Мексико остава три месеца, а визитата е много лична –
гостува на семейството на
своята сестра, която е музикант класик, преподавател
по пиано. Там забелязва много
неурбанизирани места, излъчващи природна магия, както
и исторически съхранени символи, които я грабват. С въодушевление разказва за посетените примамващи паркове –
добре аранжирани и с много за-

ИГРАХМЕ ФИНАЛ В
ТУРНИРА ПО ФУТБОЛ

П

о случай 55-годишния юбилей УХТ организира футболен турнир с международно участие, проведен от 13
до 17 октомври в Пловдив. В
турнира се включиха съставите на Пловдивския университет, Аграрния университет,
Технически университет –
София, Тракийския университет – Одрин, и на Университета „Намък Кемал” –
Текирда.
Домакините
демонстрираха перфектна организация
за нормалното протичане на

футболното събитие, а избраниците на стратега д-р Георги
Йовчев стигнаха до финала. В
напрегнат двубой срещу тима
на Тракийския университет –
Одрин, УХТ селекцията беше
много близо и до спечелването
на турнирната купа. Нашите
момчета създадоха поредица
от чисти голови положения, но
топката така и не спря във
вратата на гостите. Футболистите от Турция обаче се
възползваха от малкото си ситуации и с по едно попадение
през двете полувремена ста-

бавления за децата. Присъединява се към зрителите на карнавали, както и към една от
най-вълнуващите атракции –
коридата.
Осъществява
запознанство и с мексикански студенти. Образователната система при тях е на по-различен
принцип: по-олекотена е. Младежите учат концентрирано.
И … почти никой не пуши,
но всички гелосват косите
си, фокусирала ги е четвъртокурсничката от Туризъм.
Настойчиво питаме за мексиканските мъже. Мачовци са,
обичат да флиртуват, но сърцата им са горещи, а любовта
им силна и завладяваща, лаконично ги характеризира Диана.
И ни уверява, че голяма част
от вижданото в латиноамериканските сериали го има и
в мексиканската действителност. В туристическия бизнес
мексиканците развиват всяка
своя находка или печеливша
идея.
В ресторантите например всеки посетител веднага щом седне, получава
безплатно ботана – малко предястие от чипс+сос.
Най-характерни за мексиканската кухня са текилата и продуктите с люто, а
най-шокиращото са захарните близалки, които също са

подлютени. И все пак малкото българи в Мексико не
отстъпват и са показали
многократно на местните
жители и родната ни кухня.
Диана Беличовска установява много бъдеще за Мексико като туристическа дестинация. По нейните думи
туризмът е и бъдещето за
България. Нарича туриста
пътешественик и споделя, че
човек трябва да бъде турист
по душа, като търси собственото си удоволствие в различни дестинации. В своята до
Мексико Диана се сдобива и с
хамак. Направен е от кактус и
е занаятчийско постижение на
мексиканците, чиито жени пък
плетат сомбрерото – големи
шапки, пазещи ги от горещото слънце. От далечно Мексико е донесла двуместен хамак
и подчертава, че е с голяма
сантиментална
стойност.
При следващо отиване сигурно ще донесе няколко хамака,
но не издава за какво ще ги
предназначи…
България има много достойнства, но ù трябва международна реклама, убедена е
Диана. Признава, че в УХТ е
научила много за аспектите
на туризма. И мисли върху идеи
за професионални постижения
след дипломирането в бакалавърската програма.

Домакини сме на FISEC
Стартът е на 2 ноември

F

ISEC е англоезичната
абревиатура на Европейския съвет на студентите в хранително-вкусовата промишленост (вж.www.
fisec-europe.com). Съветът е
неправителствена
организация с нестопанска цел и
същeствува от 1989 г. Основната му дейност е да
обединява студентите от
европейските университети
с хранително-вкусова насоченост и да подпомага обмяната на информация и опит
между тях, поясни председателят на Студентски съвет

Мирослав Луканов.
В продължение на една
седмица УХТ ще бъде домакин
на FISEC. Хранително-вкусовата конференция започва
на 2 ноември. Тя винаги е
ориентирана към културата
и индустрията на страната
домакин. Освен конференция
ежегодно FISEC организира и
Генерална асамблея.
Дейността на FISEC спомага да се заимстват програми за обучение на студентите, като се увеличава и
активността им в образователния процес.

наха носители на трофея. Третата позиция зае отборът на
Пловдивския университет.
След награждаването треньорите на формациите от
Одрин и Текирда казаха пред
репортера на изданието ни и
преводача Утко Яманел, студент в УХТ, че са пристигнали

за да се поддържа създадената традиция.
Ректорът на УХТ проф.
д-р инж. Георги Вълчев връчи купата и призовете, като
пожела страните от Балканския полуостров да осъществяват културно взаимодействие.


ТАНЦЬОРИТЕ ОТ „ПЪЛДИН” АНТОНИЯ МАРКОВА ИЗЛИЗА
на Евровизия 2008
ВПЕЧАТЛИХА И ИЗМИР
У
Нашият състав представи на осем различни места в Измир богатството на българския фолклор, изпълнявайки танци
от всички области – „Пирински танц”, „Хасковски танц”, „Северняшки танц”, „Варненски танц”, „Женски шопски танц”.

Участието на „Пълдин” отразиха медиите в Турция. Домакините изненадаха нашите
танцьори с интересни културни събития – концерт на Горан
Брегович, концерт на танцов
състав „Шаман”, панорамна
обиколка на Измир, круиз из
Измирския залив и екскурзия до
античния град Ефес и къщата
на Дева Мария.
Танцовият състав “Пълдин” през 2007 г. отпразнува
50-годишния си юбилей. Историята му е описана в сборника
„50 години студентски танцов състав „Пълдин” при УХТ –
Пловдив”. Съставът има над
30 чуждестраннни турнета.
През годините изпълнителите
са видени във Франция, Холандия, Кипър, Сирия, Турция,
Сърбия, Словакия, Русия. От

2006 досега „Пълдин” привлича вниманието на зрителите
на Международния фолклорен
фестивал „Посейдония”, реализиран в гръцкия курорт Николейка.
И през настоящата година
съставът очаква своите нови
изпълнители. Репетициите са
всеки понеделник и четвъртък
в спортния комплекс. Всички,
които се присъединят към
формацията, ги очакват големи изненади – с национален и
международен адрес.
Побързайте в контактите си с танцовия състав на
УХТ „Пълдин” и потърсете административния ръководител гл. ас. Динко Йорданов –
0887 212 287, или художествения Тодор Гайдаджиев –
0886 802 299.

МОДЕРНИЗИРАТ 2. БЛОК

ХТ момичето Антония
Маркова излиза на Евровизия 2008. Музикалното събитие е на 13 ноември в Зала
2 на НДК. Антония ще изпее
„Don’t live by the day” по текст,
музика и аранжимент на Пепи
Писарски от група „Атлас”.
От април тази година талантливата изпълнителка е
солистка в Ансамбъла на Българската армия при композитора Димитър Гетов, създал
хита „Черно и бяло”. В края
на август Антония беше единият от двамата български
певци, участвали на конкурс
за авторски песни в Босна и
Херцеговина.
Пловдивчанката е студентка V курс във Франкофонския център по специалността
„Технология на ферментационните продукти”. УХТ е моят
любим университет, който
винаги ме подкрепя. Благодаря на ректора проф. Вълчев
за стимулиращото отношение; на преподавателите ми,
които проявяват съпричастност към моите творчески
изяви. Благодаря и на малкото, но верни колеги и приятели, казва Антония. Нейната биография е поредица от
призове. В Мюзик айдъл 2008
е сред фаворитките, а през
лятото на 2007 меломаните
я коронясват за своя любимка и чрез SMS гласовете си ù
присъждат наградата на публиката в конкурса „Бургас и
морето”. Пак миналата година на международния поп-рок
конкурс „Сарандев” в Добрич
печели специалната награда

и Българското национално радио ù продуцира песен. Антония участва в концертите на
бигбенда на радиомедията.
Вокалистката сега с вълнение си спомня за своето
първо участие. То е на конкурса за френски песни, организиран от Алианс Франсес –
България, и проведен в Пловдив през 2004, когато става носител на една от големите награди. Този приз ù
осигурява участие в Хърватска – в конкурса „Вечер на
песента”. Там ù присъждат
трета награда – десетдневна ваканция в Сплит. После
идват и призовете от национални конкурси у нас, а
след победата в Хит минус
1(2005) получава покана да
бъде водеща на месечните
му издания.
За изпълнителското си
развитие много дължа и на
своите родители, които винаги са били до мен, посочва
грациозната дама. И поема
към аудиторията да усвои поредната технология…

Print on Demand

издания

 оформяне и отпечатване на книги и брошури
в единични бройки или малки тиражни серии
при изгодни условия
 възможност за допечатки при поискване
 предоставяне на ISBN номер
 гарантиране на авторските права

издателство

Пред финализиране е модернизацията на блок №2 в общежитийния комплекс на УХТ. Предстои официално откриване на обновената по водещи социално-битови стандарти сграда.
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