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Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus...
На тържеството по случай откриването на новата учебна година, под 
звуците на студентския химн, първокурсниците посрещнаха знамето 

на Технически университет-Габрово със ставане на крака. 

на 4 и 5 стр.

на 2 стр.

Скъпи колеги, първокурсници!
Казвам се Андреана Недева, сту-

дентка съм по специалността „Со-
циални дейности” към факултет 
„Стопански” на ТУ-Габрово. 

Предавам ви официалните поздра-
ви на Студентски съвет по повод 
новото начало и откриването на но-
вата учебна година.    

Пристъпвайки прага на Технически 
университет-Габрово, за всеки от 
вас започва нова ера в живота. 

Стари навици на ново място. 
Нови приятелства със стари теми 

на разговорите.
Само и единствено от вас зависи 

как ще запомните студентските си 
години. 

От резултатите, които пости-
гате, ще зависи цялото ви бъдеще 
и щастие. Не пренебрегвайте този 
факт. Но и не забравяйте, че сту-
дентските години са студентски 
години – това е времето за трупане 
на щури спомени, яки купони и взети 
изпити! 

Успех!  

Добре дошли в 
Технически универ-

ситет – Габрово!
Приветствие на проф. дтн инж. 

Райчо Иларионов, ректор на ТУ-Га-
брово: 

Вие поставяте едно ново начало в 
своя живот, постъпвате в универси-
тет с доказано място в областта на 
висшето образование, който се нами-
ра в един стар, възрожденски град с 
поминък в сферата на индустрията и 
традиции в образованието. Тези тра-
диции ние съхраняваме и развиваме.

Преди много години Рачо Ковача – 
основателят на Габрово, се е заселил 
по течението на река Янтра. Той и не-
говите последователи са използвали 
енергията на водата, за да задвижат 

своите машини. 
Габрово се слави с развита про-

мишленост – машиностроене, елек-
троника, текстил, кожарска и доня-
къде химическа промишленост. След 
преструктурирането в града останаха 
интелигентни производства, които 
разчитат на младите инженери и на 
добри специалисти. Най-неочаквано-
то, което ще ви кажа, е, че има стра-
хотен глад за специалисти.

ТУ-Габрово е открит преди петде-
сет години с цел да подготвя инже-
нерни кадри за нуждите на Централ-
на и Северна България. Всеки втори 
инженер във фирмите в този регион е 
възпитаник на ТУ-Габрово. 

Голяма част от предприемачите, 
собственици на признати фирми по 
света, също са възпитаници на нашия 
университет. 

Правим учебни програми, адекватни на нуждите на бизнеса
На 17 септември 2013г., в засе-
дателната зала в Ректората на 
ТУ-Габрово, представители на 
машиностроителни фирми в ре-
гиона на Централна България 

от север и юг на Балкана и от 
Силистра, Българска браншова 
камара – Машиностроене, де-
кани, ръководители на катедри 
и преподаватели в ТУ-Габрово 

участваха в семинар по проекта 
„Актуализиране на учебни про-
грами в Технически университет 
– Габрово в съответствие с биз-
неса”. 
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Поздравления за новата учебна 2013/2014 година
от 1 стр.

Това показва, че нашите специа-
листи се реализират успешно бла-
годарение на своя упорит труд и на 
подготовката, която са получили в 
ТУ-Габрово. 

Университетът ни има богата ма-
териална база, в това число и спорт-

на. Като студенти в ТУ-Габрово вие 
ще можете да участвате във всички 
форми на обучение, които предлагат 
европейските програми. Това са сту-
дентските стипендии за студентска 
мобилност, които ви дават възмож-
ност да се обучавате един семестър 
в университет в Европа, да участвате 
в научно-изследователския живот на 

Университета. Факт е, че всяка го-
дина ние харчим един милион евро 
за реализирането на международни 
проекти. 

Ръководството застава зад вас, за 
да завършите можещи и знаещи спе-
циалисти и с гордост да се наричате 
възпитаници на ТУ-Габрово. 

На добър път във вашия нов живот!

Гост на тържеството за от-
криването на новата учебна го-
дина, което се проведе на 16. 09. 
2013г.  в зала „Възраждане”, бе об-
ластният управител на Област 
Габрово Николай Григоров. В при-
ветствието си той каза: 

Най-искрено ви поздравявам с на-
чалото на новата академична година 
и ви пожелавам здраве и ползотвор-
на реализация.

Да имаш възможност и да бъдеш 
част от студентската общност днес е 
не само необходимост за бъдеща ре-
ализация, но и възможност за себеот-
криване и себедоказване и за промя-
на на заобикалящия ни свят. Защото 
именно с вас, днешните студенти, са 
свързани надеждите за решаване на 
все повече въпроси, отправени от об-
ществото. 

За да отговорите на тези въпроси 
на съвременните икономически усло-
вия обаче, е задължително да бъдете 
по-конкурентоспособни и атрактивни 
към променящата се среда. Убеден 
съм, че това може да го постигнете в 
избрания от вас Технически универ-
ситет-Габрово. 

ТУ-Габрово винаги е бил сред во-
дещите в страната. Тук се работи по 
европейски проекти, което е предпос-
тавка да натрупате по-богат опит и 

Една мъдрост гласи, че изборът 
кове съдбата. Вие, скъпи първокур-
сници, също направихте своя избор, 
прекрачвайки прага на ТУ-Габрово. 
От тук нататък за вас започва една 
част от живота ви, в която ще ходите 
на лекции, ще полагате семестриал-
ни изпити, ще преживявате незабра-
вими мигове със свои приятели и ко-
леги. От днес нататък вие започвате 
да учите и своите житейски уроци. 

Пътят на съдбата, който сте избра-
ли, не е случаен. А съдбата помага 
на дръзките. Нека дързостта, енту-

професионална 
увереност.

На вас, скъпи 
студенти, по-
желавам упо-
ритост и всеот-
дайност, а на 
преподавате-
лите - успешно 
да следват пътя 
на качествено 
висше обра-
зование, за да 
реализираме 
интелектуалния  
потенциал тук и 
сега.

Проф. д-р инж. Красимир Пет-
ров, ректор на Университета за 
архитектура, строителство и 
геодезия – София:  

Изпращам моите и на ръководство-
то на университета поздравления 
за откриването на новата 2013/2014 
учебна година. Вярвам, че вашите 
усилия в благородната ви образова-
телна цел да подготвяте високооб-
разовани квалифицирани кадри ще 
бъдат възнаградени с успех.

Пожелавам на целия колектив на 
ТУ-Габрово добро здраве, ведро на-
строение и творческо удовлетворе-
ние през новата учебна година.

Сергей Станишев,
председател на парламен-
тарната група на Коалиция 
за България:

Уважаеми университетски пре-
подаватели, на вашата просве-
тителска мисъл и упорит труд 
България дължи много. От ва-
шите усилия и компетентност 
зависят професионализмът и 
бъдещето на страната. 

Пожелавам ви здраве и много 
успехи както на преподавател-
ското, така и на научното поле, 
защото днес успехът и силата на 
всяка държава са отражение на 
постиженията на висшето обра-
зование и наука.

Скъпи студенти, вие, младите 
хора на България, заслужавате 
уважение и дълбока благодар-
ност за това, че сте избрали Бъл-
гария и българското висше обра-
зование за свой старт в живота. 
Заслужено очаквахте препода-
ватели, родители и политици да 
направят всичко необходимо за 
подобряване на вашето образо-
вание и за повишаване на шан-
совете да имате работа. Всички 
трябва да работим за това.

Доц. д-р Цветелина Ганкова, зам.-рек-
тор „Международно сътрудничест-
во и връзки с обществеността”

сиазмът и вдъхновението да бъдат 
ваши неизменни спътници.
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 От името на кмета на Община 
Габрово Таня Христова, поздра-
вителен адрес прочете инж. Де-
сислава Колева, главен експерт 
„Бизнес Развитие” в Община Га-
брово:

Днес, 16 септември 2013г., препо-
даватели и студенти отново ще си 
подадат ръка и с общи усилия ще да-
дат нов импулс за по-добро бъдеще 
на Университета. Мисията на всеки 
университет е да предложи образо-

Антония Василева, първокурсник в „Публична адми-
нистрация”. Изборът й на университет не е случаен. 
Пръв от семейството баща й завършва машинно ин-
женерство в ТУ-Габрово, а по-късно и нейната по-голя-
ма сестра. Въпреки малкото разстояние между двата 
града тя остава да живее в общежитие, „за да усети  
студентския живот”. На колегите си пожела здраве, 
късмет и да създават много приятелски контакти от тук 
нататък.

Мариян Янев от Габрово – първокурсник в специалността 
„Стопанско управление”. Доволен е, че ще бъде студент в род-
ния си град и няма да се разделя с близки и приятели. Очаква 
спокоен студентски живот, тъй като самият той е умерен човек. 
Иска да придобие сериозна професионална подготовка, за да 
сбъдне мечтата си да стане мениджър.

Първокурсниците споделят

Поздравления за новата учебна 2013/2014 година
вание, конкурентно на предлаганото 
в европейски и световен мащаб.

Пожелавам на ТУ-Габрово все така 
успешно да защитава авторитета си 
на университет, даващ модерно и 
качествено образование, отговаряй-
ки на динамично променящите се 
потребности. Пожелавам на всички 
сила на духа и проникновение на ми-
сълта през новата учебна година.

Уважаеми преподаватели, призва-
ни сте да работите за интелектуал-

ното и духовно развитие на младите 
хора, да им вдъхвате страст към  нау-
ката и да ги предизвиквате да търсят 
и изследват нови територии на зна-
нието.

Скъпи студенти, вие сте интелек-
туален потенциал на бъдещето на 
България. Пожелавам ви търпение в 
усвояване на знанията, дръзновено 
търсене на новото в избраните от вас 
области, както и достойно да се реа-
лизирате в България.

Втора година екип преподаватели в 
Технически университет – Габрово из-
пълнява проекта „Развитие и внедря-
ване на виртуални технологии за 
устойчиво развитие на дистанционно 
обучение в ТУ-Габрово”, финансиран 
по ОП „Развитие на човешките ресур-
си”, ГД „Структурни фондове и меж-
дународни образователни програми”, 
на стойност 520 311 лв., с период на 
реализиране 24 месеца. Ръководител 
на проекта е проф. дтн инж. Райчо 
Иларионов.  

След изтичане на двугодишния пе-
риод на проекта ще бъдат създадени 
три учебни плана за дистанционно 
обучение във факултет „Стопански”. 
В трите факултета ще могат да стар-
тират общо 33 електронни модула 
по учебни дисциплини, подпомагащи 
класическия учебен процес. Други пет 

модула са подготве-
ни за дистанцион-
но подготвително 
обучение на първи 
курс. Ще бъдат съз-
дадени и модули за 
дистанционно обу-
чение между фирми 
в региона и ТУ-Га-
брово за специали-
зирана подготовка 
на студентите. Под-
готвени по проекта са и три електрон-
ни модула за дистанционно обучение 
по английски език на преподаватели и 
докторанти.

В дейностите по проекта са об-
хванати около 120 преподаватели в 
ТУ-Габрово. Приключва трети, меж-
динен отчет към договарящия орган - 
МОН за изпълнението на проекта до 

Внедряваме съвременни методи на обучение в ТУ-Габрово 

момента. Усвоени и признати за раз-
ходи са близо 210 хил.лв.   

"Резултатите по проекта ще израв-
нят стандарта на образователния про-
цес в ТУ-Габрово с този на Европа и 
света, където все по-голям дял заема 
електронното дистанционно обуче-
ние" – каза координаторът на проекта 
доц. д-р инж. Минчо Симеонов.  
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Иновативен проект в образованието

„Събрахме се, за да определим мо-
дела и да се синхронизираме един с 
друг по различните изисквания на ра-
ботодателите в машиностроителния 
бранш и нашите студенти чрез осъ-
временяване на учебните програми 
в съответствие с критериите на паза-
ра на труда. Преди петдесет години 
ТУ-Габрово е създаден да удовлетво-
рява нуждите от инженерни кадри в 
Централна България” – каза ректорът 
на ТУ-Габрово проф. дтн инж. Райчо 

Иларионов, кой-
то откри семи-
нара. 

Оперативна 
програма „Раз-
витие на човеш-
ките ресурси” ни 
даде този добър 
инструмент, за 
да можем да 
актуализираме 
учебните про-
грами, което 
при нас, като 
бенефициент 
ще стане чрез 

факултет „Машиностроене и уредос-
троене”, където зам.деканът доц. д-р 
инж. Генади Цветанов е координатор, 
а от Браншовата камара координа-
тор е Виолин Ненов. Какъв трябва да 
бъде резултатът от нашата работа 
през следващите 15-16 месеца? Да 
имаме един или няколко модифици-
рани учебни планове в областта на 
машиностроенето, за да могат възпи-
таниците на Университета да ви бъдат 
полезни веднага след като постъпят 

Правим учебни програми, адекватни 
на нуждите на бизнеса

на работа” – каза доц. д-р инж. Илия 
Железаров, зам.-ректор НИД и ръко-
водител на проекта. 

„Как стоят нещата у нас? Загуби 
се професионалното обучение. Най-
добре е, за да го върнем като ква-
лификация и работна ръка, да бъде 
приет Закон за професионалното 
образование, който да регламенти-
ра образованието със задължителна 
практика. Изборът на ТУ-Габрово по 
този проект не е случаен. То е, защото 

На 6 юни 
2013г. в Засе-
дателната зала 
в Ректората 
на ТУ-Габро-
во се проведе 
тържествено 
честване на 
130 години от 
рождението на 
големия бъл-
гарски учен и държавник академик 
Богдан Филов.

Богдан Димитров Филов е виден 
български археолог, историк на из-
куството и политик. Той е минис-
тър-председател на България в 57-то 
и 58-то правителство (1940-1943) и 
регент на малолетния цар Симеон II 
(1943-1944г.). Богдан Филов е учен с 
важен принос в археологията и исто-
рията на античното и средновековно 
българско изкуство.

Проявата беше организирана по 
инициатива на Българската академия 

на науките и изкуствата /БАНИ/ и сек-
цията в Габрово. Присъстваха препо-
даватели от университета, студенти и 
граждани на гр. Габрово.

Председателят на Българската ака-
демия на науките и изкуствата акад. 
Григор Велев разказа за семейната 
среда на Богдан Филов, как е получил 
образованието си и как е станал един 

Годишнина

от най-го-
лемите уче-
ни в Европа 
по онова 
време, като 
е станал 
член на пет 
а к а д е м и и 
и дописен 
член на 
седем ев-
р о п е й с к и 
академии. 
„ Т а к о в а 
нещо не се 
е случва-

ло оттогава до днес. Нямаме такъв 
български учен, който да е успял до 
такава степен да се наложи сред ев-
ропейската научна общност” – изтък-
на акад. Григор Велев. През целия си 
живот акад. Б. Филов поставя инте-
ресите на България на първо място. 
Неговата обич и преданост към роди-
ната са над всичко. 

на 5 стр.
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Габрово е най-свързан с машиностро-
енето не само по традиция, но днес 
той е ситуиран така, че е в сърцето 
на развит машиностроителен район 
с основни производствени мощно-
сти. Казанлък е градът с най-много 
машиностроителни фирми. Този про-
ект дава възможност да решим дос-
та неща, свързани с подготовката на 
кадрите за този бранш. Една от тези 
задачи е да се помисли за подготовка-
та на бакалаври в областта на матери-
алознанието. Няма ги вече тези кадри! 
В момента питат за настройчици на 
машини с ЦПУ в Силистра.” – насърчи 
работата по проекта председателят на 
Браншовата камара-Машиностроене 
инж. Илия Келешев.

Координаторът по проекта от страна 
на камарата, Виолин Ненов, предста-
ви трите основни етапа по проекта: 
1. Анализ на приоритетите на маши-
ностроителните специалности-подго-
товка на актуална карта на състояние-
то им; 2. Създаване на нови учебни 
програми чрез работа на фокус-групи, 
които ще обсъдят доклада от анализа, 
както и необходимостта от разкрива-
нето на нови специалности; 3. Включ-
ване на машиностроителния бизнес в 
прилагането на новите учебни програ-
ми в реална работна среда; 4. Заклю-
чителна конференция.

Доц. д-р инж. Генади Цветанов 
представи основните цели на проекта, 
свързани с актуализацията на учебни-
те планове и програми на специално-
стите във факултет „Машиностроене и 
уредостроене”. Той запозна присъст-
ващите с рейтинга на професионал-
ните направления на факултета на на-
ционално и регионално ниво. Според 
комплексни критерии на Министер-
ството на образованието, младежта, 
науката и технологиите на първо мяс-
то е направление „Машинно инженер-
ство”, което е продиктувано от убеди-
телната професионална реализация 
на завършващите студенти – 70% от 
тези, които завършват ОКС „Бакала-
вър” и „Магистър” започват работа по 
специалността. Проектът е много ак-
туален и отговаря на острата нужда от 
такива специалисти на националния и 
европейския пазар.”

В дискусията на семинара Иван Ку-
саров – надзорник "Производство" в 
„Литекс Моторс” – Ловеч, каза: „У нас 
правото да се влиза и работи в учеб-
ните лаборатории е лимитирано. В 
Швеция, в катедра „Роботика”, където 
съм специализирал, има деветдесет 
робота на разположение на студенти-
те през всичките 24 часа в денонощи-

ето, на фона на три-четири морално 
остарели в нашите технически уни-
верситети. Материалната база в бъл-
гарските университети е много изоста-
нала. Машините, на които студентите 
се учат, масово не се използват от 

осемдесетте години на миналия век.” 
„В „Литекс Моторс” повече от 90% от 
кадрите пишат с правописни грешки. 
И това е най-малкото!” – възкликна 
Симеон Чавров от „Литекс Моторс”. 

Владимир Чучумишев, началник от-
дел Техническо развитие „Въоръже-
ние” каза: „Фирмите трябва да инвес-

тират в студентите. Да има по-голям 
контакт между тях, да се поддържа 
интересът по специалността. Два тех-
нически университета нека да предос-
тавят възможност за квалификация 
на служители на фирмите. Нужно е 
установяване на нормални отношения 
между университетите и фирмите, за-

щото през последните години не беше 
двустранен процес.” 

„Да си инженер днес не е модерно. 
Така излиза. Защото не се рекламират 
работещите хора. В професионалните 
гимназии вече няма паралелка „Ма-

шиностроене” – каза представител на 
фирма в Стара Загора.

„За да обновим материалната база 
на катедрите във факултет „Машино-
строене и уредостроене”, е необходи-
мо спонсорство от страна на фирми-
те - потребители на кадри. Трябва да 
знаете, че семестриалната субсидия 

за един задочник е по-малка от мини-
малната работна заплата - каза проф. 
д-р инж. Тодор Кузманов, ръководител 
катедра „Машиностроителна техника 
и технологии”.

Участниците се разделиха на фо-
кус-групи, които ще продължат да ра-
ботят на регионален принцип.

Иновативен проект в образованието



6 Брой 6, септември 2013 г.

Програма "Еразъм"
Международни студентски практики

В периода 29 май-2 юни 2013 годи-
на посещение във Висшето училище 
- Митвайда, Германия, осъществи 
доц. д-р Светла Панайотова – пре-
подавател във факултет „Стопански” 

на ТУ-Габрово. Реализирането на 
преподавателската мобилност в рам-
ките на програма „Еразъм” бе в ре-
зултат на покана от проф. д-р Клаус 
Фоллерт от ВУ-Митвайда. Там, пред 
чуждестранни студенти, изучаващи 
интензивно немски език, г-жа Панайо-
това представи лекционен материал 
на тема „Невербалната комуникация 
в бизнеса”.  

Посещението съвпадна с търже-
ство на  студентите по случай полови-
ната от следването им, т.н. „Bergfest”. 
Празнуващите студенти, облечени в 
черни дрехи и с цилиндри, прекъсват 

занятията на останалите студенти, 
определят игри на професорите, като 
навсякъде се лее бира. 

Група китайски студенти, обучава-
ни във ВУ-Митвайда, заедно с доц. 
Панайотова участваха в екскурзия 
до селцето Мюдларойт и град Хоф. 
Te бяха посрещнати от кмета на гра-
да д-р Харалд Фихтнер. Времето на 
преподавателската мобилност даде 
възможност за устойчиви контакти 
с колеги от Стопански факултет във 
ВУ-Митвайда и перспективи за разви-
тие на сътрудничеството с факултет 
„Стопански” на ТУ-Габрово.

Укрепва ползотворното сътрудничество между ВУ-Митвайда и ТУ-Габрово

«Еразъм» е програма на Европей-
ската комисия. Тя е насочена към 
повишаване качеството на висшето 
образование и спомага за изгражда-

нето на Европейското пространство 
за висше образование. Програмата 
насърчава мобилността на студенти 
в рамките на Европа, подкрепя ино-
вативните процеси и трансфера на 
знания и технологии във висшето об-
разование. 

Всичко започна преди повече от 
пет години, когато на международна 
научна конференция в Каунас (Ре-
публика Литва) се запознах с Елена 
Сникарева – зам.завеждащ междуна-
родните връзки на Висшето техниче-
ско училище в гр. Резекне (Република 
Латвия).

  За Латвия и Резекне може да се 
говори и пише много, но най-същест-
веното е, че Република Латвия е сред 

успешно развиващите се страни в 
Европейския съюз, а ВТУ-Резекне е 
сред водещите висши учебни заведе-
ния в страната. 

Поводът за запоз-
нанството ни беше 
сътрудничеството 
между ТУ-Габрово 
и българо-швей-
царската фирма 
„Мехатроника” АД, 
където студенти 
от специалност 
„Индустриален ме-
ниджмънт” редовно 
провеждат практи-
чески занятия.

Интересът беше 
продиктуван от 
обстоятелството, 
че във Висшето тех-
ническо училище в 

Резекне една от най-интензивно раз-
виващите се и намиращи се на евро-
пейско ниво специалности е именно 
„Мехатроника”. Последва официал-
но посещение на ръководството на 
ВТУ-Резекне във фирма „Мехатро-
ника” и сключването на официални 
договори за сътрудничество както с 
фирмата, така и с ръководството на 
ТУ-Габрово.  

  По същия повод беше сключен до-
говор за сътрудничество по програма 
„Еразъм” и с фирма АМК-Габрово.  В 
резултат на това три поредни години  
студенти от ВТУ – Резекне работиха 
усилено по три месеца на терито-
рията на фирма „Мехатроника”АД и 
фирма АМК-Габрово, като получиха 
много добра оценка. Заради поло-
жителните отзиви за България и за 
габровския университет последва 
прием на редовно обучаващи се сту-
денти в рамките на един семестър.  

на 7 стр.
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Стъпка по стъпка укрепва дву-
странното сътрудничество между 
„Стопанските” факултети на Висшето 
училище за приложни науки-Шмал-
калден в Германия и Технически уни-
верситет-Габрово. 

В края на юни и началото на юли, 
в рамките на програма „Еразъм” доц. 
д-р Светла Панайотова - преподава-
тел от факултет „Стопански”, посети 
факултет „Икономически науки” на 
Висшето училище за приложни науки 
– Шмалкалден, Германия. Тя пред-
стави лекционен материал на тема 
„Потребителска удовлетвореност и 
лоялност” пред студентите от специ-
алност „Икономика на предприятие-
то”. Поканата бе отправена от проф. 
д-р Юрген Гемайнхардт, който в края 
на м. април 2013 г. изнесе лекция 
пред студенти от факултет „Стопан-

ски” на Технически университет-Га-
брово.

Европейският обмен на студенти и 
преподаватели бе тема на разговори-
те с Мадлен Фрьобрих, преподавател 
във факултет „Икономически науки” 
на Висшето училище за приложни на-
уки - Шмалкаден.

Доц. Панайотова препоръчва на 
възпитаниците на ТУ-Габрово да 
използват възможностите на евро-
пейските програми, за да разширят 
кръгозора си и да почувстват лично 
атмосферата на студентския кампус 
в град Шмалкалден. 

“Еразъм” мобилност във Висшето училище за приложни науки – Шмалкалден

Международни студентски практики

Студенти на ТУ-Габрово също по-
желаха да се обучават във ВТУ-Ре-
зекне. Първите, които бяха одобрени 
и заминаха, бяха от специалността 
„Индустриален мениджмънт”. 
Последваха отново положителни от-
зиви – както от страна на студентите, 
така и от страна на обучаващите ги 
преподаватели.  

  През настоящата 2013г. ръковод-
ството на ТУ-Габрово поднови до-
говора за сътрудничество с ВТУ-Ре-
зекне. Ректорът на Университета 
проф. д.т.н. инж. Райчо Иларионов 
и  зам.-ректорът доц. д-р Цветели-
на Ганкова  посетиха ВТУ-Резекне в 
рамките на международната науч-
но-техническа конференция, където  
проф.д.т.н. Райчо Иларионов изнесе 
пленарен доклад.

За пръв път през настоящата 2013г. 
студенти от Латвия бяха на петмесеч-
на практика на територията на ТУ-Га-
брово.

Под ежедневното ръководство на 
доц. д-р. инж. Николай Ненов, сту-

дентите Матис Гаиланс, Юрис Сер-
геевс и Юрис Вавилов разработиха и 
изработиха поредица от стендове за 
обучение по „Основи на електротех-
никата”, както и подробни описания 
за работа с тях на английски език.

Благодарение на спонсорството 
на фирма „Мехатроника” АД стендо-
вете бяха изработени с много добро 
качество. Те ще бъдат използвани за 
обучение на студенти от специалност 
„Индустриа-
лен менидж-
мънт”.

Латвийски-
те студенти 
бяха нато-
варени и с 
някои специ-
фични зада-
чи, свързани 
с дейността 
на „Мехатро-
ника” АД и 
АМК-Габро-
во. И в двете 

фирми студентите демонстрираха 
необходимите знания и защитиха 
рейтинга на своето висше училище 
като едно от водещите в Латвия. 

   През следващата година е пла-
нирано разработването на стендове 
по „Основи на електрониката” отново 
с участието на студенти от Висшето 
техническо училище в Резекне.

            Доц. д-р инж. Николай Ненов
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Ние и българите в чужбина

Ани Бегей-Карауланова бе ръково-
дител на групата закарпатски българи, 
която посети Габрово от 5 до 16 август 
2013г. От десет години тя е препода-
вател по български език в Ужгородския 
университет в Закарпатието. 

Макар че идва в България за осми 
или девети път, винаги се вълнува, 
защото чувства, че е в историческата 
си родина. Дойде ли лятото, тя мисли 
кога ще дойде отново тук. Ани Бе-
гей-Карауланова благодари на препо-
давателите от ДЕСО към Технически 
университет-Габрово – доц. Диана Из-
ворска и Силвия Ангелова, за уваже-
нието и вниманието, което проявяват, 
както и за възможността тя и колегите 
й да практикуват българския език, на 
който учи своите студенти. Интересът 
на закарпатските българи към българ-
ския език е продиктуван от желанието 
им да знаят повече за родината на 
своите прадеди, за нейната история и 
култура, както и за да го ползват, тъй 
като България е привлекателна турис-
тическа дестинация за тях. 

„Моите студенти знаят, че в Бълга-
рия има много добри хора, че има мно-
го паметници, защитени от ЮНЕСКО” 
– каза още Ани Бегей-Карауланова. 

Тя отправи препоръка за по-сериоз-
на подкрепа от страна на българите 
и българските институции във връз-
ка с нуждата от повече учебници по 
български език, които ползват нейни-
те студенти. Благодари на МОН и на 
българската държава за това, че заде-
ля средства от бюджета, за да могат 
групите българи зад граница, когато 
идват тук, да пребивават с тях и да 
посещават културни и исторически па-
метници, да усъвършенстват българ-
ския си език. 

Своите чувства към България тя из-
рази чрез стихотворението на племен-
ницата си, Аня Кострова-Терзивец, 
завършила Факултета по журналис-
тика и масови комуникации към СУ, 
която живее в Одеса и води българско 
предаване по телевизията. Послед-
ните стихове в него гласят: „Украйна 
и  България - две родини, две пътеки, 
две утехи. Едната е съдба, а другата 
– мечта. А любовта към двете е една.”

В групата закарпатски българи 
бе и Христо Роглев. Той разказа за 
своите български корени: 

„В средата на 
19 век, по реше-
ние на унгарско-
то правителство 
Австро-Унгария 
кани българи-гра-
динари от Горноо-
ряховско, защото 
там са известни 
майстори-зеленчу-

копроизводители. В тази група попада 
и моят баща, Йосиф Христов Роглев 
от с. Стрелец, Великотърновско, кой-
то тогава е бил на 15 години. Той из-
раства с българите от град Мокачево, 
Австро-Унгария, и става като тях гра-
динар. Такива градини имало и в Бу-
дапеща, Виена, Братислава, Ужгород. 
Зеленчуците, които произвеждали, 
били с високо качество. Когато се вър-
нал в България, баща ми си взел за 
булка Мария Маринова Маркова от с. 
Паисий, Горнооряховско, и се ожени-
ли в Мокачево. Такива семейства, чис-
то български, имаше много в Мокаче-
во. А сега са останали само 40. Аз съм 
първото им дете. Роден съм през 1936 

г. В Мокачево завърших училище, а 
после учих в Киевския университет. 
Работил съм в Украинското дружество 
за приятелство и културни връзки с 
чужбина като екскурзовод, референт, 
а през 1980г. бях назначен за отговор-
ник на строителството на голям хотел в 
Братислава. Бях 29 години генерален 
директор на Интурист. Дойде време и 
държавата продаде хотела. Тогава за-
почнах да работя в Киевския универ-
ситет като заместник-ръководител на 
Катедрата по управление и предприе-
мачество. Четях лекции по Организа-
ция на хотелиерството, Технология на 
хотелиерството и История на туризма. 
Станах доцент. Написал съм осем 
учебника по хотелиерство -  два свои, 
а другите в съавторство. Последната 
ми книга се казва „Известни българи 
в историята на Украйна”. Вицепрези-
дент съм на Дружеството за дружба 
между Украйна и България по иконо-
мическите въпроси и съм член-осно-
вател на Мокачевско-българското дру-
жество „Кирил и Методий”, които са в 
основата на инициативата тази група 
закарпатски българи да посети Бълга-
рия, за да повиши квалификацията си 
по български език".   

Христо Роглев има роднини и в Га-
брово. Единият брат на майка му - Ма-
рин Марков, живее в Габрово. Синът 
му – Максим, работи в общината, а са-
мият Марин Марков е вече пенсионер. 

„ Идвал съм в България много пъти, 
както и брат ми, Николай Роглев, който 
дванайсет години беше кмет на Мока-
чево. Двамата бяхме тук и бяхме при-
ети от ректора на ТУ-Габрово, проф. 
Р. Иларионов. Много сме доволни от 
посрещането. По принцип съм много 
доволен от всичките ми пребивава-
ния в България и най-вече от това, че 
ръководството на ТУ-Габрово обръ-
ща голямо внимание на езиковата ни 
подготовка. Организират ни интересни 
срещи и екскурзии до важни култур-
но-исторически обекти, което за нас, 
откъснати от майката-родина, е много 
важно. Благодаря на ТУ-Габрово за 
тази благородна работа. Лично аз ид-
вам за втори път. Ние имаме нужда от 
България. Обиколил съм целия свят и 
навсякъде съм срещал цели колонии 
от българи. Там, където има църква, 
банка, обезателно има българско дру-
жество. Събираме се на празниците, 
танцуваме, подготвяме български тра-
диционни храни. По инициатива на се-
мейството ми в Мокачево създадохме 
музей на българската култура и гради-
нарство". 

Две родини, две пътеки, две утехи...
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На 4-ти септември 2013 г. в Градска-
та художествена галерия „Асен и Илия 
Пейкови” в град Севлиево тържестве-
но завърши тазгодишната стажантска 
програма на „Идеал Стандарт – Види-
ма” АД. За поредна година лятото във 
фирмата беше озарено от усмивките 
на млади, ентусиазирани студенти – 
бъдещи специалисти в различни об-
ласти. За финал на изминалите два 
месеца стажантите поканиха своите 
ръководители, директорите от завода 
и други гости на тържественото закри-
ване на програмата, което се проведе 
под мотото „Часът на стажанта”.

В началото студентите дефилираха 
пред публиката, а водещите на съби-
тието (Симона Петева и Крум Крумов) 
представяха накратко какво е свършил 

всеки от тях през двата месеца. След 
това вниманието бе насочено към 
„Дървото на стажантите“ – керамично 
пано, изработено от екип стажанти на-
чело с Рени Ковачева, стажант в отдел 
„Технология и керамични проекти”, 
която учи „Приложни изкуства – кера-
мика”. Ръцете на всеки, взел участие 
в програмата, бяха отпечатани на пло-
чи, които бяха красиво аранжирани. 

Стажантите на 2013 година предста-
виха своя смел и иновативен дизайн 
за „Кристална баня”. Траяна Коваче-
ва, студент в УАСГ, специалност „Ар-
хитектура”, представи проекта, според 
който вместо традиционните материа-
ли в банята бяха предложени стъкло, 
пречупващо светлината, стилен черен 
пясък и изящен бял мрамор, както и 
посребряване на металните повърх-
ности. Продуктът „Кристална баня“ е 
предназначен за хора, които търсят 
екстравагантност и лукс, за да превър-
нат банята си в нещо повече – в стая 
за релакс.

После стажантите раздадоха свои-
те подаръци за ръководителите и 
гостите си. Всеки наставник получи 
„ръката” на своя стажант за спомен, 
а директорите на заводите получиха 
специално изработени скулптури. На 
свой ред наставниците взеха микро-
фона и споделиха впечатленията си 
от стажантите, като им благодариха 
за всеотдайността, с която са рабо-
тили. В неформален разговор накрая 
стажанти и ръководители дискутираха 
бъдещите професионални планове на 
студентите.

Така завърши поредната лятна ста-

Последен звънец за тазгодишния клас 
на стажантите в „Идеал Стандарт – Видима” АД

Сред стажантите бяха и студенти 
на Технически университет-Габро-
во заедно с колеги от СА "Д.А.Це-
нов"-Свищов, ВТУ "Св.Св.Кирил и 
Методий"-В.Търново, ТУ- София, 
University of Glasgow, Birmingam 
City University, Aarhus School Of 
Business, Aarhus University Denmark, 
Икономически университет-Варна, 
УАСГ-София, Jacobs University 
Bremen, Пловдивски университет 
"Паисий Хилендарски", СУ "Климент 
Охридски" и Национална художест-
вена академия-София.

жантска програма на „Идеал Стандарт 
– Видима” АД.

За седма поредна година „Идеал 
Стандарт-Видима”АД организира Ста-
жантска програма за студенти като 
част от цялостната политика за при-
вличане на млади талантливи спе-
циалисти. По традиция Стажантската 
програма премина под мотото „С та-
лант, амбиция и желание – успехът е 
на едно лято разстояние!“

Студенти от висши училища в Бъл-
гария и чужбина работиха в различни 
области на бизнеса, в това число и в 
производствените процеси на компа-
нията. Под наблюдението на своите 
наставници от отделите: "Техническо 
развитие", "Управление на материали-
те", "Човешки ресурси", "Управление 
на качеството", "Маркетинг", "Финан-
си и счетоводство", "Лаборатория и 
Митническо обслужване", всеки от тях 
работи по конкретни задачи и проекти.

Моника Костадинова
Ръководител “Връзки с обществеността и 

комуникации”
Идеал Стандарт-Видима АД
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Международни образователни проекти

Проектът  “Химията е навсякъде 
– мрежа” (N° 518300-LLP-2011-IT-
COMENIUS-CNW), финансиран от Ев-
ропейската комисия (програма „Учене 
през целия живот”, подпрограма „Ко-
мениус - Многостранни мрежи”), в кой-
то Технически университет – Габрово 
е партньор на още 12 университета и 
организации от 10 страни в Европа, 
навлезе във втората си фаза. Тема-
тичната насоченост на дейностите в 
нея касае проблемите на обучението 
и квалификацията на учителите по 
природни науки в средното учили-
ще, по-конкретно Химия, в контекста 
на приложението на съвременните 
информационни и комуникационни 
технологии в обучението по химия.  
Част от тези дейности бе и Междуна-
родната конференция по проблемите 
на квалификацията на учителите по 
химия, която се проведе на 26 юни 
2013 г. в Актовата зала на Национал-
ната Априловска гимназия – Габрово. 
Конференцията бе организирана от 
Технически университет – Габрово, 
Учебно-научната лаборатория по хи-
мическо образование, история и фи-
лософия на химията към Факултета 
по химия и фармация на  Софийски 
университет „Св.  Кл. Охридски” и На-
ционалната Априловска гимназия – 
Габрово. 

 Сред изучаваните в училище дисци-
плини Химията се определя като един 
от най-трудните учебни предмети по 
редица причини. В тази връзка проек-
тът „Химията е навсякъде - мрежа” има 
за цел, използвайки възможностите на 
информационните и комуникационни 
технологии,  да предложи съвремен-
ни подходи, методи и образователни 
инструменти, които да направят хи-
мията по-привлекателна за обучаеми-
те. Ключова роля в реализирането на 
тази цел се предоставя на учителите, 
които  със своята професионална ком-

петентност и откривателски подход да 
мотивират учениците за изучаване на 
химията, превръщайки ги в активни 
участници в учебния процес. 

Целта на организаторите беше кон-
ференцията да се превърне във фо-
рум за дискусия върху методите на 
преподаването на дисциплината в 
училище и приложението на съвре-
менните технологии за интерактивно 
обучение, компетентността на учите-
лите за използването им в обучението 
по химия, възможностите  за  експе-
риментиране на иновативни подходи и 
добри практики, създаване на активно 
сътрудничество  между учените и пре-
подавателите от училищата за включ-
ване на постиженията на наука в часо-
вете по химия.

В конференцията участваха учи-
тели по природни науки от средните 
училища, университетски преподава-
тели, представители на институции и 
организации, свързани с училищното 
образование и квалификацията на 
учителите от България, Италия, Ис-
пания, Ирландия, Португалия, Полша, 
Белгия, Словакия, Чехия, Турция и 
Гърция. 

В трите тематични сесии на кон-
ференцията бяха представени 23 
доклада. Чуждестранните участни-
ци от страните-партньори по проекта 
споделиха опита си в организацията 
на обучението на учителите, пробле-
мите и добрите практики в тази сфе-
ра. С особен интерес от участниците 
бе приет опитът на Португалия и Ир-
ландия в подготовката на младите 
учители и като цяло държавната по-
литика на тези страни по отношение 
на квалификацията на учителите. 
Докладите, представени през втората 
част на конференцията „Компетенции 
на учителите: модерни педагогически 
подходи, ориентирани към ученика” от 
университетски преподаватели и учи-
тели по природни науки от средните 
училища в страната, акцентираха вър-
ху нестандартните подходи, екипната 
работа, работата по училищни проек-
ти и използването на информационни-
те технологии в обучението по химия 
в училище. 

Демонстрация на иновативен под-
ход и интегрирането на науката в учи-
лищния материал чрез използването 
на забавни демонстрации и „научни 

Проект „Химията е навсякъде – мрежа”: 
преподавателските компетенции – 

необходимо условие за качествено обучение

В кафе-паузите на конференцията: среща на 
чуждестранните участници с българската образо-
вателна традиция в Националния музей на образо-
ванието (горе); конструктивен диалог на чаша кафе 
(долу).

играчки” бе и научното шоу „На ръба 
между науката и изкуството”, пред-
ставено от Христо Колев, докторант 
в Софийски университет, който е и 
най-младият член на експертната гру-
па по проекта.

По мнението и на българските, и на 
чуждестранните участници конферен-
цията е изпълнила задачата си, като 
е предоставила възможност за обмен 
на мнения, дискусии и установяване 
на контакти за бъдещо сътрудничест-
во в областта на изучаването на при-
родни науки в училище. Независимо 
от особеностите на националните 
образователни системи, бяха конста-
тирани редица общи проблеми, свър-
зани с квалификацията на учителите: 
остарели методи и практики на препо-
даване; недостатъчни езикови умения 
и на ученици, и на учители; недоста-
тъчна компетентност на учителите 
за използване  информационните и 
комуникационни технологии, което 
ограничава до голяма степен възмож-
ността за използване на  интерактив-
ните продукти в процеса на обучение 
по химия.

Основният извод, който се наложи от 
проведените дискусии,  че независимо 
от добрите практики, съществуващи в 
някои от страните, е налице сериоз-
на необходимост от ясна политика и 
дейност в областта на обучението и 
професионалната квалификацията на 
учителите по природни науки, което е 
условие за повишаване качеството на 
учебния процес в училище.
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ния от национален и регионален  ма-
щаб, да се укрепват футболният дух 
и спортно майсторство на студентите, 
да се поддържа техният състезателен 
хъс, допринасящ за по-пълната реа-
лизация на личността.

Техническият университет в Габрово 
възстанови отбора по футбол, който 
ще се състезава с името „Академик”. 
В отбора се включиха студенти от раз-
лични курсове и специалности, които 
са тренирали футбол в детско-юно-
шески формации. Сред тях е и един 
преподавател - асистентът в катедра 
ЕСЕО Любомир Димитров, който е иг-
рал в отбора на „Черно море”-Варна, 
старша възраст, като няколко години 
е играл в окръжната група в Габрово. 
Той тренира футбол от четири години 
за удоволствие и да поддържа спорт-
ната си форма. 

Една от целите за сформирането на 
футболния отбор към ТУ – Габрово е 
той да представя университета в раз-
лични междууниверситетски състеза-

ТУ-Габрово отново има футболен отбор На снимките е отборът с капитан 
Емил Влахов, облечен в официал-
ния екип за мача с „ЕраЕлит” – Се-
влиево на 21 септември в Севли-
ево. 

"Хората, които спортуват, са 
по-устойчиви на проблемите, по-бор-
бени са и най-важното – умеят да гу-
бят и да оценяват победите” – каза 
Любо Димитров. 

Още в първите дни, след като отбо-
рът беше сформиран, той изигра два 
мача – с „Локомотив”-Дряново и „Ера-
Елит”-Севлиево, където показа добри 
футболни качества.

Момчетата от „Академик” трени-
рат на изкуствения терен на стадион 
„Христо Ботев”, както и в залата за   
физическа култура и спорт при Техни-

чески университет-Габрово.   
Отборът е отворен за прием на нови 

футболисти – студенти и преподавате-
ли в Университета. Желаещите могат 
да се обръщат за повече информация 
към Студентски съвет.

Судентски фолклор
Професор влиза в зала, където ще се 
проведе изпит, поглежда към студентите 
и казва:
- Какви сте млади, свежи и красиви - като 
цветя! И у мен напира желанието да къ-
сам, да късам, да късам... 

Молитва на студента:
Доценте наш, ти който си на бюрото, да 
се чуе твоето име, да бъде твоят подпис 
и тройката наша да бъде, както в книж-

ката, така и в протокола. И прощавай за 
отсъствията, както ние се радваме на тво-
ите. И не ни оставяй на ликвидация и не 
ни възпирай при преписване. Наздраве! 
Опа, Амин!

От личния дневник на студент: "Опитвайки 
се да уча за изпит, всеки път с изненада 
установявам, че лекциите в тетрадката ми 
ги е записвал някакъв лекар. Пиян. С лява 
ръка. Вероятно бягайки..."

Влиза студент в столовата и вижда, че 
няма места. Сяда на маса, където седи 
един професор. Тогава професорът казва:
- Свиня и птица не могат да седят заедно!
- Тогава аз отлитам. - казал студентът.
Професорът се ядосал и решил да го скъ-
са, само че той отговорил правилно на 
всички въпроси. Ядосан, професорът на-
писал в книжката "ГОВЕДО".
- Професоре, гледам, че сте се подписа-
ли, а оценка не сте ми сложили...? - отго-
ворил студентът.
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Възпитаниците на ТУ-Габрово

Завършил е 
ОКС „Магистър” 
в ТУ-Габрово по 
специалността 
„Индустриален 
мениджмънт”, а 
бак алавърск а-
та - „Технология 
на нефта, газа и 
твърдите горива” 
- в ХТУ-София. 

На такава възраст съм, че все още 
уча. Работата ми сега е може би трета-
та стъпка в кариерата ми. Преди да се 
кача на това стъпало, съм минал през 
още две - първо започнах да работя 
сериозно за компания OMV. Зани-
мавах се с всички поръчки, доставки 
на оборудване, материали за цялата 
верига бензиностанции плюс два пе-
тролни терминала. Бях на 21 години. 
Работих близо три. 

Най-важното е да знаеш какво ис-
каш. Да имаш една рамка.

Мотивът? Самият мотив за уче-
не може би трябва да идва от нещо, 
което ти е интересно. Аз, например, 
избрах да се занимавам с горивата, в 
случая с преработка на петрол, защо-
то решението взех, след като бях из-
чел една статия буквално месец преди 
да постъпя в университета. Приет бях 
в една обща дисциплина – органична 
химия, която се разделя на осем моду-
ла. Статията беше свързана с биого-
ривата и реших – защо пък не.

Две години следвах една линия - да 

достигна бал, с който да продължа в 
„Горива и преработка на петрол, нефт 
и газ” - един от хубавите модули. По-
стигнах целта си. Бях  един от първите 
студенти, които писаха дипломни ра-
боти на тема биогорива. Впоследствие 
навлязох в сферата на преработката 
на нефт, газ и твърди горива и писах 
дипломна работа за биогоривата.

Това, което беше много важно през 
времето на моето следване и което ми 
отвори вратите към големия бизнес и 
кариерата, е, че избрах да мина през 
няколко стажа, които бяха абсолют-
но безплатни, търсени от моя страна 
с цел да се запозная с материята и с 
бизнеса, с цел да имам стартова точ-
ка, нещо като трамплин. И стана така, 
че точно с тези стажове спечелих пър-
вата си работа. В OMV започнах по 
стажантска програма, харесаха ме, 
видяха стажовете ми преди това и ме 
назначиха на пълен работен ден, но 
не като стажант, а на позиция с пълна 
работна заплата. 

Оттам нататък нещата се развиха 
в моя полза къде с късмет, къде с ка-
чества. Мислех, че вече съм достиг-
нал някакво ниво в България, и реших, 
че тук ми е отесняло. Реших да пъту-
вам. Имам интерес да опознавам нови 
светове. Пътуването е еквивалент на 
четенето на книги. И така, в момента 
имам късмета да съчетавам работа, 
която е и удоволствие от пътуването.

Имам покана за работа в Дубай от 
същата фирма. И така, докъдето мога 

Представяме ви Тихомир Димов, който работи 
за британската Euro Petroleum Consulting, 

в офиса й в Милано

да стигна. Основният девиз на компа-
нията и на президента е «Отговорът е 
«Да!» Кажете въпроса!»

Приказката, че късметът отива при 
подготвените и при смелите, много ми 
харесва. Човек, ако е подготвен, ще 
привлича късмета, ако е смел – ще 
прави смели крачки, а пък ако взема 
нестандартни решения – късметът 
със сигурност ще го намери. Лично аз 
вярвам и в такива неща като карма, 
енергии – които също преследват и са 
резултат от предишни взети решения, 
от вътрешни желания най-вече.

Човек, колкото повече желае нещо, 
толкова по-лесно ще намери начин 
да стигне до него и то по-лесно ще 
се случи. Ако седиш на едно място, 
вайкаш се и мрънкаш, оплакваш си 
късмета, че е несправедлив към теб, 
единственото нещо, което може да ти 
се случи по-нататък, е да се оплакваш 
още повече. Доста студенти има, кои-
то изостават. Не са изградили комби-
нативност и логически връзки между 
дисциплините, които са учили и учат.

Студентството ми в Габрово
За специалността „Индустриален 

мениджмънт” мога да кажа, че тя 
дава комплексни знания и основата, 
от която се нуждае всеки един мени-
джър. Това са знанията по менидж-
мънт, по чисто бизнес отношения 
и предприемачество, практически 
съвети, познания по счетоводство 
и финанси. Къде другаде човек би 
могъл да учи по-добре предприе-
мачество, освен в Габрово – град с 
огромни индустриални традиции. 
Същите те създават традиции и в 
Университета, което е голямо пре-
димство за студентите днес.  

Стихове на студент от ТУ-Габрово влязоха в италианска антология
Стихове на студента-задочник в 

„Публична администрация” на Техни-
чески университет-Габрово - Бисер 
Бойчев, бяха отпечатани в италианска-
та антология “Нашите гласове”, която 
се издава всяка година и включва про-
изведения на известни италиански ав-
тори в областта на белетристиката и 
поезията, живописта и фотографията, 
както и на майстори на изящната сло-
весност от Франция, Люксембург, Ру-
сия и др. Издател е фондация “VOCI 
NOSTRE” съвместно с Регионалния 
съвет за култура в регион Марке. Би-
сер Бойчев печели първа награда в 
Международния литературен конкурс 

“Citta di Ankona” – 2012. Част от тира-
жа на книгата е предназначен за биб-
лиотеката на Европейския парламент.

Бисер Бойчев е роден в гр. Шива-
чево, област Сливен. Той е автор на 
няколко поетични книги. Стихосбирка-
та му „Фокстрот“ е превеждана на ан-
глийски, италиански и руски език. През 
2012 г. е удостоен с  Европейска на-
града за поезия на ежегодния между-
народен конкурс в град Лече, Италия. 
Същата година печели и първо място 
в сектора "Чужденци" на поетичната 
надпревара в Анкона. Асистент – ре-
жисьор е на Илия Костов в игралните 
филми “Време за жени“ и „Слънчево“. 


