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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Член 1. Научноизследователският Център по русистика е структурно звено на 

Факултета по хуманитарни науки при ШУ „Епископ Константин Преславски“. Той е на 

пряко подчинение на ФС и Деканското ръководство. 

 

Член 2. Научноизследователският Център по русистика координира научната дейност 

на русистите от ШУ „Епископ Константин Преславски“, работи с различни ноционални 

и международни научни звена и институции. 

 

Член 3.  Научноизследователският Център по русистика има право да участва с 

проекти пред факултетски, университетски структури, национални и междунродни 

организации. 

 

 

2. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

Член 4. Ръководен орган на НИЦ по русистика е Общото събрание и Ръководител, 

който се избира от Общото събрание на Центъра и се утвърждава на ФС на ФХН. 

 

Член 5. Ръководителят на НИЦ по русистика е хабилитирано лице в ШУ „Епископ 

Константин Преславски“. Той ръководи дейността на Центъра и го представлява пред 

ФС на ФХН. Ръководителят на Центъра подготвя и представя на Общото събрание 

отчет за дейността на Центъра. 

 

Член 6. Членове на Общото събрание могат да бъдат всички преподаватели – русисти, 

докторанти, студенти, а също и учители, работещи по научните програми на Центъра. 

Общото събрание на Центъра заседава не по-рядко от 2 пъти годишно. То изработва и 

приема перспективната и годишната научна програма на Центъра, приема научните 

отчети и взема решения за цялостната работа по програмите и изследователската 

дейност. 

 

 

3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА НИЦ ПО РУСИСТИКА 

 

Член 7. Научноизследователската дейност на Центъра по русистика има за цел да 

решава научно-приложни задачи в областта на русистиката. 

 

Член 8. Научноизследователската дейност е насочена към: 

1) Разработка на научни проблеми от областта на съвременната теоретична 

русистика; 

2) Събиране, използване и разпространение на научната информация в областта 

на русистиката; 

3) Създаване на база данни от теоретичен и емпиричен материал по 

разработваната научна проблематика; 

4) Проучване и анализ на национални и чуждестранни постижения в областта 

на русистиката; 

5) Организиране на научни прояви; 

6) Издаване на собствена научна продукция; 



7) Координиране на дейността в областта на русистиката с други университети 

и институти; 

8) Привличане на студенти, докторанти и учители-русисти за работа на 

Центъра; 

 

Член 9. В научноизследователската дейност взема участие всеки член на Центъра. 

Научноизследователската дейност се осъществява чрез участие във факултетски, 

университетски, национални и международни програми и проекти. 

 

 

4. МАТЕРИАЛНОТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

Член 10. Научноизследователският Център по русистика разполага с помещение и 

библиотека: стая 08 в К2 на ШУ.  

 

 

5. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Член 11. Международното сътрудничество на НИХТД по русистика има за цел да 

разширява и задълбочава учебните и научните връзки с чуждестранни организации, 

съгласно чл. 83 и чл. 84 от гл. ІІІ раздел на Правилника за дейността на ШУ. 

 

 

Този Правилник е приет на заседание на ФС на ФХН № ФД-02-11/20.05.2022 г. 


