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Скъпи първокурсници!
Уважаеми студенти и докторанти!
Драги преподаватели и служители!
Почитаеми гости!
В днешния тържествен ден Университе-

тът по библиотекознание и информацион-
ни технологии гостоприемно отваря вра-
ти за поредната академична учебна година 
и посреща първокурсници за 70-и път. За 
мен е привилегия като ректор на УниБИТ 
да споделя с вас своето удовлетворение, че 
всички ние – студентите, докторантите, 
академичният и административният със-
тав, заедно празнуваме 70-годишнината, 
изпълнени с чувство на гордост от при-
надлежността си към нашето уникално 
висше училище. 

За 70 години УниБИТ бележи сериозно 
развитие. През целия период академична-
та общност с чувство на изключителна 
отговорност и чест изграждa модерния 
облик на нашата Алма матер. И днес с ен-
тусиазъм и постоянство се стремим към 
съвършенството, което обществото из-
исква от нас. 

С мисъл и грижа към младите хора се 
стараем да осигурим една модерна и висо-
котехнологична среда, в която свободно 
да изразяват и преоткриват себе си и да 
развиват възможностите си. Стимулира-
ме идеите и начинанията на младите хора 
с търпение и всеотдайност в цялостния 
процес на тяхното израстване. Гласуваме 
им доверие съобразно техните амбиции, 
знания и житейски опит. А най-голямата 
ни награда е пълноценната лична и профе-
сионална реализация на нашите студенти 
и докторанти! Именно в това се изразява 
мисията на ръководството, академичния 
състав и администрацията на УниБИТ – 
да възпитаваме, обучаваме и образоваме 
младите хора, стъпвайки върху традици-
ята, за да се реализират в настоящето и 
да гледат смело към бъдещето, да бъдат 
достойни граждани на България! Неслучай-
но започнах с „да възпитаваме“! – това е 
мисията на нашето 70-годишно висше учи-
лище с утвърдени традиции, модерно на-
стояще и устремен поглед към бъдещето! 

Уважаеми първокурсници,
Добре дошли в УниБИТ! Вие вече сте 

част от нашата академична общност, 
от нашето семейство, от нашето висше 
училище, което с гордост наричаме „Пази-
теля на познанието“. С чувство на дълг 
ви предаваме нашето послание да бъдете 
отговорни следовници на Кирило-Методи-
евото дело и с гордост и ясно съзнание да 
съграждате и надграждате съкровищни-
цата, призвана да пази българщината чрез 
знанието. 

Скъпи колеги,
Живеем в трудни времена. Извънредна-

та ситуация ни накара отново да преос-
мислим думата „университет“. 

Университетът е общност, място за 
споделяне на идеи, място за получаване на 
знания, място да създадеш приятелства и 
да се влюбиш. Университетът не е прос-
то сграда или кампус, той е място, изпъл-
нено с духовната енергия и младежкия дух 
на своите обитатели, затова, макар и за 
кратко, беше изключително тягостно да 
вървиш в празни коридори, да гледаш праз-
ни аудитории и зали, замлъкнали, където не 
се чува човешки глас, където няма глъчка. 

Но независимо от предизвикателства-
та, пред които ни постави пандемичната 
обстановка, останахме заедно и запазихме 
академичния дух. Проведохме успешна кан-
дидатстудентска кампания и днес откри-
ваме учебната година отново заедно, с вас. 
С гордост ще споделя, че и тази година оп-
ределеният план за прием е изпълнен над 
100 процента.

За мен университетът е институция. А 
хората са тези, които правят институ-
цията. Затова ви призовавам: бъдете себе 
си и отстоявайте позициите си! УниБИТ 
е нашето висше училище и всички ние за-
едно сме призвани да създаваме чувство на 
стабилност, доверие и съгласие и да споде-
ляме нашите общи институционални цели 
и мисия!

Скъпи студенти и гости,
Позволете ми да изразя своята огромна 

благодарност към всички преподаватели, 
служители и приятели на УниБИТ, кои-
то са допринесли и допринасят за това 
Университетът по библиотекознание и 
информационни технологии да бъде ува-
жавана и престижна образователна ин-
ституция.

Искам да благодаря  на настоящото ака-
демично и административно ръководство 
на всички звена в УниБИТ и да изкажа мо-
ята лична и на всички нас – академичната 
общност, студентите, докторантите и 
администрацията на УниБИТ – признател-
ност към проф. Стоян Денчев – дългого-
дишен Ректор и двигател на развитието 
на нашата Алма матер, който продължава 
и като Председател на Общото събрание 
неуморно и с огромна любов и всеотдай-
ност да работи за каузата УниБИТ! 

На всички пожелавам много здраве, 
щастие, лични и професионални успехи!

На добър час в 70-ата година на Уни-
верситета по библиотекознание и ин-
формационни технологии!

1.Х.2020 г.
Проф. Ирена Петева

РЕКТОР

Добре дошли

Добре дошли в Универси-
тета по библиотекознание 
и информационни техноло-
гии – нашето уникално вис
ше училище, което с гордост 
наричаме „Пазителя на по-
знанието“! С тези думи 
ректорът проф. дн Ирена 
Петева откри академична-
та 2020/2021 година. Търже-
ството, уважено от Вежди 

защото там преди 70  г. е 
създаден Държавният библи-
отекарски институт. 

По традиция празникът се 
водеше от проф. Стоян Ден-
чев, председател на Общото 
събрание на УниБИТ. В ти-
пичния за него неформален 
стил той посрещна офици-
алните гости с приятелско 
обръщение и молба да бъдат 

Рашидов – председател на 
Парламентарната комисия 
по култура и медии, Тиве-
риуполския епископ Тихон и 
Янка Такева – председател 
на Синдиката на български-
те учители, се състоя пред 
паметника на светите рав-
ноапостолни братя Кирил и 
Методий в градинката пред 
Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“. 
Светая светих на словото е 
символичен дом на УниБИТ, 

всички търпеливи да изчакат 
сирените, които всяка годи-
на на 1 октомври се пускат 
за профилактика (а защо 
не – в чест на празника на  
УниБИТ?!). 

Звукът на сирените се 
смесваше с българската му-
зика и празничното настро-
ение на първокурсниците и 
представителната група на 
Академичния съвет, препо-
давателите и служителите 
на УниБИТ. Заради проти-

Чадъри в цветовете на българското знаме 
украсиха празника



Добре дошли

Уважаема гжо Ректор,
Уважаеми гн Председател на Общото събрание 
на УниБИТ,
Уважаеми членове на Академичния съвет,
Ваше Преосвещенство,
Уважаеми гости,
Уважаеми преподаватели,
Уважаеми колеги първокурсници,

Днес за всички нас е вълнуващ ден! Днес ние, първокур-
сниците, се присъединяваме към академичната общност 
на Университета по библиотекознание и информационни 
технологии! Към УниБИТ, който празнува 70-годишнина-
та от създаването си! От днес вече ние ще го наричаме 
„нашия университет“! Уникални са вълнението и гор-
достта да се приобщим към един от лидерите в образова-
телния процес!

Днес е празник за нас, защото за първи път ще чуем на-
шите преподаватели да ни наричат „колеги“. Дано заслу-
жим тяхното уважение и добронамереност! Обещаваме, 
че ще изпълним със смисъл и отдаденост своето следва-
не, защото е важно да следваме вашия пример, уважаеми 
преподаватели от УниБИТ – доказали през всичките тези 
години своя професионализъм, посветили се на науката и 
грижещи се за високото качество на българското образо-
вание.

Днес ние, първокурсниците, сме развълнувани и няма 
да крия – малко стреснати, но това е съвсем естестве-
но. Новото начало е стимулиращо, но и малко плашещо. 
Надявам се, че това смущение още утре ще отмине и в  
УниБИТ ще намерим нови приятели, а защо не – и любо-
вта на живота си?!

Днес ние поемаме по нов път. Вярваме, че нашата енер-
гия и позитивизъм ще ни отведат в правилната посока. 
Вярваме, че заедно с нашите преподаватели ще съградим 
общност от съмишленици, отлични специалисти и…  
добри хора.

На добър час, скъпи колеги! 
Честита нова академична година!

воепидемичните изисквания 
на здравните органи се нала-
гаше редуциране на състава 
на присъстващите. Въпреки 
това при спазване на всич-
ки условия тържеството 
вдигна духа на студентите. 
Те многократно аплодира-
ха емоционалните думи на 
проф. Стоян Денчев към 
тях, на първокурсничката 
Ивана Николова, която про-
чете приветствието на но-
вите студенти, на гостите, 
които не пестяха епитети 
да изразят възхищението си 
от резултатите на УниБИТ 
през годините.

„Горд съм, че съм Доктор 
хонорис кауза и Почетен 

територия на знанието“ да 
се чувстват като у дома и 
да поставят Националната 
библиотека на трето място 
след семейството и УниБИТ, 
за да продължават традици-
ите, създадени преди тях, да 
се самоусъвършенстват, да 
следват примерите на пре-
подавателите си и да пости-
гат високи резултати.

Празникът бе озвучен от 
ангелогласните хористи от 
Патриаршеската катедра-
ла „Св. Александър Невски“ 
– приятели на УниБИТ. Те 
изпълниха Кантата и Химн 
на Светите братя Кирил и 
Методий. 

Традиция е на този празник 
всеки да получи подарък – ча-
дър в цветовете на българ-
ското национално знаме. Да 
пази от дъжд, но и като сим-
вол на богатство и власт за 
онези, чието оръжие е зна-
нието, както са го приемали 
фараоните и императорите 
в древността. 

„На многая лета“ пяха 
всички накрая. 

Проф. Денчев благодари на 
ръководството на УниБИТ 
за създадената организация 
откриването на академич-
ната година да се превърне 
в празник. А проф. Петева 
обяви, че 70-годишнината на 
УниБИТ в условия на панде-
мия е предизвикателство, 
което посрещаме с готов-
ност и продължаваме да ра-
ботим усърдно и с чувство 
за дълг и отговорност.

Следобедните часове бяха 
посветени на срещи на пър-
вокурсниците с ръководите-
лите на катедрите и препо-
давателите.

Д-р Евелина Здравкова

професор точно в УниБИТ! 
Тук виждам умни, красиви, 
образовани деца, които са 
бъдещето на България“, каза 
Вежди Рашидов. Той подари 

автобиографичната си книга 
на библиотеката на Универ-
ситета – луксозно издание с 
репродукции на негови кар-
тини и снимки.

„УниБИТ е найавтори-
тетният, найуважаваният, 
найдобрият, найкреатив-
ният и найперспективният 
университет – защото сту-
денти и преподаватели отда-
ват живота си за знанието с 

със светена вода всички, а 
Негово преосвещенство Ти-
вериуполският епископ Ти-
хон направи архипастирски 
благослов.

Доц. д-р Красимира Алек-
сандрова – директор на 
Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
като своеобразен домакин 
на тържеството покани 
студентите „на исконната 

гордост и родова памет, за-
щото УниБИТ създава лич-
ности, които с гражданска 

доблест и възпитание уважа-
ват институциите“, подчер-
та в словото си Янка Такева.

Молитва за здраве проче-
те отец Христо и поръси 



От 22 до 24 януари 2020 г. 
в Париж се проведе 28-ото 
издание на BOBCATSSS – 
международния симпозиум 
на студентите по библио-
течно-информационни на-
уки, на тема „Управление 
на информацията, фалшиви 
новини и дезинформация“. 
Организатори на форума са 
студенти и преподаватели 
от Университета „Гюстав 
Айфел“ (UGE), Париж, Фран-
ция – домакин, и от Универ-
ситета по библиотекознание 
и информационни техноло-
гии (УниБИТ), София, Бълга-
рия. УниБИТ бе представен 
от проф. дн Таня Тодорова 
– координатор на екипа и 
член на Управителния съвет 
на Асоциация BOBCATSSS, 
от докторантите Светос-
лава Димитрова и Гергана 
Янчева и от студентите 
бакалаври Виден Свиленов, 
Деница Крумова, Анелия Бу-
чова и Кристиян Симеонов 
от Факултета по библиоте-
кознание и културно наслед-
ство. Подробна информация 
за симпозиума и сборникът 
с резюмета са достъпни от 
сайта https://bobcatsss2020.
sciencesconf.org/.

Това ежегодно събитие е 
под егидата на Асоциация 
BOBCATSSS (доскоро Ев-
ропейска асоциация по биб-
лиотечно-информационни 
изследвания и образование – 
EUCLID), която обединява 
представители от различни 
европейски страни и разви-
ва дейност, насочена към 
изследователи, библиотечни 
специалисти, преподаватели 
и студенти по библиотеч-
но-информационни науки.

Стара измама или невярна 
информация се разпростра-
няват мигновено чрез Ин-
тернет. ИКТ и социалните 
медии променят начина, по 
който се информираме и на-
учаваме новини, и влияят на 
нашето ежедневие. Фалши-
вите новини и дезинформа-
цията са реална заплаха за 
нашите демокрации, но и за 
личния живот на отделния 
човек. Това налага нова роля 
на библиотечните и инфор-
мационните специалисти 
като обучители по информа-
ционна грамотност – да са 
филтър срещу фалшивата 
информация и партньори в 
борбата срещу манипула-
тивната и невярна инфор-
мация в дигитална среда. 
Значимостта на тази про-
блематика определи избора 

УниБИТ организира симпозиум в Париж
Проф. Таня Тодорова

на темата за BOBCATSSS 
2020 „Управление на инфор-
мацията, фалшиви новини и 
дезинформация“. Тя създаде 
възможност студентите 
като бъдещи информацион-
ни специалисти заедно с 
преподаватели, експерти и 
практикуващи професиона-
листи да разсъждават върху 
различните аспекти на този 
сложен проблем в търсене на 
работещи решения. 

В 28-ото издание на 
BOBCATSSS се включиха 232 
участници от 21 държави – 
Белгия, България, Германия, 
Испания, Италия, Латвия, 
Норвегия, Полша, Португа-

Участници в BOBCATSSS ’2020

Организационните екипи  
от Университета „Гюстав Айфел“ и УниБИТ

Деница Крумова изнася доклада си

Управителният съвет на Асоциация BOBCATSSS

И. Брага, К. Пинто, Т. Тодорова и М. Карвальо  
поемат знамето за BOBCATSSS ’2021

лия, Русия, САЩ, Турция, Ун-
гария, Финландия, Франция, 
Холандия, Хърватска, Шве-
ция и Япония. Дистанцион-
но участие с научни доклади 
отбелязаха и изследователи 
от Саудитска Арабия и Ни-
герия.

В рамките на тридневния 
симпозиум бяха представени 
42 научни доклада, състояха 
се 4 уъркшопа и се проведе 
постерна сесия с 19 постера. 
Издаден е сборник с резюме-
та на различните авторски 

интерпретации и изследва-
ния по темата. 

Първият пленарен доклад 
изнесе докторант М. Фон-
тейн от Университета Са-
пиенца в гр. Рим, Италия. Тя 
очерта важността на кри-
тичното мислене в епохата 
на фалшивите новини и роля-
та на библиотечно-информа-
ционните специалисти като 
партньори на обществото и 
на отделната личност. 

Риторичният въпрос 
„Трябва ли да вярваме на 
всичко, което виждаме?“ ин-
терпретира на 23 януари д-р 
В. Нозик от Университета 
„Гюстав Айфел“ в Париж. 

Преподавателката и жур-
налист Роуз-Мари Фаринела 
в пленарния си доклад послед-
ния ден на форума разсъжда-
ва по темата „Истински или 
фалшиви новини: Как можем 
да направим разлика?“. 

В научната програма на 
BOBCATSSS 2020 докто-
рантите и студентите от 
УниБИТ участваха с пет 
научни доклада. За тяхната 
подготовка допринесоха пре-
подавателите проф. Т. Тодо-
рова, доц. Т. Тренчева, доц. Л. 
Парижкова, д-р С. Ефтимо-
ва, д-р Е. Цветкова и д-р К. 

Планска-Симеонова. Разра-
ботките бяха посветени на 
темите за: достоверността 
и релевантността на ин-
формацията като предиз-
викателство пред съвре-
менните информационни 
специалисти; електронното 
съдържание и защитата на 
интелектуалната собстве-
ност; мобилните библиоте-
ки и мобилното образование; 
отворения достъп до научна 
информация и критичното 
мислене като важно умение 
в дигиталната ера. Докто-
рант Г. Янчева заедно с Ан-
на-Мария Тамаро от Италия 
проведоха уъркшопа „Да се 

научим как да избегнем фал-
шиво съдържание чрез игри“ 
по проект NAVIGATE, фи-
нансиран от програма Ера-
зъм+ на ЕК, с ръководител 
доц. М. Енчева от ФБКН при 
УниБИТ. Докторантката С. 
Димитрова и студентката 
Д. Крумова модерираха сесии 
в рамките на форума.  

Авторите на редица пре-

зентации се опираха на създа-
дената от Международната 
федерация на библиотечни-
те асоцииации (ИФЛА) ин-
фографика „Как да разпозна-
ваме фалшивите новини?“. 

Медиен партньор и участ-
ник в събитието бe и Аген-
ция Франс прес (AFP), която 
демонстрира Youcheck! – ев-
ропейски проект за медийно 
образование; разширението 
InVID / WeVerify, което под-
помага журналистите при 
проверка на изображения и 
видеоклипове, и блога Factuel, 
разработен на десет езика и 

поддържан от журналисти 
на AFP от целия свят, от-
говарящи за проверката на 
факти и информация.

На 23 януари 2020 г. се със-
тоя и ежегодното събрание 
на представителите на вис-
шите училища, катедри и 
специалности по библиотеч-
но-информационни науки, 
на което бе избран новият 
състав на УС на Асоциация 
BOBCATSSS. В неговата 
дейност ще си сътрудничат 
университетски преподава-
тели от България (Т. Тодо-
рова, УниБИТ), Германия (И. 

Бюмел, Университет в Ха-
новер), Испания (Й. Гаскон, 
Университет в Барселона), 
Италия (К. Коломбати, Уни-
верситет в Терамо), Финлан-
дия (П. Арвола – президент, 
Университет в Тампере) и 
Франция (Дж. Бустани, Уни-
верситет „Гюстав Айфел“, 
Париж). 

На церемонията по закри-
ване на симпозиума, ръково-
дена от проф. Таня Тодоро-
ва, екипът от УниБИТ пое 
знамето за организиране на 
BOBCATSSS 2021 в Порто, 
Португалия.

Ще си сътрудничим с коле-
ги от Висшето училище по 
бизнес и администрация при 
Политехниката в Порто и 
от Университета в Леон, 
Испания, по темата „Диги-
тална трансформация“, из-
брана за 29-ото издание на 
BOBCATSSS. 



За 18-а поредна година Уни-
верситетът по библиоте-
кознание и информационни 
технологии чества Деня на 
народните будители с на-
ционална научна конферен-
ция с международно участие 
„Обществото на знанието 
и хуманизмът на ХХІ век“. 
Тя е възможност на научна-
та общност да се запознае 
с постиженията в различни 
тематични области на зна-
нието и да представи свои 
научни разработки. На 1 
ноември се връчва и  Нацио-
налната награда за принос в 
образованието и науката на 
името на видния български 
университетски препода-
вател, учен и общественик 
акад. Благовест Сендов на из-
тъкнати преподаватели от 
български училища и универ-
ситети.

През 2020 г. конференция-
та е посветена на 70-годиш-
нината от създаването на 
УниБИТ като образовател-
на институция. Ето защо 
изследователи от Универси-
тета, както и учени от дру-
ги институции представят 
свои доклади, посветени на 
историята на УниБИТ и ем-

блематични за него издания 
и мероприятия. Така наред с 
традиционните секции „Кни-
жовност и хуманизъм“, „Кул-
турно наследство – история, 
съвремие и перспективи“, 
„Информационни технологии 
и дигитални трансформации 
в обществото на знание-
то“, „Сигурност – предиз-
викателства в XXI век“ и 
„Университетска младежка 
академия за управление на 
знания (секция за студенти 
и докторанти)“ се формира и 
секция, посветена на юбилея 
ни. Резултатите от конфе-
ренцията са публикувани в 
дигиталния сборник „Обще-
ството на знанието и хума-
низмът на ХХІ век“ – 2020, 
включен в референтния спи-
сък на НАЦИД.

В четирите секции са 
включени доклади на утвър-
дени учени от Института 
за балканистика с Център 
по тракология към БАН, от 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, от 
Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
от Стопанската академия 
„Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, 
от университета „Проф. 

д-р Асен Златаров“ в гр. Бур-
гас, от Бургаския свободен 
университет, Нов българ-
ски университет, Минис-
терството на отбраната, 
от Народната библиотека 
„Иван Вазов“ в гр. Пловдив 
и от Университета „Св. 
св. Кирил и Методий“ в гр. 
Скопие, Северна Македония. 
Задълбочено са представени 
изследванията и проектите 
на учените, техните резул-
тати и иновативни решения 
на различни казуси. 

Забележителен е броят 
на включените студенти и 
докторанти – 45% от общия 
брой участници. Докторан-
ти на УниБИТ от Северна 
Македония и Косово също 
участват със свои разра-
ботки. Темите, които раз-
глеждат младите учени, са 
свързани с различни научни 
области.

Сборникът и конференция-
та са реализирани в рамките 
на проект ПЧФНП 2020-05 
13.04.2020 г. по Наредбата на 
МОН.
Доц. Любомира Парижкова

Усъвършенстване на визуалната 
грамотност 

Д-р Камелия Планска-Симеонова, Светослава Димитрова
В рамките на проекта 

„Създаване и разработва-
не на учебно-научна база по 
документална и приложна 
фотография като част от 
обучението на студенти в 
професионално направление 
3.5. „Обществени комуника-
ции и информационни науки“, 
финансиран от Фонд „Науч-
ни изследвания“ на МОН, бе 
осъществен майсторски клас 
„Визуална грамотност и ви-
зуално мислене – или как да 
използваме фотографията и 
графичния дизайн, за да създа-
ваме авторско съдържание“, 
чиято основна цел бе да про-
вокира диалог със студент-
ската общност в УниБИТ по 
отношение на визуалната ѝ 
грамотност и култура. Сту-

дентите, които се включиха в 
майсторския клас, представ-
ляващ и експериментално 
обучение по визуална гра-
мотност и визуално мислене, 
преминаха през интензивен 
обучителен курс, а по време 
на практическото обучение 
използваха графични таблети 
за създаването на авторски 
илюстрации и фотографско 
оборудване за заснемането на 
авторски снимки. 

Осъществено бе и анкет-
но проучване на степента на 
владеене и прилагане на ви-
зуална грамотност. Въпрос-
никът включваше оценка на 
информираността по повод 
концепцията „визуална гра-
мотност“, степента на вла-
деене и прилагане на визуална 

Връчване на сертификати на участниците в майсторския клас

грамотност и критичното 
мислене при работа с изобра-
жения. 

В рамките на проекта фо-
тографското оборудване бе 
използвано и за заснемането на 
артефакти, открити в м. Се-
лището в рамките на научно-
изследователска експедиция 
за археологическо проучване 
на обект от римската епоха в 
землището на с. Сухaче, Пле-
венска област, с ръководител 
д-р Нина Дебрюне.

Финализирането на проекта 
включва провеждане на кръг-
ла маса по проблематиката 
на проекта с презентации за 
създадената избираема дисци-
плина „Визуална грамотност 
и визуално мислене“ през но-
ември 2020 г.

В продължение на два ме-
сеца студенти, докторанти, 
млади учени, специалисти 
юристи ще се обучават в об-
ластта на правото на инте-
лектуалната собственост и 
след успешно полагане на из-
пит ще получат сертификат 
от най-стария университет 
отвъд океана – един от осем-
те в прочутата Бръшлянова 
лига. Лектор е Брус Уитфилд, 
асоцииран преподавател към 
Университета Харвард за 
CopyrightX и гост-лектор 
към Международния правен 
център (ILAC), официален 
представител на Универси-
тета Харвард за CopyrightX в 
България. Курсът CopyrightX 
е иницииран и разработен от 
Уилям Фишър III – професор 
по право на интелектуална-
та собственост към Хар-
вард. 

По време на учебните сесии 
се разглеждат въпроси, свър-
зани със защитата на лич-

за защита на софтуерните 
продукти като обект на ав-
торски права. Разглеждат се 
редица знакови дела, станали 
повод за дискусии на светов-
но ниво, с участието на Ту-
ентиът Сенчъри Фокс, Гугъл, 
Джей Си, Бионсе и др. Бълга-
рия е 17-ата държава, в коя-
то се провежда CopyrightX на 
Университета в Харвард, къ-
дето са учили известни лич-
ности като Джон Кенеди, Ал 
Гор, Барак Обама, Бил Гейтс, 
Марк Зукърбърг и много дру-
ги. 

Този курс е още една сериоз-
на стъпка по стълбицата на 
познанието, частица от пъ-
зела, който подреждаме като 
бъдеща гаранция за професи-
онален успех и реализация на 
младите хора. Интересът 
към този курс и към тази 
толкова специфична тема, 
каквато е авторското право, 
доказва още веднъж максима-
та, че инвестицията в обра-

Мост между 
университети

УниБИТ и Университетът Харвард в САЩ  
организират курс по авторско право CopyrightX 2020

зование е инвестиция в бъ-
дещето, казва ректорът на 
УниБИТ проф. Ирена Петева. 

CopyrightX 2020 в УниБИТ 
стартира на 10 октомври 
2020 г. Официално беше от-
крит от Гинка Христова – 
изпълнителен директор на 
ILAC, и доц. Тереза Тренче-
ва, зам.-ректор на УниБИТ. 
Специално обръщение към 
участниците и гост-лектора 
отправи председателят на 
Общото събрание на УниБИТ 
проф. Стоян Денчев, който 
е бил гост-преподавател и 
старши изследовател в Ка-
лифорнийския университет 
Бъркли. Проф. Денчев е и ръ-
ководител на проекта „Кон-
цептуален образователен 
модел за повишаване на ин-
формационната грамотност 
в университетска информа-
ционна среда“, финансиран от 
Фонд „Научни изследвания“ с 
договор № КП-06-Н35/10 от 
18.XII.2019 г., чийто научен 
екип участва в CopyrightX 
2020 в УниБИТ.

Д-р Евелина Здравкова

ните данни и пресечната им 
точка с авторските права, 
особеностите на защитата 
на софтуерните продукти и 
разликите между защитата 
на обекти на авторското 
право в Европейския съюз и 
в САЩ; особеностите при 
защита на авторските пра-
ва върху софтуер и бази дан-
ни; какво трябва да се знае 
за лицензионните договори 
за ползване на софтуер; как 
да търсим правата си в ЕС 
и в САЩ при нарушаване на 
авторското право; какво е 
особеното на Open Source; 
кой в действителност е 
собственик върху правата на 
софтуера – разработчикът 
(дивелъпърът) или неговият 
работодател? 

Коментират се казуси, 
свързани с влиянието на ав-
торското право върху изкус-
твото, развлекателната ин-
дустрия и обществеността 
(правата за продуцентство, 
дистрибуция и др.), защита-
та на авторските права в ди-
гиталната сфера и начините 



Според акад. Лихачов „Биб-
лиотеките са найважното 
нещо в културата. Може да 
няма университети, инсти-
тути, научни учреждения, но 
ако има библиотеки, които не 
горят и не се наводняват, ако 
те имат помещения, снабдени 
със съвременна техника, ако 
се оглавяват не от случайни 
хора, а от професионалисти 
– културата никога няма да 
загине в такава страна“. На-
вярно така са разсъждавали 
и чиновниците от новообра-
зувания Комитет за наука, 
изкуство и култура (КНИК), 
създаден „да осъществява 
единно ръководство на науч-
ните и културни институти, 
учреждения и организации, на 
висшите учебни заведения“, 
затова „За нуждите на уве-
личаващите броя си масови 
библиотеки е открито полу-
висше учебно заведение, кое-
то да подготвя библиотека-
ри, библиографи, архивисти и 
ориенталисти, с двегодишен 
курс, включващ и производ-
ствената практика“. С ПМС 
№ 2495 се създава Държав-
ният библиотекарски ин-
ститут (ДБИ) – „непозната 
учебна структура, нова в по-
редицата от образователни 
институти, която подсказва-
ше за повишеното внимание 
на младата тогава власт към 
библиотеките и библиотечно-
то обслужване, към книгата 
и знанието“. Официалното 

(Ди)(Ди)РРекториектори

му откриване се състои на 1 
ноември 1950 г. в БАН.

За изпълняващ длъжност-
та директор е избран Емил 
Стефанов Трофинков, от 
КНИК. Почти веднага Емил 
Стефанов, Тодор Боров, 
Христо Тренков и Дора Ган-
чева правят предложение 
за трансформирането на 
ДБИ във висше училище и за 

построяване на собствена 
сграда.

След него директор е То-
дор Попилиев – първият бъл-
гарин, завършил библиоте-
кознание в Сорбоната. Той 
събира плеяда от известни 
преподаватели, които из-
граждат основите на бъде-
щото висше училище; през 
1952  г. Попилиев изпраща 
в КНИК и Проектоплан за 

строеж на масивна сграда за 
нуждите на института.

Неговият наследник Ан-
гел Стоилов е назначен на 
16.IV.1952  г., чийто принос 
е преместването на инсти-
тута от дървената барака 
в двора на Държавната биб-
лиотека „Васил Коларов“ в 
сградата ѝ (дн. НБКМ).

Следващ директор е Ценко 
Цветанов, който се оказва 
точният човек на точно-
то място и в точното вре-
ме. Той поема института 
от 6.IV.1953  г. и на него се 
пада трудното дело, но и 
големите заслуги за утвър-
ждаването на ДБИ като ав-
торитетно учебно заведе-
ние, защото в онзи момент 
„Малък по мащаби, приютен 
милостиво в сградата на 
Народната библиотека, по-
лувисшият Държавен библи-
отекарски институт се бо-

реше за място под слънцето. 
И единственият му коз беше 
качеството на обучението“.

Основният акцент в ра-
ботата му е строг и без-
компромисен подбор на пре-
подаватели, за да задържи 
високото равнище на пре-
подавателския състав и на 
учебния процес, защото той 
„добре разбира, че там е за-
логът за успешното разви-
тие на учебното заведение, 
и тъй като познаваше много 
добре кадровия потенциал 
на библиотечната профе-

Емил Стефанов

Тодор Попилиев

Ценко Цветанов

Тодора Топалова Теменужка Бончева

Откриване на новата сграда на ДБИ

сия, канеше за преподавате-
ли найизвестните труже-
ници в нея“. Стреми се да 
култивира у студентите 
си убеждението, че това е 
професия призвание, че биб-
лиотекарят вдъхва душа на 
библиотеката. През учебна-
та 1953/1954 година открива 
задочен отдел с тригодишен 
курс на обучение. Под него-
во ръководство се създават 
първите учебници с фунда-
ментален характер, които 
се използват и днес. Отива 
си, без да успее да разгърне 
докрай редица свои проекти, 
за които е имал и идеи, и въз-
можности. 

На 16 май 1960  г. за ди-
ректор на ДБИ е назначена 
Тодора Топалова. Тя поема 
поста с убеждението, че я 
чака трудна, но съзидателна 
работа и „умно и зряло про-
дължи и умножи заварените 

там постижения“. Изработ-
ва си и водещ принцип „като 
ръководител на института 
да не се осланям особено мно-
го на помощ отвън, да бъда 
самостоятелна, да решавам 
проблемите с мои сили и на 
ръководения от мен колек-

лификация на библиотекари 
във Варшава. По-късно ДБИ 
се свързва и с Института по 
печата в Ленинград.

Венец на нейното дело е 
самостоятелната сграда на 
института. На откриване-
то през 1977 г. гости са поч-
ти всички членове на Посто-
янната комисия на ИФЛА по 
въпросите на библиотечно-
то образование, както и пре-
зидентът на ИФЛА и ректор 
на библиотечното училище в 
Копенхаген (Дания) Пребен 
Киркегор. ДБИ се превръща 
в търсено учебно заведение, 
свързващо библиотечната 
система с информационната 
среда на културата.

Достоен приемник и про-
дължител на нейното дело 
е Теменужка Бончева, коя-
то има немалък принос за 
утвърждаването на Инсти-

тив“. А от Ценко Цветанов 
наследява „стремежа към 
много взискателен подбор на 
преподаватели“.

Тя стабилизира структу-
рата на института и от-
крива две нови специално-
сти – „Научна информация“ 
(1969  г.) и „Книгоразпрос-
транение“ (1978 г.), но основ-
ният ѝ принос е в междуна-
родната дейност – сключва 
дългосрочни договори за об-
мен на студенти и препо-
даватели с библиотечното 
училище „Ерих Вайнерт“ в 
Лайпциг, с Центъра за ква-



(Ди)(Ди)РРекториектори
технологии, но и пред всички 
колеги, които се трудят и 
извършват образователна и 
научна дейност в рамките на 
тази уникална научна инсти-
туция, която особено през 
последните десетдванайсет 
години ,<…> просто израсна 
и се промени пред очите ни“. 
„Основен девиз в работата 
ми в Университета е нещо, 
което изисквам и от остана-
лите колеги, както и от сту-
дентите: пълна и безусловна 
лоялност към проблемите 
на Университета.“

Днес той е доволен и щаст-
лив, че неговото дело е про-
дължено и ревностно се до-
развива от сърцата група 
млади специалисти, готови 
да надстроят темелите на 
УниБИТ, в които той вгради 
себе си.

На 27.XII.2018 г. за Ректор 
на УниБИТ е избрана Ирена 
Петева, завършила ДБИ. Така 
се изпълни мечтата на Тодо-

транението, с науката и 
културата на страната.

На нея се пада честта, 
но и отговорността да ор-
ганизира тържественото 
честване на 70 години от 
основаването на ДБИ и 10 
години от прерастването му 
в УниБИТ, който „защитава 
каузата да образова млади-
те хора на България, като ги 
възпитава в духа на общочо-
вешките ценности и им дава 
възможност да почерпят 
опит от хора и институции, 
утвърдени пазители на позна-
нието, мъдростта и хуман-
ността“, да „дава пример 
как се разпространяват бъл-
гарската наука и култура и 
как се градят мостове между 
поколения и мултинационални 
общности“.

Това са директорите и 
ректорите, без които съвре-
менното българско библио-
течно-информационно об-
разование не би било в този 
формат и вероятно не би 
имало сегашните си перспек-
тиви. Тези редове са за тях, 
защото в живота на всеки 
човек има дела, за които не 
случаят, а оставената от 
тях диря ни задължава да 
ги посочим като пример за 
подражание. Не само заради 
самите тях, а и като от-
плата и благодарност, като 
признание за добрите им дела 
и достойно гражданско пове-
дение.

Проф. Нели КостоваПетър Петров

Свободозаря Габровска

Стоян Денчев

Ирена Петева

Откриване на академичната 2019/2020 година

ските и културните процеси 
у нас и реализира мечтата на 
хиляди възпитаници на ДБИ.

В резултат под негово 
ръководство Колежът пре-
раства в Специализирано 
висше училище по библиоте-
кознание и информационни 
технологии (2004 – 2009), а 
от 2010 г. – в Университет 
по библиотекознание и ин-
формационни технологии. 
Години по-късно на въпроса 
„Какво означава да сте Рек-
тор?“ отговаря: „За мен 
думата Ректор е синоним на 
отговорност! Отговорност 
пред самия мен, отговорност 
пред моето семейство, отго-
ворност пред моите близки, 
отговорност пред държава-
та! Може би на първо място 
трябва да поставя отговор-
ността пред студентите на 
Университета по библиоте-
кознание и информационни 

ра Топалова възпитаниците 
на ДБИ да станат водещи 
специалисти, да имат сери-
озни научни постижения, ви-
соки държавни и обществени 
признания, отличия и награ-
ди, но да са и съпричастни 
към утвърждаването на Ин-
ститута като авторитет-
но българско висше училище, 
трайно свързано с пробле-
мите на библиотеките, ин-
формацията и книгоразпрос-

На 1.V.1990  г. начело на 
ПИБД застава Петър Пет-
ров. Отнася се изключител-
но отговорно към задълже-
нията си и с разбирането, 
че за всички проблеми, кои-
то възникват, трябва да се 
търсят нови подходи, нови 
решения. Създава се Коорди-
национен съвет с препода-
ватели от ВТУ и от ПИБД, 
който изпълнява функциите 
на Академичен съвет и взема 
решения, свързани с работа-
та на Института, а също 
дава възможност да се под-
готви и осъществи атести-
рането на преподавателите 
от Института, за да се из-
равни статусът им с универ-
ситетската номенклатура. 

Свободозаря Габровска е 
осмият директор, работи на 
този пост в периода юни 1994 
– юли 1997  г. Тя „възприема 
като своя съдба и цел“, като 

тута като престижна об-
ществена и културно-зна-
чима институция. Работи с 
убеждението, че „основата 
на успешната работа – това 
е коректността, етичност-
та между партньорите, чув-
ството за колегиалност“. Об-
ществено-политическите 
промени след 10.XI.1989  г. я 
поставят в сложна ситуация. 
Тя полага много усилия, за да 
изпълни постановление № 52 
и министерската заповед по-
лувисшите институти да се 
преустроят към съответни-
те висши училища, но Софий-
ският университет отказва 
предложението. По тази 
причина от 23.IV.1990 г. ДБИ 
е преустроен като Полувисш 
институт по библиотечно 
дело към Великотърновския 
университет.

мисия да съхрани ПИБД като 
уникално самостоятелно 
учебно заведение, въпреки 
настойчивите и продължи-
телни опити Институтът 
не само да не бъде трансфор-
миран, но и да бъде закрит 
като учебно заведение. Но за 
да е необратима победата ѝ, 
тя се заема и с преобразува-
нето му в Колеж по библио-
течно дело. През 1997 г. Св. 
Габровска въвежда за първи 
път в България по нейна ини-
циатива качествено нова и 
атрактивна специалност 
„Информационни техноло-
гии“. Създава и едноименна 
катедра, която ръководи до 
2002 г.

Стоян Денчев е избран за 
директор на КБД, впослед-
ствие – ректор на СВУБИТ 
и УниБИТ, и го ръководи 
15 години. За този период 
оставя трайни следи в не-
говата история, тъй като 
успява да даде начален тла-
сък на модернизирането му 
и на изграждането му като 
съвременно висше, и както 
той го определя – „бутико-
во“ училище. Изборът му за 
ръководител на библиотеч-
ния университет на Бълга-
рия сам по себе си говори за 
ново, сериозно и отговорно 
отношение към проблемите 
на това образование, но и на 
българската култура. Той 
успешно съчетава знанията, 
енергията и креативността 
си с обществено-икономиче-



Преди 120 години София 
се превръща в столица на 
всички славяни, тъй като 
от 24 до 27 юни 1910 г. в 
нея заседава Вторият сла-
вянски подготвителен съ-
бор, наричан още и конгрес 
– най-значимата проява на 
неославянското движение 
в онази епоха. Успоредно с 
него и след това текат и 
други общославянски проя-
ви – конгрес на славянски-
те журналисти, конгрес на 
славянските юристи, сла-
вянска лекарска конферен-
ция, събор на славянските 
пчелари, юнашко-соколски 
гимнастически събор, среща 
на славянските книжари и 
книгоиздатели, а славянски-
те планинари се изявяват с 
първото международно из-
качване на Черни връх. 

Една съпътстваща кул-
турна проява продължава 
най-дълго и приковава вни-
манието на десетки хиляди 
столичани и хора от цялата 
страна: Руската книжов-
на изложба в София. Ини-
циативата за нейното ор-
ганизиране принадлежи на 
проф. Стефан Савов Бобчев 
– председател на Славянско-
то благотворително дру-
жество. През пролетта на 
1910 г. той се обръща към 
Главното управ ление на пе-
чата при Министерството 
на вътрешните работи в 
Петербург с молба органи-
зираната там изложба на 
руски печатни произведения 
да бъде представена и в Со-
фия в дните на Славянския 
събор. Традиционното из-
ложение на печатни произ-
ведения от цяла Русия се 
провежда в Петербург от 
няколко години. Молбата е 
посрещната благосклонно 
и със съгласието на пред-
ставители на най-видните 
руски издателски фирми за 
главен комисар на бъдещата 
изложба в София е назначен 

Това заслужава да се знае и помни
Руската книжовна изложба в София през 1910 г.

Проф. Светлозар Елдъров

печата, към които се при-
съединяват и някои сръбски 
и хърватски гости. Конфе-
ренцията заседава три дни 
в Дирекцията по печата. 
Изнесени са реферати върху 
различни аспекти от разви-
тието на книжната търго-
вия между Русия и България, 
както и с другите балкански 
славянски страни. Послед-
ния ден са приети резолюции 
по конкретни проблеми и е 
избрана комисия за тяхното 
практическо осъществява-
не под председателството 
на Иван Евстратиев Гешов 
– председател на Българ-
ското книжовно дружество 
(днес Българска академия на 
науките). 

Руската книжовна излож-
ба е закрита на 12 юли. На 
тържеството присъстват 
членовете на руския и бъл-
гарския комитет по ней-
ното уреждане. За 18-те 
дни на своето съществу-
ване тя е посетена от над 
30  000 души, привлечени 
от книжовното богатство 
и улес нени от безплатния 
вход. Изложбата поставя 
началото и на нов етап в 
развитието на книжната 
търговия между България 
и Русия. Още в София из-
дателствата разпродават 
почти цялата си стока, на-
правени са няколкостотин 
големи поръчки, отговорено 
е на стотици библиографски 
запитвания. Именно в това 
повечето издатели, книжа-
ри, учени, писатели, журна-
листи и граждани виждат 
най-голямата полза от из-
ложбата.

Руската книжовна излож-
ба в българската столица не 
остава без следа: на 14 ноем-
ври 1910 г. в София заработ-
ва първата руска книжарни-
ца в България, която е първа 
и на Балканите. Нейното 
тържествено откриване 
отново събира най-автори-
тетните деятели на от-
шумелите славянски тър-
жества. Ораторите не про-
пускат да припомнят значе-
нието на Руската книжовна 
изложба за това събитие. 
Най-добре го е казал проф. 
Л. Милетич, според когото 
именно нейните книги слу-
жат като „ядка“ за основа-
ването на постоянен дом на 
руските издания в България.

За съжаление само след 
три години с Междусъюзни-
ческата война, а скоро след 
това и с Първата светов-
на война, славянската идея 
е изтръгната от ръцете 
на творците и интелекту-

алците, т.е. от хората на 
духа и интелекта, и злоу-
потребена от политиците 
и военните, т.е. от хората 
на властта и силата. Така е 
ставало и в по-късни епохи, 
а историческият опит учи, 
че същото се е случвало и с 
други идеи и идеологии.

Оптимизмът на история-
та обаче също така учи, че 
духът и интелектът могат 
временно да бъдат тъпкани 
и ограничавани, но никога не 
могат да бъдат подчинени и 
унищожени. Защото те са 
същността на човешката 
природа и двигателят на 
човешкия прогрес. Това за 
сетен път доказва и в. „За 
буквите – О писменехь“, 
който е познавателното 
пространство, а защо не и 
суверенната територия на 
„Държавата на духа“, същ-
ността на българската кул-
турно-историческа тради-
ция от дълбока древност до 
наши дни, дефинирана така 
сполучливо от изтъкнатия 
руски учен и хуманитарист 
Дмитрий Лихачов. Този брой 
на вестника показва, че иде-
ята за славянското единение 
е жива и че хората на духа и 
интелекта могат свободно 
да разискват по нея 110 годи-
ни по-късно. Защото исто-
рическата роля на България, 
която с Кирило-Методиево-
то дело нерядко е била духо-
вен лидер на славянството, 
изпъква особено ярко именно 
по време на славянските дни 
в София през 1910 г. и неслу-
чайно официалната значка 
на събора носи ликовете на 
славянските равноапостоли 
Кирил и Методий, а надпи-
сът ѝ всъщност интерпре-
тира българския национален 
девиз. Това заслужава да се 
знае и помни!

дел, представящ частните 
издателства и фирми, как-
то и т.нар. „книжен склад“ 
– всъщност базар за продаж-
ба на едро и дребно. Входът 
на изложбата е безплатен, 
всеки посетител получава 
пътеводител, който да го 
ориентира в невижданото 
дотогава у нас книжовно бо-
гатство.

В края на юни славянските 
тържества в София утих-
ват, но Руската книжовна 
изложба остава, тъй като 
по първоначалния замисъл 
трябва да дочака открива-
нето на конгреса на българ-
ските учители. Всъщност 
именно тогава започва рабо-
тата по една важна задача – 
поставянето на руско-бъл-
гарската книжна търговия 
на нови основи.

На 6 юли по инициатива 
на уредниците на изложба-
та е свикано събрание на 
руски и български дейци по 

Официалната значка  
на Славянския събор в София

Уредниците на Руската книжовна изложба

Общославянско поклонение пред Паметника на Цар Освободител  
в дните на Славянския събор

Александър Александрович 
Башмаков

Александър Александрович 
Башмаков – известен руски 
славянофил, познат и в Бъл-
гария като пръв директор 
на Областната библиотека 
и музей в Пловдив и горещ 
защитник на българската 

25 юни. Още в ранната ут-
рин дворът на Девическата 
гимназия се изпълва с деле-
гати и гости на Славянския 
събор, университетски про-
фесори, писатели, журна-
листи, книгоиздатели, учи-
тели и други любители на 
руската литература. След 
църковния обред, извършен 
от Софийския митрополит 
Партений, и официалните 
слова, изложбата отваря 
врати за първите посети-
тели. На другия ден вестни-
ците се изпълват с възтор-
жени отзиви за събитието. 

Руската книжовна из-
ложба е впечатляваща. В 
Девическата гимназия са 
разположени три отдела: 
научно-статистическият 
с над 50 хиляди специали-
зирани издания; отделът 
с таблици и картограми за 
развитието на печатното 
дело в Русия; първият худо-
жествен отдел с продукци-
ята на руските държавни 
и земски издателства. Тъй 
като площта не достига, в 
съседната сграда е изложен 
вторият художествен от-

кауза по македонския въп-
рос.

За подготовката ѝ от 
българска страна в София е 
учреден комитет под пред-
седателството на проф. 
Любомир Милетич, по чия-

то молба правителството 
разпорежда книгите и дру-
гите материали да се пре-
возят безплатно по българ-
ските железници. Първият 
транспорт с руски книги 
пристига в София на 17 юни. 
В следващите дни трескаво 
се работи по подреждане и 
украсяване на помещенията 
в Девическата гимназия на 
ул. „Алабинска“, предназна-
чени за изложбата.

Руската книжовна изложба 
е тържествено открита на 



В редакционното каре 
на Кирило-Методиевския 
вестник „За буквите – О 
писменехь“ неотменно се 
изписва името Веселин 
Йосифов с добавката „ос-
новател на изданието“, 
1979 г. Две годишнини – 
100 от рождението му (21.
VI.1920) и 30 от кончината 
му (3.IX.1990), ни връщат 
с почит към образа на един 
от многочислениците на 
българското слово и дело, 
който, макар и позабравен 
днес, копаеше дълбоко в ду-
ховната нива на България. А 
дълбоката оран, както зна-
ем, дава добри плодове.

Няма да изреждам кни-
гите на писателя, публи-
циста, литератора Веселин 
Йосифов, неговите длъж-
ности, звания и награди – на 
интересуващите се Интер-
нет ще помогне. Няма и да 
се впускам в подробно лето-
писание на петнайсетината 
години, през които съм ра-
ботила под ръководството 
му като главен редактор на 
изданията „Антени“, но не 
мога да отмина този най-ва-
жен къс от живота ми, за 
който аз, а и мнозина още, 
си спомняме с благодарност 
и носталгия. Тук подхож-
дат думите на Черноризец 
Храбър по адрес на Първо-
учителите: „Още са живи 
тези, които са ги видели“. 
Да, живи сме още – почи-
татели и други – недотам, 
които го помнят: личност 
нестандартна, със завидна 
ерудиция и публицистичен 
талант, с буреносен, кипящ 
темперамент. Всяка инте-
ресна мисъл, предложение, 
постъпка го въодушевяваха, 
реагираше мълниеносно и 
действено, готов да помог-
не, да подкрепи, да извърши 
с цялата си енергия и лични 
„връзки“ дори. Но със съща-
та сила беше непримирим 
и гневен към всичко, което 
беше извън скàлата на не-
говите духовни ценности, 
извън здравия смисъл. Беше 
понякога прибързан. И хап-
лив. Думите му опарваха и 
често се стоварваха върху 
самия него...

Беше 1974 г. Току-що бях 
постъпила на работа в „Ан-
тени“. Изкачвах се по стъл-
бите на редакцията на ул. 
„Хан Крум“ 12, от третия 
етаж слизаше глав ният 
редактор. Размахвайки по-
учително пръст – негов 

обичаен жест, той изрече: 
„Не е важно присъствието 
в редакцията, важно е при-
съствието на страниците 
на вестника!“. Боже! Пред 
очите ми сякаш светна! 
Предстоеше път без канце-
ларщина и фалш...

Мина известно време и 
пак, като ме срещна ше-
фът, ме попита някак ба-
щински как съм, свикнала 
ли съм вече. Изненадана от 
такава загриженост, не 
знаех как да отговоря подо-
баващо и си послужих с ци-
тат от интервю с турския 
писател Назъм Хикмет. На 
въпроса „Какво е щастие?“ 

в постоянните си рубрики, 
които водеше („От сряда до 
сряда“ в „Антени“ и „При-
писка на днешния българин“ 
в Кирило-Методиевския 
вестник).

Ако трябва с една дума да 
се назове човешката, твор-
ческа, обществено-ангажи-
рана същност на Веселин 
Йосифов, тя ще е българо-
любие.

Веднъж видях майка му 
– баба Жечка. Седеше ти-
хичко, ненатрапчиво в пред-
дверието на кабинета му в 
редакцията. Слабичка, сма-
лена от годините, с умен 
поглед и кротка усмивка. Бу-

ластта на българщината, 
на всяка добра мисъл и дума, 
изречени от наши и чуждес-
транни корифеи. Срещаше 
се и подкрепяше живите 
творци, правеше достояние 
техните становища не само 
чрез своите издания и свое-
то творчество, но и чрез 
широката журналистическа 
среда. Лично водеше учени 
и писатели при министъра 
на културата Георги Йор-
данов, при Тодор Живков. 
Осъществяваха се много от 
зародилите се в редакцион-
ния кръг на „Антени“ идеи 
като възраждането на Деня 
на будителите, подкрепата 
на бесарабските българи, 
възстановяването на праз-
ника на Първоучителите в 
Съветския съюз и пр.

Запазила съм магнето-
фонния запис на една ем-
блематична среща в СБЖ 
(1.Х.1978 г.) с акад. Дмитрий 
Лихачов. След като Веселин 
Йосифов – тогава предсе-
дател на Съюза, му връчи 
почетната значка „Злат-
ното перо“ за високите му 
изяви в научната публици-
стика, го запозна с журна-
листическата гилдия като 
„представител на руската 
и световната славистика, 
твърд защитник на науч-
ната обективност, човек 
с характер“, мъдрец и бъл-
гаролюбец. В интересния 
разговор Йосифов разгоре-
щено участваше с въпроси, 
които всъщност съдържаха 
концентрирано неговото 
собствено верую. 

Нека припомня един фраг-
мент: „Още при първото 
запознаване с творчество-
то на академик Лихачов ме 
порази неговата постанов-
ка по въпроси, по които сме 
спорили с тези, които не 
дооценяват културноисто-
рическата роля на България. 
Става дума за старобългар-
ската литература и култу-
ра, че тя не е просто превод, 
не е просто транслация от 
гръцки от византийски из-
точници на български език, 
а един творчески подвиг на 
нашия народ. Дори академик 
Лихачов я нарича „чудо“. 
Нима няма свое историчес ко 
обяснение? България – тази 
малка, токущо създадена 
българска държава (тога-
ва още няма нация) – стига 
много рано до осъзнатата 
необходимост да има своя 
писменост, своя литерату-

ра. И дори в преводите ста-
робългарската литература 
се отличава със свой начин 
на мислене, със своя образна 
система. Старобългарска-
та литература не е просто 
мост, по който минава древ-
ната цивилизация към Евро-
па, а се превръща за кратко 
време, само за няколко де-
сетилетия, в център за из-
граждане на европейската и 
общославянската цивилиза-
ция. В какво се състои това 
„чудо“?“

Академик Лихачов подроб-
но отговори, като „солта“ 
се състоеше в следното: 
„Каква е била културата на 
българския народ преди поя-
вата на тези преводи, за да 
бъдат предадени толкова 
отвлечени, сложни фило-
софски понятия – ето това 
за мен е едно от най-голе-
мите чудеса, което трябва 
все повече и повече да се 
изучава“.

И още добави: „Старо-
българската култура се 
отличава със своята отво-
реност, тя не се ограничава 
със своята националност... 
Ако една култура същест-
вува сама за себе си и сама 
себе си възвеличава, тя 
се самозадушава, не може 
дълго да просъществува“. 
(Жалко, че съвременните 
политици не се интересу-
ват от предупрежденията 
на учените!)

По време на посещението 
си в редакцията на в. „Ан-
тени“ акад. Лихачов бе по-
молен да напише автограф 
върху току-що излезлия от 
печат бр. 3 на Кирило-Ме-
тодиевския вестник. „Как-
вато и да бъде съдбата на 
„За буквите“, това, което 
е вече направено с публику-
ваните броеве, ще остане 
завинаги в историята на 
българската култура“. Д. 
Лихачов 27.V.80.“

Само Кирило-Методиев-
ския вестник да беше създал 
и отстоял, Веселин Йоси-
фов щеше да остане в ана-
лите на българската култу-
ра. Изданието продължава 
да следва най-прекия път 
към идното – от миналото 
и настоящето на българ-
ското битие.

Изтъкан от родолюбие, 
той вярваше, че „духовна-
та история на вдъхновения 
български народ никога няма 
да бъде в застой“.

Изтъкан от родолюбие
Калина Канева

той отговаря: „Щастие е, 
когато сутрин много ти се 
ходи на работа, а вечер мно-
го ти се прибира у дома“. И 
добавих: „Много ми се ходи 
на работа“.

Наистина беше така. Бях 
попаднала в един оазис на 
добротворство и доброже-
лателност. Тази атмосфера 
се насаждаше и подклаж-
даше от главния редактор 
и неговите помощници. 
Чувстваше се дори меж-
ду редовете на вестни-
ка и списанието, които се 
бяха превърнали в едни от 
най-четените – и краде-
ни! (поради липса на дос-
татъчен тираж), където 
свободно, смело, почтено и 
талантливо се отразяваха 
добродневието и злободне-
вието във винаги сложна-
та ни действителност. 
Воюваше се за истината, 
знанието и моралните цен-
ности. Високите критерии 
на Веселин Йосифов за пуб-
лицистиката не позволява-
ха компромиси. Доказваше 
силата и красотата на сло-
вото и в личните си творби, 

реносният ѝ син изскочи от 
кабинета си и като я видя, 
изведнъж притихна, като 
палаво дете пред строг ро-
дител... Стана друг. Помис-
лих си тогава с респект: 
ето кой е възпитал този 
неукротим родолюбец. Как 
се гордееше той с корените 
си, с роднинството си със 
старозагорския кундурджия 
Кольо Ганчев, облякъл бяла-
та си риза и изсвирил на ци-
гулка „Марсилезата“, преди 
турците да метнат въже-
то на шията му. Не за това 
ли беше тъй обсебен от ми-
налото на Отечеството?! 
И още в първата програмна 
статия на първия брой на 
може би едно от най-значи-
мите си дела, осъществено 
с антеновски екип начело 
с Илия Пехливанов: създа-
ването и отстояването 
на Кирило-Методиевския 
вестник „За буквите –  
О писменехь“ провъзгласи: 
най-прекият път към бъде-
щето минава през минало-
то! 

Радваше се неимоверно на 
всяко ново откритие в об-



За чест и слава
Университетът по библиотеко-

знание и информационни техноло-
гии през настоящата 2020 г. чества 
70-годишен юбилей. Юбилей, който 
макар и подсъзнателно ни кара да 
направим една малка равносметка 
за изминалите 70 години. Създаден с 
умисъл, с истински плам и неистова 
жажда за духовен и нравствен по-
дем на българския народ, в едни от 
най-смътните и трудни в икономи-
чески и чисто човешки план години, 
тези след Втората световна война. 
Днес, преобразуван в Университе-
та по библиотекознание и информа-
ционни технологии – Държавният 
библиотекарски институт продъл-
жава да устоява с достойнство на 
бурните и свръх динамични промени 
в България и в света. Той обединява 
в съвремието модерното и тради-
ционното, духовното и материал-

ното, и продължава да отстоява като истински стожер 
– стремежът на младите хора към знания. Да се бори за 
тях! 

В историческото му развитие ясно се откроява 
будителс кият дух на всички ДиРектори, целта на които 
е съхраняването и предаването на хилядолетните знания, 
записани грижливо в книгите от други будители преди тях. 
Онези, които са „пробуждали“ българите със силата на 
Кирило-методиевските букви, с посланията закодирани в 
тях, при това увличайки със себе си, типично по будителс-
ки, цяла плеяда от известни и доказани учени, универси-
тетски преподаватели, изследователи, творци и др.     

Ние днес носим частица от унибитския дух в нас, като 
наследници и правоприемници на всички достойни българи, 
отговорни за по-високата образованост и за културния по-
дем на поколения българи! 

На многая лета!
Доц. Диана Стоянова

КОЛОНКА НА ГЛAВНИЯ РЕДАКТОР

По инициатива на Универ-
ситета по библиотекозна-
ние и информационни тех-
нологии в лицето на проф. 
Стоян Денчев – председа-
тел на Общото събрание 
на УниБИТ, и проф. Ирена 
Петева – ректор, с ак-
тивното съдействие на 
Синдиката на български-
те учители и Министер-
ството на образованието 
и науката и с участието на 
акад. Петър Кендеров през 
2019 година беше учреде-
на националната награда 
на името на световноиз-
вестния български учен, 
университетски препода-
вател, политик и общест-
веник проф. Благовест Сен-

Национална награда
за принос в образованието и науката  

на името на големия български учен, политик  
и общественик проф. Благовест Сендов

дов. Той имаше щастието 
сам да връчи наградите 
на първите носители и да 
види удовлетворението в 
техните очи. В категория 
„Университетски препода-
вател“ тогава беше награ-
ден проф. Лазар Груев от 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, 
бивш председател на Вър-
ховния касационен съд, а в 
категория „Учител“ – д-р 
Ангел Ангелов, учител по 
информационни техноло-
гии в СУ „Сава Доброплод-
ни“ в гр. Шумен. 

На 20.Х.2020 г. в УниБИТ 
се проведоха заседания на 
селекционните комисии, 
които определиха лауре-

атите на тазгодишните 
награди. В категория „Уни-
верситетски преподава-
тел“ беше избран истори-
кът и общественик проф. 
Пламен Павлов от Велико-
търновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
а в категория „Учител“ – 
директорката на II езикова 
английска гимназия в гр. Со-
фия д-р Емилия Лазарова. 

Наградите се връчват 
тържествено на 1 ноем-
ври – Деня на народните 
будители, в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ по време на 
честването на 70-годиш-
ния юбилей на УниБИТ. 

Големият български писа-
тел Антон Дончев навърши 
90 години. Живият класик 
на българската литерату-
ра отпразнува годишнината 
си с колекция, която събра 
на едно място неговите де-
сетки книги, издавани от 
приятели и почитатели по 
света. Сред шедьоврите бе 
и ръкописът на романа „Вре-
ме разделно“ – безценен дар 
от писателя Антон Дончев, 
който се пази в съкровищни-
цата на висшето училище 
като реликва, за да се помни 
знанието за българщината и 
да се предава от поколение 
на поколение мъченическият 
подвиг на героите.

Ръкописът е уникален екс-
понат в музейната сбирка 
на бутиковия университет. 
Кутията с малки – вече по-
жълтяващи, листчета, из-
писани с молив от ръката 

Един мощен български глас, 
който светът чува
Антон Дончев на 90 години

на класика, се пазят в съ-
кровищницата на висшето 
училище като перли от огър-
лицата на българското пис-
мено слово. Кутия, в която 
е притихнала историята на 
Родопа планина. История, 
разтърсваща със силата на 
вулкан, пареща като горяща 

лава. Разказ за човешкото 
страдание, за пробуждане-
то, за свободата, за изгубе-
ното историческо време.

Поклон пред разказвача 
Антон Дончев!

За много и благословени го-
дини, Учителю!

Д-р Евелина Здравкова

В памет на Екзарх Йосиф I
В памет на Екзарх Йосиф I 

Български и по повод 150 го-
дини Българска екзархия като 
самостойна българска църква 
Геопан – Бургас, в сътруд-
ничество с Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ издаде възпомена-
телна пощенска картичка. 
Подбрано е иконно изобра-
жение „Св. Богородица със 
светите братя Кирил и Ме-
тодий“ от Желязната черква 
„Св. Стефан“ в Истанбул, 
осветена от Негово Блажен-
ство Екзарх Йосиф I Българ-
ски на 8 септември 1898 г.

Копия от иконата са да-
рени от българския родо-
любец проф. Иван Гаврилов 
през 2020 г. на Национална-
та библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“ в София и на 
храм-паметника „Св. Петка 
Българска“ в историческата 
местност „Петрова нива“ в 
Странджа планина, Източ-
на Тракия. Благодарение на 
неуморната дейност на Ек-
зарх Йосиф I през учебната 

1912/1913 г. в землището на 
Екзархията има вече 1373 
училища, 13 гимназии, 87 про-
гимназии със 78 854 ученици и 
2266 учители.

Мемориалната картичка се 
издава за подкрепа на запаз-
ването на едно от тях – от-
критото през 1908 г. Основ-
но училище „Екзарх Йосиф“ в 
с. Михнево, община Петрич 
(гласувано да бъде закрито на 
28 май 2020 г.) и за учредяване 
на Фондация „Екзарх Йосиф I 
Български“.
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Екслибрис Евгений Босяцки

При пътуването ми тази 
година към далечното ша-
рено-звучно Мексико носех 
в куфара си нова каба гайда, 
та митничарят подозри-
телно и настоятелно пита-
ше не нося ли храна, защото 
скенерът показва нещо ор-
ганично... Това беше първо-
мартенски поздрав от Бъл-
гария, с който се постигна 
мечтата на едно семейство 
да поддържа моста между 
двете ни страни и култури. 
Традиционните ни сувенири 
и автентичните носии под 
логото на Гражданската 
асоциация Мексико България 
„Tierra Amada“ („Обичана 
земя“) вече ще бъдат и озву-
чени с един български глас – 
на гайдата.

И тази година в двора на 
красивата сграда на посол-
ството ни в Мексико сити 
българи се събраха да поче-
тат националния ни празник 

Кан-Кубратовото послание 
и връзката си с далечната 
родина. По традиция всеки 
носеше нещо с дъх на родни-
те поля и българската кух-
ня, с празнично настроение 
и предчувствие за срещи с 
приятелите. Някои от де-
цата бяха облечени в нацио-
нални носии, за всеки от нас 
имаше по една червена роза, 
почти като българска. Само 
КанКубратовото послание 
за единение на българите ос-
тана отвъд високата ограда.

Като част от програмата 
на Гражданската асоциация 
Мексико България „Tierra 
Amada“ Севдалина Иванова 
беше поръчала от България 
за децата тук по една малка 
книжка-комикс с това исто-
рически и генетично вложе-
но у всеки от нас внушение, 
че силата ни е в обединение-
то. То е актуално и тук, къ-
дето има над 1000 българи. 

Тази Гражданска асоциация 

Честит юбилей и на многая лета
Бардът на 80 говори не само с морето

„Той говори с народа“ – не 
е мой изразът, но е валиден 
за цялостното творчество 
и личността на поета, дра-
матурга, режисьора и човека 
Недялко Йорданов. 

– Каква е основата на тво-
ето творческо дълголетие, на 
жанровата и тематичната 
многостранност, на широкия 
емоционален спектър?

– Наистина, моето „твор-
ческо дълголетие“ се оказа и 
за самия мен необяснимо. Не 
е нормално за две години да 
напишеш нови 200 стихотво-
рения и една пиеса. И въпреки 
четирите операции, които 
претърпях, или може би точ-
но заради тях – да не ми пука 
за края и да бързам, защото 
нямам време.

Никога не съм предполагал, 
че ще доживея 80 години и 
дори малко ме е срам, защото 
поетите трябва да бъдат за-
помнени млади. Но така или 
иначе ме е обхванал творче-
ският бяс и бързам да се въз-
ползвам от него, докато не ме 
е напуснал.

– Как би характеризирал 
найобщо своето творчество 
– огледало на живота ни или 
знаме за промени (или и две-
те)?

– Това, което съм написал, 
е огледало на самия мен. Пър-
вата ми книга стихове, която 
излезе през 1963 г., се казва-
ше „Всичко ще изпитаме“. 
Звучеше самоуверено тогава, 
но така се случи, че наисти-

на всичко съм изпитал в своя 
дълъг живот. Трябва да при-
зная нещо – писал съм само и 
единствено за това, което ме 
е вълнувало в момента и ако 
то е съвпадало с вълненията 
на моите съвременници, значи 
е имало смисъл да го напиша. 
Признах си в едно стихотво-
рение, че продължавам да гле-
дам на света с шестнайсет-
годишни очи. Много отдавна 
прозрях, че „тялото ни оста-
рява, ала душата ни не ще...“. 
Това е цитат от мое стихо-
творение, писано преди 40 го-
дини.

– Компютърът отчита 
броя прочели всяка публикация 
– видях от стотина до 36 000 
на едно твое стихотворение и 
83  000 на едно видео... Имаш 
ли представа за своите чита-
тели днес – „възраст, класа, 
пол и занятие“, доколкото поз-
волява обратната връзка при 
социалните мрежи? 

– Наистина, моят творчес-
ки хъс идва не само от вът-
решната ми необходимост да 
продължавам да пиша, но и от 
ежедневния отзвук във Фейс-
бук от страна на хилядите 
ми читатели. Това е великото 
откритие на човечеството – 
Интернет. Той промени и ще 
продължава да променя живо-
та ни – и на нас, и на децата и 
внуците ни. Лично аз не съм се 
оплаквал от липса на обрат-
на връзка за моите стихове 
и песни – имал съм над хиляда 
рецитала в България и чужби-
на и вероятно ще продължа с 
тях до последно. Но във Фей-
сбук получаваш моментална 
реакция от огромно количе-
ство хора и като че ли издава-
нето на книги в традиционен 
вид отива на втори план.

– Каква оценка би дал на 
вестника ни като изкушен 
читател и какви препоръки – 
като член на Международния 
ни редакционен съвет?

– Вестникът ви е прекрасен 
и като съдържание, и като 
външен вид. Изискан, интели-
гентен и четивен. Разбира се, 
все пак – за по-специализирана 
читателска публика. Може би 
трябва да има и някои по-по-
пулярни четива или рубрики, 
за да разшири кръга на своите 
читатели.

С обичания поет разговаря 
Светла Девкова

Недялко Йорданов

се държи благодарение на ен-
тусиазма на Севдалина Ива-
нова, но без подкрепата на 
посолството, с всевъзмож-
ните амбиции, съображения, 
подозрения и пречки оцеля-
ването ѝ ще е трудно. И не 
само поради извънредната 
пандемична обстановка! 

Светла Девкова
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