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Светлината на Възкре-
сението ярко озарява днес 
цялата Вселена и чистата 
радост от победата на из-
грелия от гроба Живот ни 
въздига високо над всичко 
земно – над всяко страда-
ние, горест и безнадежд-
ност, като преизобилно из-
пълва душите и сърцата ни, 
за да възкликнем, тържест-
вувайки:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Животът надви своя из-

конен враг, божествената 
светлина разпръсна мрака и 
пред нас е единствено праз-
ният Господен гроб, като 
безмълвно свидетелство 
за безсилието на злото и 
смъртта. Свидетели на 
това тържество на Живо-
та сме и ние, които не сме 
видели, но сме повярвали 
(Йоан. 20:29), и свидетел-
ството ни е истинно, тъй 
като то извира дълбоко от 
нашите сърца. С очите на 
вярата виждаме и знаем, че 
всяко тържество на злото 
и смъртта в този свят са 
само временни и привидни, 
тъй като смъртта няма 
дял в живота, а затова е 
била и победена от Този, в 
Когото всички ще оживеем. 
Надмогната и посрамена, 
тя вече не е страшна за нас, 
защото беше „погълната 
с победа“ (1 Кор. 15:54), и 
вече никой не бива да се бои 
от смъртта, „понеже Спа-
совата смърт ни освободи 
от нея“ (св. Йоан Златоуст, 
Похвално слово за Пасха).

След Възкресението на 
Христа Спасителя въз-
кресението от мъртвите 
стана и наше основание за 
живот вечен, за който се 
подготвяме още тук, в този 
живот, който ни е даруван 
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от Твореца. Защото „както 
грехът царува, причинявай-
ки смърт, тъй и благодат
та... се възцари с правда за 
живот вечен, чрез Иисуса 
Христа“, и този е Божият 
дар – „живот вечен в Хрис-
та Иисуса, нашият Господ“ 
(Рим. 5:21; 6:23). „Аз дойдох 
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Валентин Николов, автор на снимката

– свидетелства Спасите-
лят, – за да имат живот, и 
да имат в изобилие“ (Йоан. 
10:10). И ето че Неговите 
думи се изпълняват и на-
мират своето потвържде-
ние във всеподобното Му 
Възкресение от мъртвите, 
което е залогът и начатъ-
кът за възкресението на 
всекиго от нас – вярващите 
в Него като път, истина и 
живот (срв. Йоан. 14:6).

Живеем и се спасяваме 
във времето между Въз-
кресението на Христа и 
Всеобщото възкресение 
от мъртвите. Не ни е да-
дено да знаем „времената 
или годините, които Отец 
е положил в Своя власт“ 
(Деян. 1:7). Епохата на Но-

вия завет е време на любов
та, която е съвършено „из-
пълнение на закона“ (Рим. 
13:10) и ни е завещана от 
нашия Господ като основна 
нравствена ценност, чието 
изпълнение става възмож-
но в пълнота още тук на 
земята, в деятелност към 

Бога и човеците. Сам „Бог 
е любов, и който пребъдва в 
любовта, пребъдва в Бога, и 
Бог – в него“ (1 Йоан. 4:16), 
понеже „любовта Божия се 
изля в нашите сърца чрез 
дадение нам Дух Светий“ 
(Рим. 5:5). От любов към 
човека Сам Бог се въплъти, 
живя сред човеците и като 
човек пострада заради нас, 
за да победи врага на наше-
то спасение, възкръсвайки 
от мъртвите. Затова и пъ-
тят към възкресението за 
живот е този на любовта, 
в подражение на завещания 
ни от Христа Иисуса вечен 
и неизменен образец. 

И затова е толкова труд-
но, когато и днес ставаме 
свидетели на отсъствието 
на тази любов. Когато виж-

даме враждата и омразата 
между хората, желанието 
за превъзходство и надмо-
щие над другия да продължа-
ват да обсебват човешкия 
ум, да помрачават Божия 
образ в човека и да ни отда-
лечават от Небесния Отец. 
Трудно ни е да се примирим 
с това и отказваме да го 
сторим, и отново свиде-
телстваме за това колко 
благ, търпелив и многоми-
лостив е Господ, Който не 
иска и не търси „смъртта 
на грешника“, но желае „да 
се отвърне грешникът от 
пътя си и да бъде жив“ (Иез. 
33:11).

Нашият Бог, Господ Иисус 
Христос, Който възкръсна 
от мъртвите, е всесилен 
и всеблаг. Той има властта 
да покрие и очисти всеки 
грях, да изтрие всяка сълза 
от очите ни и да претвори 
всяко зло в добро. Бог е аб-

солютното добро и неизме-
римата благост и милост, 
и човеколюбие. Той „е свет-
лина, и в Него няма никаква 
тъмнина“ – свидетелства 
светият апостол и еванге-
лист, и тайнозрител Йоан 
(1 Йоан. 1:5). Тъмнината 
властва само в този свят, 
но с Христовото Възкресе-
ние вече е победена, защото 
„тъмнината преминава, и 
истинската светлина вече 
свети“ (1 Йоан. 2:8). Ос-
лепителната светлина на 
Възкресението преобразява 
всичко и всекиго и огрява 
пътя ни към вечния живот, 
независимо от цялото зло 
около нас. След утрото на 
Възкресението злото е пре-
одоляно и обречено, защото 
бе унищожено найсилното 

му оръжие – смъртта, чрез 
която то властва в света 
(вж. Евр. 2:14).

Нека радостта, която 
Възкресението на Спаси-
теля ни носи, да бъде ви-
наги с нас и тази радост 
бъде пълна! Да живеем с 
Възкресението и да осъз-
наваме дълбоко в сърцата 
си необратимата промяна, 
която е настъпила в нашия 
свят в утрото на Пасха, 
когато мракът завинаги 
отстъпи пред Светлина-
та, която той не можеше 
да обземе (Йоан. 1:5). Вра-
гът на човешкото спасение 
беше надвит и посрамен. На 
мястото на отчаянието 
дойдоха вярата и надежда-
та и Животът се възцари. 
Нека следваме Светлината, 
огряваща пътя ни към ве-
чния живот и Царството 
Божие, и да работим усърд-
но за своето спасение. Да не 
бъдем равнодушни наблюда-
тели на злото и неправда-
та, които ни заобикалят, а 
дейни Господни съработни-
ци във всекидневната борба 
за живота – добротворци 
и миротворци, достойни за 
името Христово.

Силата ни е в нашата 
вяра, защото е вяра във 
Възкръсналия от мъртви-
те Син Божи и Син Човеш-
ки – Господ и Спасител, и 
вечен наш Учител Иисус 
Христос. Него изповядва-
ме, Нему едничък възлагаме 
надеждите си за спасение и 
живот вечен, на Него един-
ствено се доверяваме, пом-
нейки, че „под небето няма 
друго име, на човеци дадено, 
чрез което трябва да се спа-
сим“ (Деян. 4:12).

Отечески поздравяваме 
с Христовото Възкресе-
ние всички верни чеда на 
Православната ни църква, 
в Родината и далеч от нея, 
и благопожелаваме духовен 
мир и преизобилна пасхална 
радост!

Благодатта на Възкръсна-
лия Господ Иисус Христос и 
общението в Светия Дух да 
бъдат с всички нас!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА СВ. СИНОД

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И
МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ



Университетът по биб-
лиотекознание и инфор-
мационни технологии ор-
ганизира и откри изложба 
на тема „Пътешествие из 
живите традиции. Нема-
териалното културно на-
следство на Югоизточна 
Европа“.

Проектът е съвместен 
с Регионалния център за 
опазване на нематериално-
то културно наследство 
в Югоизточна Европа под 
егидата на ЮНЕСКО в Со-
фия, ръководен от др Ире-
на Тодорова. Изложбата 
документира и атрактив-
но представя нематериал-
ното културно наследство 
в 20 страни от нашата 
част на света, сред които 
България, Румъния, Грузия, 
Гърция, Турция, Кипър и 

Пазители на традициите

нематериалното културно 
наследство на всяка стра-
на членка на Регионалния 
център.

страните от Западните 
Балкани. За няколко години 
в проекта са взели участие 
повече от 120 учени и из-
следователи от държави-
те членки на Регионалния 
център.

Изложбата „Пътешест-
вие из живите традиции“ 
събира колекция от ценни 
кадри, представящи еле-
менти на живото култур-
но наследство на стра-
ните от региона. Много 
от заснетите обичаи и 
традиционни практики са 
резултат от срещите на 
различни култури през да-
лечни исторически епохи. 
Експозицията се състои 
от 18 пана, представящи 

Изложбата е експонира-
на в историческата сгра-
да музей на Регионалния 
център за културноис-
торическо наследство и 
туризъм на Одринския ви-
лает, построена през XV 
век. Проф. Стоян Денчев 
– председател на Общо-
то събрание на УниБИТ и 
един от учредителите на 
Центъра на ЮНЕСКО, за-
яви на откриването: „На 
фона на фолклорните тан-
ци, представени блестящо 
от българските и турските 
изпълнители, като бълга-
рин и почетен гражданин 
на гр. Одрин се чувствам 
удовлетворен от факта, 
че работейки за миналото, 

трасирахме едно по-добро 
бъдеще за нашите два съ-
седни народа“.

Българската делегация 

бе посрещната лично от 
проф. Реджеп Гюркан – 
кмет на двестахилядния 
град, и бе уважена от чле-

нове на Областната уп-
рава. На церемонията по 
откриването присъства 
Генералният консул на Ре-

публика България в Репуб
лика Турция Борислав Ди-
митров.

Тя се превърна в спек-

такъл, на който танцови-
те състави „Русалии“ от 
Пет рич и Румелийският 
танцов ансамбъл от Од-
рин на практика показаха 
синергията от взаимопро-
никването на балканските 
култури.

Българската делегация 
посети и двете български 
православни църкви „Св. 
св. Константин и Елена“ 
и „Св. Вмчк Георги“, които 
УниБИТ подпомага актив-
но. Храмовете са в отлично 
състояние и се посещават 
от руски, украински и други 
православни граждани. Де-
легацията занесе вестници 
и книги на българското чи-
талище „Просвета“, което 
се развива много успешно, а 
библиотеката му разполага 
с над 2200 тома. Нараства 

броят на децата в българ-
ското училище, предимно 
от семейства на изселници 
с двойно гражданство.



Университетът по биб-
лиотекознание и инфор-
мационни технологии и 
Академията за музикално, 
танцово и изобразително 
изкуство „Проф. Асен Ди-
амандиев“ (АМТИИ) отбе-
лязаха заедно Световния 
ден на интелектуалната 
собственост – 26 април, с 
научен семинар. Срещата 
на учени, докторанти, сту-
денти и гости бе в Концер-
тната зала на АМТИИ в 
Пловдив.

26 април е денят, в който 
правителства и организа-
ции от цял свят отбеляз-
ват Световния ден на инте-
лектуалната собственост. 
Мотото на този ден за 
2022 година, определено от 
Световната организация 

Нови хоризонти на академичния диалог
УниБИТ и АМТИИ празнуват заедно Деня на интелектуалната собственост

Проф. д.ик.н. Стоян Ден-
чев – председател на Об-
щото събрание на УниБИТ, 
представи поздравителни-
те адреси, изпратени от ко-
леги и приятели от Общин-
ския институт „Старинен 

Пловдив“, СОИС, Универ-
ситета Уолонгонг в Дубай, 
Университета по хумани-
таристика в Лежно – Пол-
ша, Медицинския универси-
тет – Пловдив, УНСС, ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ – Благоев-
град, Националната библи-
отека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, Фондацията „Право 
и интернет“, Асоциацията 
„Walk Together Bulgaria“, 
Професионалната гимназия 
по транспорт и строител-
ни технологии „Гоце Дел-
чев“ – Пловдив, 9а Френска 
езикова гимназия „Алфонс 
Дьо Ламартин“ – София. 

Семинарът е рожба на 
Университетската мла-
дежка академия за управле-
ние на знания в УниБИТ и 
се управлява от екипа на 
Експертната група по ин-
телектуална собственост 
към УМЛАУЗ с ръководи-
тел др Камелия Планска. 
Домакини на 10ото издание 
са творците от АМТИИ, 
които отвориха не само 
своята Алма матер за коле-
гите от УниБИТ, но и сър-
цата си за новото успешно 
академично партньорство.

Семинарът има вече 
10годишна история. Инте-
ресът към него се повишава 
– тази година има 43 доклада 
в 4 панела и 1 панел с вирту-
ални презентации. Пълната 
зала и видимият интерес 
на публиката показват, че 
значителните постижения 
трябва да бъдат създадени 
със солидарна креативност 
и високоселективна прием-
ственост на успешни хора, 
каквато е и основната пара-
дигма на УМЛАУЗ.

Семинарът и тази година 
събра мислещи личности, 
които работят в атмос-
фера на взаимно споделяне 
на общи идеи, коментират 
общи проблеми. Комуника-
цията е приятелска и коле-
гиална. В АМТИИ се срещ-
наха колеги от Русенския 
университет „Ангел Кън-
чев“, Пловдивския универси-
тет „Паисий Хилендарски“, 
Шуменския университет 
„Епископ Константин Пре-
славски“, Техническия уни-
верситет – Варна, Техниче-
ския университет – София, 
Медицинския универси-
тет – София, Югозапад-
ния университет „Неофит 
Рилски“, Техническия уни-
верситет – Габрово, Вели-
котърновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
Висшето транспортно учи-
лище „Тодор Каблешков“, 
АМТИИ и УниБИТ.

Интелектуалната собстве-
ност е изключително обеща-
ваща област в новото хиля-
долетие, която се развива. 
Правата на съзидателите 
трябва да се отстояват. 
Осъзната е мисията им, а 
това зарежда със сила.

Пленарни доклади изне-
соха проф. др Любомир 
Караджов – „Въпросите на 
интелектуалната собстве-
ност и авторските права 
през погледа на студентите 

по интелектуална собстве-
ност (СОИС), е „IP and 
youth: Innovating for a better 
future“ – „Интелектуална-
та собственост и младе-
жта: Иновации за подобро 
бъдеще“. България е член на 
СОИС и ежегодно участва 
в международните чества-
ния. За десета поредна го-
дина в това тържество се 
включва УниБИТ, а тази го-
дина към това семейство се 
присъедини и АМТИИ като 
домакин на Десетия нацио-
нален семинар на тема „Ин-
телектуалната собстве-
ност в университетите 
– нови хоризонти на акаде-
мичния диалог“, организиран 
от Университетската мла-
дежка академия за управле-
ние на знания към УниБИТ. 
Плакатът на тазгодишния 
форум е и нашата визитка 
в интерактивната карта 
на събитията, протичащи 
в цял свят, представяна от 
СОИС.

Старт на семинара дадо-
ха ректорите на УниБИТ 
проф. дн Ирена Петева и 
на АМТИИ – проф. др Тони 
ШекерджиеваНовак.

по изкуствата“, и доц. др 
Марияна Лазарова от НАТ-
ФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 
– „Управление на авторски 
и сродни права в дигитална 
среда“.

Виртуалните презента-
ции на лекторите, които 
не присъстваха в залата, се 
въртяха на отделен екран. 
Акценти в тях бяха ресур-
сите с отворен достъп в из-
следователската дейност, 
правните последици върху 

правата върху интелекту-
алната собственост на ви-
сшите училища в България, 
управлението на иноваци-
ите и интелектуалната 
собственост, търговските 
марки в България от гледна 
точка на бизнеса, Ебибли-
отеката на Университета 
по библиотекознание и ин-
формационни технологии 
Баланика като технологич-
но предизвикателство за 
интелектуалната собстве-
ност, новите перспективи в 
обучението по музеология и 
кураторство в Национална-
та художествена академия, 
иновациите на бъдещето 
в контекста на кръговата 
икономика, иновациите в 
любителското художестве-
но творчество в читалища-
та, обработването на лични 
данни в съдебната система, 
колективното управление 
на права в Европа и др.

Конференцията завърши 
с майсторски клас „Инте-
лектуална собственост в 
музикалните и сценични-
те изкуства: медийно от-
разяване“ с водещ доц. др 
Мариана Лазарова от НАТ-
ФИЗ „Кръстю Сарафов“. 
Форумът е в изпълнение на 
проект „Модел за изследва-
не и повишаване на автор-

скоправната грамотност в 
медиите в университетска 
среда“, финансиран от Фонд 
„Научни изследвания“.

Интересът към събити-
ето беше голям – регис-
трираха се 67 желаещи да 
участват.

Доц. Лазарова запозна 
присъстващите с основни 
моменти в авторскоправна-
та регулация в областта на 
театралното, танцовото 
и музикалното изкуство. 

Тя започна с теоретична 
презентация за уреждането 
на авторски и сродни права 
при публично представяне 
на сценични произведения. 
След това като опитен лек-
тор плавно преля лекцията 
в непосредствена дискусия с 
аудиторията. Накрая учас-
тниците решаваха юриди-
чески казуси, свързани с ав-
торскоправни спорове във 
връзка със различни сценич-
ни произведения.

В майсторския клас като 
модератор участва гл. ас. др 
Евелина Здравкова, ръково-
дител на проекта MediaIPL. 
Тя представи актуалното 
състояние на медийното 
отразяване на проблемите, 
свързани с авторските права 
на автори на медийно съдър-
жание и даде нова посока на 
дискусията. Всички заедно 
решаваха тест, който измери 
придобитите знания. Участ-
ниците се убедиха, че осве-
домеността относно ползите 
от създаване на продукти на 
интелектуалната собстве-
ност трябва да се повишава 
ежедневно, да се стимулира 
творческото самоосъзнаване 
на хората, за да могат да се 
ползват от своите авторски 
права.



Семинар с международно 
участие на тема „Критични 
фактори за успех и тяхната 
типологична класификация 
за оценка на отворени обра-
зователни ресурси (OER)“ 
се проведе на 3 и 4 май 2022 
г. в Университета по биб-
лиотекознание и информа-
ционни технологии. Проя
вата е мултиплициращо 
събитие по Еразъм+ проект 
„Дигитално образование за 
кризисни ситуации: Вре-
мена без друга алтернати-
ва“ (DECriS, 20201HR01
KA226HE094685, https://
decris.ffos.hr/). Реализацията 
му започна на 1 март 2021 
г. и е с продължителност 
2 години. Координатор е 
Факултетът по хумани-
тарни и социални науки 
при Университета в Осиек, 
Хърватска, а партньор-
ската мрежа включва Уни-
верситетската фондация 
„Хилдесхайм“, Германия; 
Университета в Барсело-
на, Испания; Университета 
по библиотекознание и ин-
формационни технологии, 
България; Компютърния 
център на Университета 
в Загреб, Хърватска, и асо-
циирани партньори. 

Форумът бе посветен и на 
отбелязването на 20 години 
от установения през 2002 г. 
от ЮНЕСКО термин „от-
ворени ресурси за обучение“.

Семинарът в УниБИТ се 
проведе на английски език в 
хибриден формат с участи-
ето на български лектори и 
19 чуждестранни универси-
тетски преподаватели от 
Великобритания, Германия, 
Гърция, Испания, Канада, 
Румъния, Сърбия, Турция и 
Хърватска. Като онлайн 
участници събитието при-
влече над 50 преподаватели 
и експерти от страната и 
от Европа и Индия. Проя-
вата бе открита с привет-
ствия от проф. дн Ирена 
Петева – ректор на Уни-
БИТ, проф. д.ик.н. Стоян 
Денчев – председател на 
Общото събрание на Уни-
БИТ, и от Националната 
комисия за ЮНЕСКО – Бъл-
гария. Като модератори на 
сесии се включиха проф. др 
Тереза Тренчева – зам.рек-
тор по международната и 
научноизследователската 
дейност, и проф. др Ру-
мен Николов – ръководител 
на ЮНЕСКО катедрата в 
УниБИТ „ИКТ в библиотеч-

Семинар по Eразъм+ по проект DECriS
Проф. Таня Тодорова

ните науки, образованието 
и културното наследство“. 
Специален гост бе Елеонора 
Ненчева – глобален дирек-
тор по набиране на персо-
нала на Университета на 
Уолонгонг, Австралия, със 
седалище в Дубай.

Основна цел на семинара 
бяха представянето и дис-
кутирането на резултати 
от проучвания относно 

възприемането на дистан-
ционното обучение от 
страна на студентите и 
преподавателите от парт-
ньорските университети в 
условията на неприсъстве-
но обучение, поради затва-
рянето при пандемичната 
криза от COVID19, както 
и обосноваването на кри-

Джейн Секер и Крис Мори-
сън – инициатори и ръко-
водители на Групата по ав-
торскоправна грамотност 
на Великобритания, които 
представиха темата „Ав-
торско право и онлайн обу-
чение във време на преход: 
ролята на отворените об-
разователни ресурси“.

Добра практика за създа-
ване на образователни видеа 

като отворени образова-
телни ресурси сподели Дже-
на Хартел от Университе-
та в Торонто, Канада, чрез 
презентацията „INFIDEOS: 
Отваряне на заключената 
врата към информационни-
те науки“. Марина Енчева 
от Управителния съвет на 
ЕБЛИДА обобщи актуал-

ни политики на ЕБЛИДА за 
посрещане на нуждите на 
европейските библиотеки 
след кризата с COVID19.

Съществена част от 
прог рамата на семинара за-
емаха презентациите на на-
учноизследователския екип 
на проект DECriS. Т. Апа-
рач и Б. Босанчич предста-
виха проектната концепция 
и съществени моменти от 
нейното изпълнение до мо-

мента. М. Мучинович от 
Университета в Осиек до-
кладва основните резулта-
ти от първата интелек-
туална задача: проучване на 
състоянието на използване 
на ООР в европейските ви-
сши училища в условията 
на извънредните обстоя-
телства, породени от пан-
демията от COVID19, при 
които дигиталното образо-
вание заяви своя потенциал 
за осигуряване на възмож-
ности за неприсъствено 
преподаване и обучение. Об-
общени бяха изводите от 
онлайн анкетно проучване, 
проведено в периода май–
юли 2021 г. сред 56 висши 
училища, факултети и ка-
тедри по библиотечноин-
формационни науки от 23 
европейски страни, вкл. Ве-
ликобритания. Те са обекти-
вирани в доклад, публикуван 
в сайта на проекта DECriS. 
Кр. Урбано и Хуанхо Боте 
от Университета в Барсе-
лона предложиха на аудито-
рията предварителни ана-
лизи за възприемането на 
дистанционното обучение 
от страна на студентите и 
преподавателите от парт-
ньорските университети в 
условията на неприсъстве-
но обучение. Приложената 
изследователска методика 

чрез интервюта на препо-
даватели и на фокусгрупи 
студенти дава надеждна 
база за открояването на 
предимства, на примери 
с добри практики, но и за 
съставянето на списък с 
проблеми от техническо, 
ИКТ, социалнопсихологиче-
ско и дидактическо естест-
во при преминаването към 
онлайн обучение. Екипът 
на УниБИТ – Т. Тодорова, 

Д. Павлова, Е. Ковачева и 
Хр. Богова, представиха об-
зор на актуалната научна 
литература по въпросите 
за оценката на ООР. Изсле-
дователите предложиха 
обосновка на списък от кри-
тични фактори за успех на 
ООР като основа на мето-
дологична рамка за оценка 
на отворени образователни 
ресурси.

В края на семинара бяха 
анонсирани предстоящото 
академично лятно училище 
по информационни науки 
DESS 2022 (22–26 август 
2022 г. в Университета в 
Хилдесхайм, Германия) и 
заключителната междуна-
родна конференция на тема 
„Цифрова трансформация 
и приобщаване на висшите 
училища по време на кризис-
ни ситуации“ (23–24 май 
2023 г. в Университета в 
Осиек, Хърватска).

Събитието бе закрито с 
репортажобобщение на съ-
държателните акценти на 
семинара и на протеклите 
дискусии, представен ат-
рактивно от Стефан Драй-
зибнер от Университета в 
Хилдесхайм.

Актуалността и значи-
мостта на проекта DECriS 
се откроиха в условията на 
извънредните обстоятел-

тични фактори за оценка на 
отворените образователни 
ресурси (ООР) и на техния 
потенциал да бъдат използ-
вани по време на кризисни 
ситуации и за много поши-
роки образователни нужди. 
Национални и международни 
експерти и гости предста-
виха своята работа и опит 
по темата и участваха в 
състоялата се дискусия.

Поканени лектори бяха 

ства, породени от пандеми-
ята от COVID19. В проце-
са на неговото изпълнение 
се стимулират създаването 
и използването на отворе-
ни ресурси за обучение и се 
прилагат подходи за попу-
ляризиране, обогатяване и 
подобряване на съществу-
ващите практики за дис-
танционно образование.



Сведенията за св. Паисий 
Хилендарски се съдържат в 
предисловието на „История 
славянобългарска“, както и 
в някои архивни документи 
–  негови писма и записи в 
Хилендарската кондика от 
XVIII в. Една от хипотези-
те е, че Паисий Хилендарски 
е роден през 1722 г. в Само-
ковска епархия, найвероят-
но в Банско, в семейството 
на търговеца Билю Баанов 
и със светско име Петър. 
През 1745 г., вероятно замо-
нашен в Рилския манастир, 
вече като йеромонах Паи-
сий отива в Хилендарския 
манастир на Света гора. 
През XVIII в. Хилендар има 
статут на сръбски мана-
стир, но в братството му 
доста от монасите са от 
българските македонски 
земи. Покъсно, вероятно 
през 1759 г. и в следващите 
години като проигумен Па-
исий развива дейността си 
като таксидиот. През 1758 
г. пътува до Сремски Карло-
вци (в „Немската земя“) на 
таксид и там се запознава 
с исторически съчинения 
и средновековни извори за 
българската история, кои-
то му служат при написва-
нето на „История славяно-
българска“. Сред източни-
ците му са руският превод 
на историографските тру-

Паисий Хилендарски и неговата 

„История славянобългарска“

260 години „История славянобългарска“ 

300 години от рождението на Паисий Хилендарски  

и 60 години от канонизацията му за преподобен  

от Българската православна църква

Доц. Елена Узунова и д-р Галя Костадинова, НБКМ

отпечатан в Москва през 
1719 г., и на дубровнишкия 
абат Мавро Орбини „Кни-
га историография“ (или 
„Царството на славяни-
те“), Санкт Петербург, 
1722 г. За написването на 
своя труд отец Паисий полз-
ва и други исторически съ-
чинения в библиотеките на 
Атон и в Сремски Карлов
ци. Познавал е и грамоти на 
някои от българските царе, 
днес безвъзвратно загубени, 
както и произведенията на 
Патриарх Евтимий, жития 
и легенди за възсияли бъл-
гарски светци. 

За да се отдели от съз-
далото се в Хилендарския 
манастир напрежение 

в Зограф, където завършва 
труда си през 1762 г. В този 
период отецът продължава 
да е в братството на Хи-
лендар и да изпълнява свои-
те ръководни функции в ма-
настира. В дейността си на 
таксидиот и при обиколки-
те си из българските земи 
той носи и своя труд, за да 
се преписва и разпространя-
ва сред българите. 

Досега се предполагаше, че 
отец Паисий завършва зем-
ния си път през 1773 г. в ма-
настир край селището Ам-
белино (с. Лозница, дн. към 
Асеновград). Последните 
проучвания на документи 
от архивите на Хилендар-
ския манастир и Сремски 
Карловци извеждат друга 
хипотеза – че отец проигу-
мен кир Паисий е развивал 
дейността си на таксиди-
от и през 1775 г., когато е 
бил на таксид в хилендар-
ския метох Куч, намиращ 
се по долното течение на р. 
Струма, на десния бряг на 
езерото Тахинос.

На  тържествено засе-
дание на 26 юни 1962 г. Св. 
синод на Българската пра-
вославна църква взема ре-
шение за канонизиране на 
хилендарския йеромонах и 
проигумен кир Паисий  за 
преподобен, а паметта му 
се отбелязва на 19 юни.

дове на венецианския карди-
нал Цезар Бароний „Деяния 
церковная и гражданская“, 

вследствие на тежкото фи-
нансово състояние на мана-
стира, отец Паисий отива 



По повод 120годишнината 
от рождението на писате-
ля Ангел Каралийчев, която 
честваме през 2022 г., Нацио-
налната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ реши да 
преиздаде първата му книга 
за деца. Изборът изданието 
да бъде фототипно и с ли-
митиран номериран тираж 
се дължи на желанието на 
Библиотеката да отбележи 
достойно юбилея.

На 31 май фототипно-
то издание „Мечо“ ще бъде 
представено в НБКМ и кни-
гата ще се срещне офици-
ално със своите съвременни 
читатели. Оригиналните 
илюстрации в нея са от ху-
дожника Илия Бешков. Те ще 
бъдат разпечатани в голям 
формат и ще бъдат показа-
ни на представянето. За съ-
битието ще бъде подредена 
витрина с книгите на Ангел 
Каралийчев за деца. 

Но каква е книгата „Мечо“ 
от Ангел Каралийчев? С как-
во е важна тя в творческа-
та биография на българския 
писател? „Мечо“ се появя-
ва и става част от българ-
ската литература за деца 
благодарение на Дора Габе, 
която през 1925 г. започва 
да редактира „Библиотека 
за наймалките“ и да популя-
ризира детската литерату-
ра. Дотогава 23годишният 
Ангел Каралийчев е издал 
революционната поема „Ма-
уналоа“ (1923) и сборника 
„Ръж“ (1925), в който пред-
чувстваните революцион-
ни събития от „Мауналоа“ 
намират своето оригинално 
претворение. 

Приказният модел в ком-
позицията на творбите в 
„Ръж“ и зараждащият се ин-
терес към даровития писа-
тел, привлечен от Георги Ба-
калов в сп. „Нов път“, може 
би са част от причините, 
които карат Дора Габе да го 
покани за издаване на негова 
книга за деца. Обаче писате-
лят отказва, отказва и пока-
неният от Дора Габе худож-
ник и неин близък приятел 
– Илия Бешков. По свидетел-
ството на Габе Бешков от-
говаря: „Скандал ще вдигна, 
ако ми заговорите втори път 
за това“. 

Какво е струвало на Дора 
Габе да убеди двамата мла-
ди творци във важността 
на каузата, не е известно, 
но знаем, че дипломатична-
та поетеса е успяла. Така до 
края на 1925 г., когато излиза 

„Мечо“ от Ангел Каралийчев 
Яница Радева, редактор в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

от печат сборникът с разка-
зи за деца „Мечо“, Каралийчев 
може да предложи на млади-
те читатели седем разказа, 
а Бешков – шест илюстра-
ции и корица, с която би се 
гордяла и днес всяка книга. 
„Мечо“ е не само дебютът 
на писателя за детската ау-
дитория, но разказите, вклю-
чени в него, преработвани и 
обогатявани, са обичани от 
много поколения. 

Достатъчно е само да се 
спомене „Житената питка“ 
– разказът, който Каралий-
чев предпочита да бъде пър-
ви във второто издание на 
„Мечо“ през 1930 г. Досега 
приказката има няколко де-
сетки самостоятелни изда-
ния, последното от които е 
от 2019 г.

ва чудния свят не само на 
приказките на Ангел Кара-
лийчев, но и на българската 
азбука. Така книгата, както 
и други, подобни на нея, би 
могла да се превърне в чудес-
но пособие, което да обогати 
учебния процес в клас.

Изданието е снабдено със 
следговор, в който е просле-
дена подборно историята 
на зараждането на „Мечо“, 
наблюдаваните редакции в 
приказките и стремежът 
на Каралийчев да усъвършен-
ства своите творби. Като 
илюстративен материал са 
използвани снимки, съхраня-
вани в Националната библио-
тека, както и предоставени 
от наследниците на худож-
ника. 

Книгата във вида, в който 
за пръв и последен път изли-
за през 1925 г. в „Библиоте-
ка за наймалките“, може да 
бъде закупена на място от 
Националната библиотека и 
по време на събитието на 31 
май.

Миналото и бъдещето  

в калейдоскопа на настоящето

Доц. Васил Загоров

Конференцията „Книга и шрифт. Традиции и 
съвременност“ е първият по рода си интердисциплинарен 
научен форум с участието на представители от СУ 
„Св. Климент Охридски“, Националната художествена 
академия, Университета по библиотекознание и 
информационни технологии, ПУ „Паисий Хилендарски“, 
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Българската библиотечно
информационна асоциация и Съюза на българските 
художници. Събитието имаше за цел да събере 
специалисти от сферата на хуманитаристиката, на 
графичния дизайн, типографията, издателската дейност, 
историята, литературата и изящните изкуства, които 
ще дебатират по теми, свързани със съвременното 
книгоиздаване и използваните шрифтове, а също така 
върху развитието на писмото, типографията и книжните 
издания. Научната общност вече ще очаква второто 
издание на научния форум.

Ако направим справка по 
страниците на детските 
списания от 1924 – 1925 г., 
ще открием, че почти всич-
ки разкази в „Мечо“ са пуб-
ликувани до края на 1925 
г. в сп. „Детска радост“, 
редактирано от Ран Боси-
лек. Но какви са героите, 
които Каралийчев създава 
за децата? Още от пръв по-
глед личи афинитетът към 
странното, вълшебното, но 
и страшното. Приказният 
свят в „Мечо“ е населен не 
само от обикновени хора – 
мелничари, деца, младежи, но 
и с персонажи от българския 
фолклор – тук са говорещи-
те животни, но и дяволите, 
органичната връзка между 
нашия свят и Долната земя, 
които показват оригиналния 
начин, по който писателят 
въвежда страховитото, гра-
ничещо с фантастичното.

Отвъд съдържанието на 
текста и илюстрациите на 
Бешков са шрифтът и бук-
вите. Днес, когато с особе-
на актуалност се завръщат 

въпросите за българската 
кирилица, които се поста-
вят от графични дизайнери, 
оформители и издатели, но 
и тези за разработването 
на шрифтове, подходящи за  
читатели с дислексия, ка-
къвто е използван например 
за илюстрираната приказка 
„Мартеничка Къдравелка“ 
(2021) от Ваная Тайя, „Мечо“ 
е чудесна възможност за про-
свещение на наймалките. 

„Мечо“, издадена фото-
типно, запазвайки всички 
особености на излязлата 
през 1925 г. книга, би дала 
възможност на децата да се 
запознават с историята на 
българската азбука, с ней-
ните изчезнали букви, които 
биха били интересни за всяко 
дете като начин да откри-



Малцина са онези, които 
осмислят живота си по 
начин, който им отрежда 
заслужено място във веч-
ността. Неподвластни 
са на забравата, защото 
е светла дирята им. Те са 
нашата сила в слабостта, 
упование и светлина. И 
съвсем обяснимо е прекло-
нението ни пред такива 
личности и завещаното от 
тях.

Художествената гале-
рия „Владимир Димитров 
– Майстора“ подготви 
тържествено честване 
на рождението на своя па-
трон с изцяло нова екс-
позиция. За годишнината, 
която е събитието на 
2022 г., са експонирани 300 
творби на художника, кои-
то обхващат различни пе-
риоди и илюстрират духа 
на времето, художестве-
ните търсения и новатор-
ството в изкуството на 
Майстора. За юбилейната 
изложба са реставрирани 
55 негови произведения и 
са рамкирани 280. И нещо 
уникално, което се случ-
ва за първи път – около ¾ 

Юбилейна изложба по случай 140 години 

от рождението на Майстора
Бойка Велинова – екскурзовод в ХГ „Владимир Димитров – Майстора“, Кюстендил

Майстора – новоизложена картина „В Рим“ 

Майстора – новоизложен автопортрет

Майстора – Портрет на сестра ми

ните му произведения, а в 
неговото многообразие и 
различните посоки, в които 
е експериментирал. Аран-
жирането на експозицията 
следва тематичния подход. 
Разработени са темите 
за труда, майчинството и 
нравствената красота на 

„Пеещи жетварки“ дирек-
торът Валентин Господи-
нов, който е и куратор на 
юбилейната изложба, казва: 
„Стилистичната характе-
ристика, техниката и начи-
нът на цветоизграждане в 
картината „Класове“ са в 
основата на построяване-
то на следващата – „Пеещи 
жетварки“, една от ембле-
матичните христоматийни 
творби на Майстора, пред 
която много хора застават 
и гледат, възприемат, без да 
мислят за стилови характе-
ристики, начини на полагане 
и обработка на цвета. Да не 
говорим за кореспонденци-
ята им с големите образци 
– постижения в началото 
на ХХ век, с авторите и му-
зеите в големите културни 
столици, които Майстора 
непрекъснато посещава с 
интерес. И ги обхожда, за да 
се учи как да направи тези 
жита и след това да създаде 
национално по дух и форма 
творчество със средствата 
на импресионизма, постим-
пресионизма, фовизма, арт-
деко, да се докосне до супре-
матизма. Всичкото това в 
най-кристален вид, пречупе-
но през светогледа на гений 
и изведено в неподражаемия 
му личен стил.

Ще направя един бърз ана-
лиз на платното с житни-
те класове. Художникът не 
използва елементи на свет-
лосянката, нито средства 
на рисунката или свързани 

от експозиционната площ 
е затъмнена със специална 
материя над оберлихта, за 
да бъде възможно експони-
рането на творби, които са 
на хартиен носител. Пред-
ставени са подготвител-
ни рисунки на Майстора, с 
акварели, с туш, с цветни 
моливи, като 15 са непоказ-
вани негови творби.

Идеята е да бъде показан 
Майстора не по традицион-
ния начин с емблематич-

българката, неговите впе-
чатления от пътуванията 
му до Рим, Цариград и др. 
Всички те са обединени от 
трите основни компонен-
та в творчеството му – 
цвят, форма и светлина.

Централната зала пред-
ставя различни акценти в 
творческото развитие на 
Майстора. Аранжирането 
следва причинноследстве-
ни връзки в този процес. 
За творбите „Класове“ и 

низъм с елементи на експре-
сионизъм. 

Сега ще разгледам другото 
платно с пеещите жетвар-
ки и ще открия всички тези 
елементи на построяване. 
Новото в творбата е сю-
жетната линия с фигура-
тивна композиция. Имаме 
тематична творба с фол-
клорен сюжет, изпълнена 
със средствата на постим-
пресионизъм с тенденции 
към експресионизъм. Май-
стора – през моите очи!“.

Ето го Майстора и през 
погледа на нашата съ-
гражданка Виолета Ата-
насова: „Той се вълнува от 
безграничната висота на 
Човека, независимо дали е 
дете, мома, селянин на ни-
вата, невеста на сватбата 
си, войник на фронта, ста-
рец, мъж, жена... Цял жи-
вот, с всеки щрих в рисунки-
те, акварелите и платната 
си Майстора се вглежда в 
Човека, от него се вълнува и 
не престава да се диви на не-
обятния му душевен свят“.

За всички нас изложбата 
е песен за Човека, изляла се 
от Майсторовата душа!

с перспективата. За иде-
ята, която разработва, 
ползва цветни мазки, като 
ги съпоставя една до друга 
или преминава през чисто, 
грундирано платно. Експре-
сивната динамика в цвета 
и посоките на полагане на 
отделните елементи, без 
по-нататъшно задълбоча-
ване, са елементи, които 
обуславят постимпресио-



Трудно бихме разбрали на-
чалото на изкуството, ако 
не опитаме да проникнем в 
съзнанието на примитив-
ните народи и да открием 
какъв житейски опит ги 
е накарал да гледат на из-
ображението не като на 
нещо приятно за окото, а 
като нещо, което се използ-
ва заради чудодейната му 
сила. Всъщност не е трудно 
да се вникне в този начин 
на мислене. Нужна е само 
волята да бъдем честни със 
себе си и да видим дали у нас 
не се е запазило нещо от 
„примитивния“ човек. 

В праисторическата Сикстинска капела
е избирал найудобните 
места за рисуване, и не е 
представил всички познати 
праисторически животни. 
Напр. Ласко е наймалката 
по дължина пещера (240 м), 
но е найнаситена с рисун-
ки, голяма част от тях – в 
цвят, докато другите две 
(в посещаемата им част) 
са по около 15001700 м. 
Другата разлика е, че при 
двете споменати пещери 
се влиза в истинската пе-
щера, а в Ласко, подобно на 
Казанлъшката гробница, се 
влиза в идентично копие. 
Едно от найзабележител-

Водени от тази идея на 
Ернст Гомбрих, част от 
екипа на проект „Тенден-
ции и паралели при праисто-
рическото скално и съвре-
менното улично изкуство“ 
– доц. Васил Загоров и др 
Христо Христов, посети 
едни от найзначимите 
обекти с пещерни рисунки в 
района Кантабрия на Южна 
Франция:  Ниу, близо до гр. 
Тараскон сюр Ариеж, Пеш 
Мерл, до Кахорс, и перлата 
в короната – праисториче-
ската Сикстинска капела 
Ласко, до гр. Монтеняк. 
За светогледа на хората 
на найранното човечест-
во има невярна представа, 
обикновено идеализирана 
или вградена в схеми като 
тази, че в праисторически-
те изображения са скрити 
магически послания, свър-
зани с наченките на прими-
тивна религия. Екипът до-
пуска, че е възможно този 
вид изява да бъде процес на 
спонтанност и себеизява, 
поради което посети тези 
пещери, в които се нами-
рат част от многобройни-
те артефакти, оставени 
от праисторическия човек 
във вид на рисунки или опи-
ти за релефни изображения. 

В пещерите прави впе-
чатление, че невинаги пра-
историческият творец 

ните и трогателни неща 
в Ниу бяха вкаменелите 
стъпки от краката на голе-
ми и малки праисторически 
хора, сякаш минали малко 
преди посетителите, за 
да оставят посланията 
си за идващите поколения. 
Другото особено в изобра-
женията в тази пещера са 
опитите да се използва ре-
лефът на скалата, която 
след малка намеса на човек 
се превръща в силуети на 
бизони и коне. Там се сре-
ща и единственото в цяла 
Франция изображение на 
пор или невестулка. Цвето-
вете са пестеливи – черно и 
рядко срещащата се черве-

на охра.
В Пеш Мерл откриваме 

своеобразните автографи 
на прахудожниците – оц-
ветените в червена охра и 
черно силуети на техните 
ръце. Както и галерията 
от петнисти коне, бизони, 
мамути и елени. Някои от 
тези изображения са на-
слагвани едно върху друго, 
създавайки плетеница от 
издълбани в скалата силуе-
ти. Това е и характерният 
начин, по който са създаде-
ни повечето изображения 
– с контур се очертава си-
лует на животно и после се 
оцветява, където е необхо-

димо. Срещат се и прими-
тивни човешки фигури. 

И за двете вече споме-
нати пещери остава не-
изяснен въпросът защо се 
срещат изображения на 
труднодостъпни места, а 
някои подходящи части от 
стените са пренебрегнати. 

Ласко е малка, уютна пе-
щерна конфигурация, със 
зашеметяващи рисунки. 
Повечето са турове, някои 
от които гигантски. Един 
от тях е заел площ от 6 

м2. Някои само фрагменти-
рани, други изцяло, трети 
преплетени един в друг или 
в композиция с други жи-
вотни, много от тях сякаш 
танцуващи свой си танц. 
Коне, елени, бизони, изпъл-
нени с изящни силуетни ли-
нии, с голямо майсторство, 
повечето оцветени в чер-
но, с червена и жълта охра, 
като на някои изображения 
цветовете се смесват, за 
да се добие представа за 
нюансите на животин-
ската кожа. За рисунките 
на таваните вероятно са 
били използвани скелета, 
подобни на съвременните. 

В музея към пещерата бяха 
представени намерените 
захвърлени четки, по нищо 
не различаващи се от съвре-
менните, суров материал 
от минерали, използвани за 
направата на цветовете, 
съдовете за разтриване 
на цветовите композиции, 
както и примитивни лампи.

Всъщност, изкуство има 
в една или друга форма на-
всякъде по света, но съ-
щинската му история като 
израз на последователно 

усилие не започва от пе-
щерите на Южна Франция 
или сред австралийските 
аборигени. Няма пряка ниш-
ка, която да свързва тези 
страни с наченки на изку-
ството на нашето време, 
но съществува пряка тра-
диция, предавана от учител 
на ученик и от ученик на 
почитател или подража-
тел, която свързва изку-
ството на нашето време 
от всяка сграда, плакат или 
компютърна графика с из-
куството от преди хиляди 
години.

Д-р Христо Христов



Фестивалът „Тунджа пее и танцува“ –

грандиозно културно събитие
В края на месец май град 

Елхово се превръща в сто-
лица на фолклора с провеж-
дането на възродения фол-
клорен фестивал „Тунджа 
пее и танцува“.

Началото му е поставено 
през 1962 година, на откри-
ти сцени в близост до река 
Тунджа – в местност, из-
вестна сред елховчани като 
„Бабината Радина поляна“. 
След това има над 30 години 
прекъсване и отново е въз-
становен през 2016 година. 

Фестивалът се провежда 
в продължение на два дни от 
сутринта до късно вечер. 
Градът се огласява от при-
чудливите звуци на гайдата 
и медения глас на кавала, от 
завладяващата уникална 
българска народна песен и 
отмерения ритъм на тан-
ца. Всяка година хората се 
радват на този дълго чакан 
празник, свързан с българ-
ските традиции и обичаи. 

гарските народни песни и 
танци – извор на непреход-
ната сила на българските 
ни корени и дух, носещи пос-
ланията на националната 
култура. Така се популяри-
зира изворният фолклор от 
поречието на река Тунджа, 
Тракийската и Странджан-
ската фолклорна област. 

Днес фестивалът се радва 
на изключителен интерес. 
Показателен за това е на-
растващият брой заявки за 

ната и в двата фестивални 
дни. 

За организаторите е важ
но, че почти всички учас-
тници, включили се в първо-
то издание на фестивала, се 
завръщат за участие всяка 
година. Това показва, че се 
върви в правилна посока, из-
разява доверието на хората 
и дава самочувствие на из-
пълнителите, че голямото 
ни фолклорно събитие ще 
пребъде!

Националната ни автентичност  

е приоритет на общината
Петър Киров, кмет на община Елхово

Уважаеми г-н Киров, фол-
клорният фестивал „Тун-
джа пее и танцува“ има 
богата история, а през по-
следните години преминава 
под Вашия патронаж. Би-
хте ли направили кратка 
ретроспекция на това гран-
диозно културно събитие, 
което се организира от об-
щина Елхово и НЧ „Разви-
тие 1893“?

– Да, наистина фолклор-
ният фестивал „Тунджа 
пее и танцува“ е грандиозно 
културно събитие за наша-
та община. Наши гости са 
певци, музиканти и тан-
цьори от различни краища 
на страната, обединени от 
любовта си към фолклора. 
На сцената ни се изявяват 
хора на различна възраст 
– индивидуални и групови 
изпълнители, самодейци от 
читалища, любители от 
школи, клубове, музикални 
училища и професионали-
сти. Целта ни е да запазим 
и разпространим автен-
тичните народни песни, 
инструментални мелодии и 
танци на нашия народ, да ги 
предадем на поколенията.

Тази година фестивалът 
ще се проведе на 27 и 28 май, 

Всяка година във фести-
вала се включват много 
състави от Елхово и общи-
ната. Елховското читали-
ще се представя с хора за 
обработен фолклор „Тун-
джански напеви“ с ръково-
дител Нико Попов, хора за 
автентичен фолклор с ръ-
ководител Пенка Кючукова, 
детската фолклорна група 
и индивидуални участници, 
подготвени от Снежана 
Делчева, танцовите със-
тави „Цветница“, „Младо 
тракийче“ и „Пумпалчета“ 
с ръководител Марина Ко-
вачева. 

От Елхово се включват 
още детскоюношеският 
танцов състав „Яница“ към 
ЦПЛР – Общински детски 
комплекс с ръководител 
Цветанка Христова, тан-
цовият състав „Веселие“, 
малките от детските гра-
дини „Надежда“ и „Невен“, 
от основните училища „Св. 
св. Кирил и Методий“ и 

„Св. Паисий Хилендарски“. 
Десетки са и участници-
те от селата в общината 
– Изгрев, Пчела, Малък ма-
настир, Гранитово, Лесово, 
Раздел, Маломирово, Кири-
лово.

Тази година фестивалът 
ще се открие на 27 май с 
концерт на Фолклорния ан-
самбъл „Тракия“, а конкурс-
ната програма ще се изпъл-
нява на 28 май.

Цялото финансово обез-
печаване на фестивала е 
осигурено от община Ел-
хово, наградният фонд не 
е малък. Поетата огромна 
отговорност и усилената 
работа на организаторите 
гарантират успеха.

а всички жители и гости 
на града ще се насладят на 
богатото ни фолклорно на-
следство, което е нашата 
идентичност.

– На кое според Вас ще се 
даде приоритет тази година 
– на песните или на танци-
те?

– И тази година ще имаме 
участници от трите на-
правления, които сме обяви-
ли в регламента на фести-
вала. След продължителна 
изолация поради пандемията 
от Ковид19 съставите за 
няколко месеца възстанови-
ха дейността си и се надя-
ваме да има повече танцови 
групи, състави и формации.

– Както знаем, мисията 
на фестивала е да съхранява 
българските народни песни 

и танци и да популяризира 
изворния фолклор по поречи-
ето на р. Тунджа – Тракий-
ската и Странджанската 
фолклорна област. Пред-
вижда ли се участие през 
тази година на професионал-
ни фолклорни състави в про-
грамата на фестивала?

– Фестивалът „Тунджа 
пее и танцува“ 2022 ще бъде 
официално открит на 27 
май от 18:30 ч. на централ-
ния площад с концертспек-
такъл на Фолклорния ан-
самбъл „Тракия“ – Пловдив. 
Гостуването на професио-
нален фолклорен ансамбъл 
е наша традиция, която ще 
реализираме и на тазгодиш-
ното издание на фестивала.

Фестивалът „Тунджа пее 
и танцува“ преминава под 
патронажа на кмета на об-
щина Елхово Петър Киров. 
Освен общината в орга-
низирането му се включва 
активно и НЧ „Развитие 
– 1893“. Категориите за 
участие са две – любител-
ска и професионална, а на-
правленията – три: 

– народни хорове за об-
работен фолклор, камерни 
групи, певчески състави за 
автентичен фолклор, ин-
дивидуални изпълнители на 
народни песни; 

– оркестри за народна 
музика и индивидуални из-
пълнители на народни ин-
струменти – кавал, гайда и 
гъдулка; 

– танцови състави, групи 
и формации.

Неговата мисия е да се по-
каже съхраняването на бъл-

участие, с все повече учас-
тници.

В четвъртото му изда-
ние, провело се през 2019 
г., в найголемия фолклорен 
празник в нашата община се 
включиха близо 1400 участ-
ника. Градът ни посреща 
малки и големи певци, тан-
цьори и свирачи от десетки 
общини в страната. 

И публиката, и участни-
ците стават свидетели 
на изпълненията на про-
фесионалисти и любители 
на българския фолклор, на 
пъстри носии от различ-
ните краища на страната 
ни. Присъстващите се на-
слаждават на богата музи-
калнотанцова фолклорна 
програма. За всички, които 
не могат да дойдат, елек-
тронната медия в града ни 
elhovonews предава на живо 
всички изпълнения на сце-

Снежана Делчева и Йовка Димитрова

Нико Попов и Петър Киров
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Екслибрис Евгений Босяцки

Кои три книги ще взема със себе си,  

ако настъпи апокалипсис?

Ивелина Христова, студентка в УниБИТ

Ако трябваше да избера само три книги, които да взема със себе си, найвероятно 
ще посрещна края на света в някоя библиотека. Подобен избор е невъзможен. Естест-
вено, при първия ми сблъсък с този въпрос си казах: „О, това е лесно! Ще взема със 
себе си любимата ми книга, книга за оцеляване в природата и мултиезичен речник“. И 
тогава започна Голямото отлагане.

Отлагах решението, защото трябва да назова любимата си книга. След дълги раз-
мишления установих, че не мога да избера само една. Да, имам любима книга, която е 
такава заради сантименталната стойност, която носи. Имам и друга любима книга, 
която разказва невероятна история. Имам и още една, от която при всяко препро-
читане научавам нещо ново, както и още една, която ми е помогнала да преобърна 
светогледа си. Списъкът става все подълъг. В случай на апокалипсис не бих могла да 
взема всички тях със себе си, дори и да се лиша от какъвто и да е друг багаж.

Може би бих успяла, защото вече съществува електронен четец, но доколко той би 
ми бил от полза? Ще мога да се възползвам от достъпа, който предлага, само докато 
има батерия, а след това ще остана без книги!

Вариант е да взема и няколко книгикодекс (разбира се, покомпактни, за да не те-
жат). Но ще прекарам часове, ако не и дни, търсейки и теглейки всички книги, които 
бих искала да взема.

Надявам се да не се налага да правя подобен избор, защото ще изпадна в безкрайни 
размишления. Предполагам, че това самò по себе си би било моят апокалипсис, краят 
на съществуването ми – преди този на света.

„За мен е особена гордост 
да видя фоайето на нашия 
университет превърнато в 
алея на книгите. Благода-
рен съм, че толкова много 
издателства откликнаха на 
инициативата на УНСС. За-
щото няма по-подходящ дом 
за литературата, издадена 
в помощ на образованието 
и науката, от Студент-

Университетска седмица 

на книгата

ския град и няма по-подхо-
дящо място от най-дългия 
университетски коридор в 
България.“ С тези думи рек-
торът на УНСС проф. др 
Димитър Димитров откри 
първата Университетска 
седмица на книгата, орга-
низирана в партньорство с 
Асоциацията на българска-
та книга.

15 издателства се вклю-
чиха в този първи форум, 
сред които достойно място 
намери и Академичното из-
дателство „За буквите – О 
писменехь“,  провеждащ се 
броени дни след Световния 
ден на книгата и авторско-

на Управителния съвет на 
Асоциацията на българска-
та книга, др Ваня Аврамова 
– зам.директор на Нацио-
налната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“, Би-
ляна Генова – директор на 
дирекция „Култура“ в Сто-
личната община. Присъст-
ваха и проф. др Цветана 
Стоянова – зам.ректор по 

институционално и бизнес 
сътрудничество и студент-
ски политики, доц. др Росен 
Кирилов, зам.ректор по ди-
гитализация и киберсигур-
ност, Ангел Стойков – пред-
седател на Студентския 
съвет, и Даниел Парушев 
– председател на Национал-
ното представителство на 
студентските съвети.

На откриването ректо-
рът проф. Димитър Дими-
тров заяви, че очаква про-
дукцията на издателствата 
всяка година да се множи, 
защото светът на науката 
все повече разчита на ранно-
то приобщаване на младите 
хора към научно развитие. 

то право (23 април) и Све-
товния ден на интелекту-
алната собственост (26 
април). 

Официални гости на съ-
битието бяха Десислава 
Алексиева – председател 
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„Представям си колко тъжен и глух 
щеше да бъде животът на хората 

 без деца и без поезия.“
Ангел Каралийчев
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