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На 2 май 2015 г. тишина-
та на малкия град Плиска, 
някогашната първа столица 
на българската държава, се 
огласява от прииждането 
на хиляди хора. Поводът е 
знаменателен – честване-
то на 1150-годишнината 
от покръстването на бъл-
гарите в православната 
християнска вяра. Старата 
базилика – първият правос-
лавен християнски храм в 
славянския свят – посреща 
висши духовни и светски 
личности от цялата славян-
ска общност за Божествена 
света литургия по случай 
празника.

Голяма част от човешко-
то множество се събира и 
на поляната в противопо-
ложния край на градчето. 
Ориентират се по огромния 
12-метров кръст, който 
се издига зад висок каменен 
зид. На него е окачен герб 
със стара българска розе-
та, обрамчена от името на 
Плиска и завета на Аспарух 
„Тук ще бъде България!“. 
На обикновената дървена 
порта пише: Двор на кири-
лицата. В деня на празника 
портата се отваря, за да 
посрещне първите посети-
тели на един уникален не 
само за България, но и за све-
та културно-исторически 
комплекс.

Интересно е, че този дом 
на кирилските букви и тях-
ната история се създава не 
от държавна институция 
или организация, а от един 
арменец – Карен Алексaнян, 
установил се в България и 
научил много за история-
та ни. С лични средства 
той закупува около 8000 
кв.м земя, наема строите-
ли, архитекти, български и 
чуждестранни художници и 
арменски каменоделци и те 
започват да осъществяват 
идеите му. С много усилия и 
вдъхновение празната поля-
на в покрайнините на Плиска 
се превръща в необикновено 
място, приканващо съвре-
менните хора от всички 
народности, използвали и из-
ползващи кирилската писме-
ност, да се преклонят пред 
нейните основатели и пред 
творците, които са я уве-
ковечили.

Карен Алексанян споделя 
какво е предизвикало жела-
нието му да построи Двор 
на кирилицата точно тук: 
„Преди да взема решение-
то си, четох доста. Знам, 

Съкровената сила на словото
че въпросът за създаване-
то на кирилицата е пред-
извиквал много спорове в 
славистиката. Аз се дове-
рих на най-старите източ-
ници, защото те са писани в 
най-близко до създателите 
ѝ време. Още по-убедите-
лен е фактът, че автори 

руната, изобразяваща „щър-
кел“, е превърната в буква 
на звука „щ“. Оригиналното 
в „преустроената“ азбука 
е и това, че на всяка буква 
е дадено име – дума, която 
започва с буквата, и така, 
прочетени една след дру-
га, буквите-думи създават 

трябва да направим“. Но 
самият той бил обхванат 
от силно желание „всеки ден 
да разговаря с тях“. Теофи-
лакт разказва, че влизането 
на учителите в домовете 
на най-достойните граж-
дани се е смятало за осве-
щаване, защото „където са 
тези тримата <…> там 
присъства и Господ“.

Именно под въздействие 
на прочетеното в житието 
аз видях във въображението 
си дома на Есхач, където 
Климент, Наум и Ангеларий 
преработили глаголицата в 
кирилица, съобщили радост-
ната новина на цар Борис и 
го поканили да му я покажат. 
Представих си царя, седнал 
на трон в единия край на 
двора, а пред него – букви-
те, наредени като войници 
на църковнославянщината. 
Срещу фигурата на Борис, 
в далечината пред западния 
зид, виждах голям кръст, а 
пред него като бели виде-
ния – образите на св. Кирил 
и св. Методий. Книгата в 
ръцете им беше изписана на 
глаголица, но погледите им 
благославяха новите кирил-
ски букви.

Така се роди идеята за из-
граждането на Двор на ки-
рилицата. За съжаление, не 
е известно къде точно са 

азбука наистина е поела 
своя път към света именно 
от Плиска.

Проф. Пламен Павлов каза 
за бързото разпростра-
нение на кирилицата сред 
другите славянски народи: 
„Най-ранният датиран ки-
рилски надпис е от 921/922 г. 
от скална църква при с. 
Крепча, област Търговище. 
<…> Двете азбуки съжи-
телстват в Средновековна 
България в продължение на 
около два века, като посте-
пенно кирилицата измества 
глаголицата. <…> Благода-
рение на „българското кул-
турно излъчване“ (израз на 
големия британски историк 
и философ Арнълд Тойнби) 
през Х-ХІ в. кирилицата бър-
зо се налага като писмена 
норма и в другите право-
славни страни. Държавните 
канцеларии на владетелите 
на Киевска Русия, Сърбия, 
Босна и други страни, неза-
висимо че познават глаголи-
цата, възприемат примера 
на българските царе и тво-
рят своите официални доку-
менти на кирилица“.

В свое интервю проф. Бо-
жидар Димитров заявява: 
„Знаем автора на азбуката, 
той е Климент и трябва да 
му отдаваме повече ува-
жение. Знаем отлично и че 

на тези източници са висо-
кообразовани византийци, 
архиепископи на вече при-
знатата Българска църква – 
Теофилакт Охридски, един 
от най-значимите теолози 
на XI век, и Димитър Хома-
тиан, живял в началото на 
XIII век. И двамата пишат 
жития за св. Климент Ох-
ридски, в които става дума, 
че именно той е „преустро-
ил“ азбуката на светите 
учители Кирил и Методий.

Още докато придружава 
Кирил и Методий във Вели-
коморавската им мисия (863 
– 868), Климент се проявява 
като проповедник и учител. 
Той вижда, че учениците му 
трудно усвояват сложните 
очертания на глаголицата 
и затова, когато по-късно 
се установява в Плиска, се 
заема да оформи азбуката 
по-различно и разбираемо. 
По-късно учените обясня-
ват, че Климент използва 
като основа за някои от 
буквите част от гръцката 
азбука, защото тя вече е 
била позната на български-
те духовници и се изписвала 
по-лесно. Но книжовникът 
въвежда и нови букви, които 
отговарят на характерни-
те звуци в българския език. 
Създава ги, като опростя-
ва някои от глаголическите 
(напр. „у“), а за други използ-
ва прабългарски руни. 

Руните са най-старата 
писменост на българските 
племена и са обозначавали 
цели думи. Климент ги пре-
работва и им придава зву-
ково значение – например 

текст, който казва колко 
е важно писменото слово 
за добрия живот, вярата 
и ученето на човека, за да 
устоява на трудностите. 
Своето преклонение пред 
първоучителя св. Кирил 
Климент е изразил, като на-
рекъл „улеснената“ писме-
ност „кирилица“.

В „Пространното житие 
на св. Климент Охридски“ 
от Теофилакт Охридски 
се разказва и за това кога и 
къде са се случили събития-
та, довели до създаването 
на кирилицата. Разбира-
ме, че след смъртта на св. 
Методий на 6 април 885  г. 
в Европа започнали мъчени-
ята над неговите и на св. 
Кирил ученици. По-младите 
от тях били отвлечени в 
робство, а по-възрастните 
– изгонени.

Климент, Наум и Анге-
ларий успели да стигнат 
до Белград, който по онова 
време е българска гранична 
крепост. Там ги посрещна-
ли с радост и ги изпратили 
с почести в Плиска при цар 
Борис, защото те „копне-
ели за България“, а царят 
„отдавна жадувал за таки-
ва учени мъже“. След прис-
тигането им в столицата 
(около 886  г.) Борис наста-
нил Климент и Наум в дома 
на боила Есхач, а Ангеларий 
– при другия си доверен боил 
Чеслав. Известно време ца-
рят пазел в тайна пребива-
ването в Плиска на приноси-
телите на новата славянска 
писменост, „докато при-
готвим напълно това, което 

били домовете на боилите, 
в които са творили Кири-
ло-Методиевите ученици. 
Може би Господ ме доведе и 
ми показа мястото, където 
са били създадени буквите. 
Няма как да разберем, оста-
ва само да се надяваме и да 
мечтаем, че е така.

В процеса на работата по 
изграждането на този му-
зей на кирилицата изслед-
ванията на съвременните 
учени Пламен Павлов, Илия 
Илиев, Иван Добрев, Божи-
дар Димитров и други ми по-
могнаха да затвърдя убеж-
дението си, че кирилската 

цар Борис е вложил огромен 
финансов и технологичен ре-
сурс в Плиска“. 

В началото никой не е 
предполагал, че създадената 
от българи за българи „ки-
рилица“ ще получи толкова 
голямо разпространение не 
само в християнския свят, 
а и сред народи с различ-
на вяра и култура. Именно 
тази приобщаваща сила на 
азбуката пожелах да покажа 
тук, където тя е била сът-
ворена“.

Музеят „Двор на кирили-
цата“ е организиран в две 
свързани пространства: 



входната порта въвеж-
да към Буквите – място-
то, където са разположени 
внушителните скулптури 
(ръчно резбовани от камък) 
на кирилските букви пред 
погледите на три емблема-
тични фигури – на светите 
братя Кирил и Методий и 
на св. Борис I Михаил, царя 
покръстител на българския 
народ. Вляво от скулптура-
та му е изграден малък па-
раклис, носещ неговото име. 
До параклиса се издига камък 
с кръст – традиционен ар-
менски „хачкар“, „поставен 
за прослава на българския 
народ по случай 1150 години 
от покръстването“ от сем. 
Алексанян, докаран с букви-
те от Армения с помощта 
и на Ашот Агабабян.

През картинната галерия, 
разказваща с образи исто-
рията на покръстването и 
създаването на кирилицата, 
се прехожда към Крепостта 
– символ на защита и съхра-
нение на българщината и 
писмеността. Това е автен-
тична каменна сграда с кула 
и бойници, а двете огромни 
зали на първия и втория ѝ 
етаж са приютили най-зна-
чимото от историята на 
кирилицата и България.

Пред крепостта е разпо-
ложена уникална Алея на 
писателите, на която са 
представени творци от 
национални култури и ре-
лигии, писали и пишещи на 
кирилица. Тя е тържестве-
но открита на 1 ноември 
2017  г. с бюст-паметника 
на българския и световен 
поет Пейо Яворов и посте-
пенно се запълва. Своето 
достойно място там имат 
писатели от различни на-

родности. Специално място 
е отделено и на автори, кои-
то са създавали на кирилица 
и книги за деца. Върху еди-
ния от каменните зидове, 
ограждащи Алеята, на 27 
юли 2017 г. са поставени 14 
барелефа на творци от 10 
националнос ти, които ще 
се допълват във времето.

На 19 септември 2022  г. 
в Алеята на писателите 
тържествено бе открит 
бюст-паметникът на бъл-
гарските писатели Дими-
тър и Константин Ми-
ладинови. Автор е проф. 
Димитър Рашков. Лента-
та преряза съвременният 
български писател Христо 
Стоянов. Под постамента 
на бюста бе посипана пръст 
земя от родната къща на 
братята в гр. Струга, дн. 
Северна Македония. Авто-
рът на паметника получи 
почетна грамота от Асо-
циацията на българите по 
света и от кмета на Об-
щина Каспичан г-жа Милена 
Недева.

Гостите на събитието 
се насладиха на патриотич-
ни музикални изпълнения. 
Отец Милен извърши тър-
жествен водосвет и благо-
слови всички присъстващи 
на събитието, сред които 
бяха кметът на Община 
Шумен Любомир Христов, 
кметът на Община Каспи-
чан Милена Недева, област-
ният управител на Шумен 
Христо Христов, председа-
телят на Асоциацията на 
българите по света Младен 
Станев, Костадин Коста-
динов, Красимир Карака-
чанов, Иван Иванов, Филип 
Станев, общественици и 
културни дейци.

Културно-исторически-
ят комплекс „Двор на ки-
рилицата“ получи поздра-
вителни адреси по повод 
тържественото открива-
не на паметника на братя 
Миладинови от президента 
на Република България Ру-
мен Радев, евродепутата 
Ангел Джамбазки, ректора 
проф. дн Ирена Петева и 
председателя на Общото 
събрание на Университета 
по библиотекознание и ин-
формационни технологии 
проф. д.ик.н. Стоян Денчев, 
директора на Американския 
еврейски комитет Виктор 
Меламед, Съюза на българ-
ските писатели, кмета на 
Община Нови пазар Георги 
Георгиев, Бойко Борисов, 
Станислав Трифонов, Кор-
нелия Нинова и много други.

Дворът на кирилицата на-
помня за царственото мяс-
то, където най-значимите 
исторически личности оп-
ределят с кирилското сло-
во духовния път на много 
националности и култури. 
Всеки посетител усеща 
тук духа на миналото, не-
говото величие и се изпълва 
с гордост, че познавайки ки-
рилските букви, става част 
от културното наследство, 
създадено на това свещено 
място. Дворът на кирили-
цата е мястото, където 
кирилските букви се завръ-
щат у дома, след като са 
дарили светлина и познание 
на една значителна част от 
човечеството. 

Карен Алексанян, 
идеолог и създател на 

комплекса „Двор на 
кирилицата“

Уеб-базирана платформа 
събира, структурира  

и систематизира научно-
справочна литература  

в помощ на студентите
Пандемията от COVID-19 постави остро на дне-

вен ред пред образователните институции необ-
ходимостта от дигитален виртуален достъп като 
алтернатива за осигуряване на ефективно обуче-
ние. Висшите училища както по света, така и у нас 
трябваше да отговорят на предизвикателствата 
на времето и на потребностите на своите студен-
ти. Обучението от разстояние изисква наличието на 
платформи със структурирана и достъпна информа-
ция, отговаряща на научноизследователските инте-
реси на преподавателите и студентите.

Новите технологии дават възможност за достъп до 
световния информационен поток, но в същото време 
се отчитат някои дефицити поради липсата на диги-
тализирана научна литература. Това води до непълно-

ти и фрагментарност на знанията и при обучението 
на студентите, и при създаването на научни трудове.

За справяне с посочените проблеми е разработен 
проектът „InfoLIB: Изграждане на информацион-
но-библиотечна интерактивна платформа по хумани-
таристика“ с ръководител гл. ас д-р Надежда Томова, 
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Ми-
нистерството на образованието и науката. Целта 
на това интердисциплинарно изследване е да създаде 
уеб-базирана платформа за събиране, структурира-
не и систематизиране на научно-справочна литера-
тура. Чрез дигитализиране на библиотечния фонд на 
УниБИТ тази база с данни става достъпна и служи за 
преодоляване на констатираните информационни не-
достатъци.

Повече информация за проекта може да бъде откри-
та на официалния сайт: https://infolib.unibit.bg



ХVІІІ Студентска науч-
на конференция и изложба 
на УниБИТ с международ-
но участие „Информация 
– етика – милосърдие“ на 
20 май 2022  г. се проведе 
като научна конференция 
под председателството 
на проф. д.н. Ирена Пете-
ва – ректор на УниБИТ, и 
проф. д.ик.н. Стоян Денчев 
– председател на Общото 
събрание на Университе-
та, в три секции: I. Библи-
отекознание, библиография, 
книгознание; II. Инфор-
мационни технологии; III. 
Културно-историческо на-
следство, с 402 доклада на 
студенти и докторанти, 
като 12 от тях са на сту-
денти от чужбина: 9 от 
САЩ, 2 от Русия и 1 от Ве-

Да явиш духа на Хилендареца 
в съвременния свят

300 години от рождението на св. о. Паисий Хилендарски 
260 години от създаването на „История славяноболгарская“

Д-р Десислава Костадинова (Институт за исторически изследвания при БАН), проф. Александра Куманова, 
Лилия Зарева (IV курс „Библиотекознание и библиография“)

ликобритания. От България 
участваха студенти и док-
торанти, както и учени не 
само от УниБИТ, но и от СУ 
„Св. Климент Охридски“ и 
ШУ „Епископ Константин 
Преславски“. Беше оповес-
тен и линк за дистанцион-
но участие: <https://meet.
google.com/uiq-cdpn-xge>.

На конференцията се об-
общиха резултатите по 
конкурсите на форума:
PAISIADA, ANTHOLOGICA, 
COMMENTATORICA (кръгли  
маси I – II); PAISIADA, 
AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, 
BALANICA, 
DECAMERONICA, GLORICA, 
GRATULATORICA, 
HOFMANNIANA, LATARICA 
(кръгли маси I – IX); МИ-
ЛОСЪРДИЕ – за кратко, 

точно, изчерпателно опре-
деление (Кръгла маса IX).  

Приветствията към кон-
ференцията бяха от 25 
учени от България, Велико-
британия, Германия, Грузия, 
Гърция, Израел, Италия, 
Иран, Русия, САЩ, Франция.

На вниманието на учас-
тниците и гостите бе пре-
доставена изложба, включ-
ваща: 1.  Преписа на ръка и 
на компютър на „История 
славяноболгарская“ на св. о. 
Паисий Хилендарски, напра-
вен и дигитализиран в Уни-
БИТ – част от е-библиотека 
PAISIADA; 2. Е-библиотека, 
посветена на проф. Васил 
Златарски – ZLATARICA; 
3. Е-библиотека, посветена 
на акад. Александър Теодо-
ров-Балан – BALANICA.

На конференцията бе 
финализиран конкурсът 
за най-добър коментар на 
произведение от антоло-
гията на УниБИТ „Златна 
христоматия на България“ 
– кн. І.  Антология (2014; 
нови е-изд. 2015 и 2018) и кн. 
3. Историография (от Н. Ва-
силев (2015; нови е-изд. 2016 
и 2018), въведени в е-прос-
транството през сайта на 
УниБИТ (кръгли маси І – ІІ). 

Експертно жури фина-
лизира експертизата на 
е-библиотеките PAISIADA, 
AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, 
BALANICA, 
DECAMERONICA, 
GLORICA, 
GRATULATORICA, 
HOFFMANNIANA, 
ZLATARICA (кръгли маси 
ІІI – IX).

Проф. Александра Кума-
нова дари на УниБИТ лична-
та семейна библиотека на 
проф. Милен Куманов (1942 
– 2021), на която тя остава 
библиотекар.

Висока оценка форумът 
получи от легендарната 
журналистка Божана Дими-
трова.

В парка на УниБИТ на Але-
ята на св. о. Паисий Хилен-
дарски бяха засадени дръв-
чета в памет на св. епископ 

Софроний Врачански – 
просветител със силно раз-
вито българско национално 
самосъзнание, създател на 
първия препис на „История 
славяноболгарская“ (1765 г.; 
и втори път 1781 г.); на Ге-
орги С. Раковски – именития 
български възрожденец и 
родоначалник на организи-
раното националнореволю-
ционно движение у нас на 
акад. Йордан Иванов – осъ-
ществил през 1914  г. по 
Зографския препис на „Ис-
тория славяноболгарская“, 
който счита за оригинал на 
Паисиевата творба на акад. 
Петър Динеков – осъщест-
вил през 1963  г. превода 
на историческата творба 
на съвременен български 
език, основан на изданието 
на акад. Йордан Иванов от 
1914  г., което приема за 
най-близко до първообраза 
на Паисиевата история на 
проф. Милен Куманов – съз-
дал през 2011  г. първата в 
света научна историогра-
фия на паисиезнанието, об-

народвана в справочно-ен-
циклопедичното издание на 
УниБИТ „Информационен 
код на българската книжов-
ност и литература: Св. о. 
Паисий Хилендарски“, ак-
туализирана от него през 
2022 г. 

По същество духът на 
Хилендареца се яви сред нас 
на 20 май 2022  г. Особено 
ярко стана това чрез ожи-
вяването на езика му бла-
годарение на неговия теза-
урус, създаден в УниБИТ от 
проф. Александра Куманова. 
Бяха произнесени ключови-
те послания на творбата и 
от олицетворяващия образа 
на йеромонаха – студента 
Иван Попов, и от проф. Ал. 
Куманова в нейния плена-
рен доклад чрез най-често 
срещаните думи на Хилен-
дареца в синтагмите на из-
реченията му: българите, 
български, българска, бъл-
гарско... – споменати 505 
пъти; род, рода, роде, ро-
дители, родослов, родосло-
вие, родство, родът... – 174 Плоча на Паисий Хилендарски – параклис  „Св. св. Козма и Дамян“



пъти; България – 83 пъти; 
народ, народа, народът... – 
80 пъти; Бог, Бога, Божи, 
Божие... – 76 пъти.

Този експресивен речеви 
поток беше огласен с чув-
ство на национална гордост 
от проф. Ал. Куманова и по 
време на научната Паисиева 
сесия на 19 юни в Асенов-
град в Градската библиоте-
ка „Паисий Хилендарски“, 
където тя представи екс-
позе на научно изследване, 
разработвано от 2007 г. от 
проф. д.ик.н. Стоян Денчев 
(Информационен фонд на 
е-библиотека PAISIADA – 
като интерактивна част 
на съвременната научна 
среда), проф. д-р Милен 
Куманов (първата научна 
историография на паисиез-
нанието), проф. д.п.н. Алек-
сандра Куманова (библио-
графиране на Паисиевата 
история като част от ис-
торикокултурния поток и 
библиографската патроло-
гия), д-р Николай Василев (за 
езика на йеромонаха като 
определящ патриархалния 
информационен код на бъл-
гарската книжовност).

Паисиева сесия в Градската библиотека „Паисий Хилендарски“ (Асеновград).  
В президиума: проф. В. Добрева, зам.-министърът на туризма проф. М. Модева, проф. Ал. Куманова, директорът на библиотеката М. Марковска. Фотогр. Л. Зарев

Проф. Ал. Куманова поднася издания на УниБИТ в храма „Св. св. 
Козма и Дамян“ по време на Националната научна сесия в Асеновград, 

17 юни 2022 г. Фотогр. Д. Костадинова

Даряване на дигитализирания препис на Паисиевата история, направен в УниБИТ, и на Паисиевия брой на вестник „За буквите – О писменехь“ на М. Марковска, 17 юни 2022 г. 
Фотогр. Л. Зарева

От името на Ректорско-
то ръководство на УниБИТ 
ораторът и деканът на Фа-
култета по библиотекозна-
ние и културно наследство 
проф. д-р Христина Богова 
поднесоха на директорка-
та на библиотеката в Асе-
новград Милена Марковска 
копие на дигитализирания 
препис на Паисиевата исто-
рия. Творбата се разпрос-
транява в този препис сред 
научните библиотеки у нас 
и в чужбина, както и сред 
регионалните и читалищни-
те библиотеки в страната. 
Тя е въведена във Виртуал-
ната колекция на преписите 
на Паисиевата творба, съз-
дадена от НБКМ. 

Зам.-министърът на ту-
ризма проф. д-р Мариела 
Модева, проф. д.ф.н. Ваня 
Добрева и проф. д-р Хрис-
тина Богова като рецензен-
ти на формите на е-библи-
отеката PAISIADA, както 
и на цялата продукция на 
СНО при УниБИТ, дадо-
ха изключително висока 
оценка на паисиезнанието, 
развивано от студентска- 
та научна формация при 

УниБИТ и нейния Научно-
изследователски център за 
стимулиране на студент-
ската научна активност. 

Е-копия от колекции-
те от издания на СНО при  
УниБИТ бяха дарени и на 
библиотеката в Асеновград, 
на зам.-кмета на общината 
г-н Петров и на завежда-
щата културния сектор на 
Общината г-жа Костова.

Дипломната работа на 
Лилия Зарева, посветена на 
двойния юбилей на св. о. Па-
исий Хилендарски през на-
стоящата година, бе също 
щрих от преклонението 
пред Будителя на историче-
ската ни памет. 

Духът на отец Паисий из-
пълни присъстващите със 
съзнанието за единството 
на времената, както то-
гава, така и днес, както и 
всякога. Светогорският 
атонски монах о. Паисий 
Хилендарски става наш 
съвременник, за което сви-
детелстват десетки пуб-
ликации през юбилейната 
2022 г.



„Не е важно да си за-
вършил в Харвард, за да си 
успял и реализиран човек. 
Вие сте избрали УниБИТ, 
това е гаранция за вашия 
успех!“ С тези думи вице-
президентът на Република 
България Илияна Йотова 
поздрави първокурсници-
те на Университета по 

библиотекознание и ин-
формационни технологии 
на церемонията по откри-
ване на новата академична 
година. „Да учим в Бълга-
рия е престижно“, пере-
фразира поздрава проф. 
Стоян Денчев, председа-
тел на Общото събрание 
на висшето училище. 

Под формата на закач-
ка с уважаваната публи-
ка, но и с нескрита цел да 
маргинализира профанско-
то отношение на някои с 
нищо необосновани кри-
тики към Университета, 
проф. Денчев коментира 
последната „оживяла ка-
рикатура“ на художника 
Ивайло Нинов на тема 
„От кой ВУЗ ще е бъде-
щият премиер на Бълга-
рия?“. Отговорът е ясен 
– от Библиотекарския. По 
този начин Денчев обърна 
внимание на обстоятел-
ството, че УниБИТ от 
„втори център на власт-
та“ може да се превърне в 
първи. „Явно известният 
карикатурист Нинов има 
стратегическо мислене“, 
иронично подчерта той.

Проф. Ирена Петева – 
ректор на УниБИТ, при-
ветства присъстващите 
с нескрито вълнение с 
думите: „Добре дошли в 
УниБИТ! Бъдещето е пред 
вас и съм убедена, че то 
може да бъде по-добро, ако 
всички споделяме общи цен-
ности и сме заедно, когато 
преминаваме през кризисни 
моменти и продължаваме 
мисията на УниБИТ“. 

„Чест е, че съм сред вас 
– авторитетни препо-
даватели и прекрас-
ни млади хора, избрали  
УниБИТ“, изрече от офи-
циалната трибуна светов-
ноизвестният скулптор 
Вежди Рашидов. Бившият 
министър на културата с 
радост сподели с присъст-
ващите, че за него е от го-
лямо значение фактът, че 
във визитката му пише, 
че е почетен професор на 
най-известния китайски 
университет и на Уни-
БИТ – академично призна-
ние, което носи с радост и 
достойнство. 

„Иска ми се да съм на 
ваше място – млад и те-
първа откриващ света“, 
откровен в поздрава си 
към студентите бе и 
главният прокурор Иван 
Гешев. 

УниБИТ откри академичната 2022/2023 година
с много гости и приятели

Проф. Ирена Петева – ректор на УниБИТ 

Проф. Ирена Петева – ректор на УниБИТ и г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България поднасят цветя  
пред Монумента на книгата в двора на УниБИТ



Поздравителни адреси 
бяха изпратени от минис-
търа на образованието и 
науката проф. Сашо Пе-
нов, от Държавната аген-
ция „Национална сигур-
ност“, Главната дирекция 
„Борба с организираната 
престъпност“ към Ми-
нистерството на вът-
решните работи, Нацио-
налния борд по туризъм, 
Икономическия универси-
тет – Варна, Синдиката 
на българските учители, 
Академията за музикално, 
танцово и изобразително 
изкуство, 9-а Френска ези-

кова гимназия „Алфонс дьо 
Ламартин“, Столичната 
библиотека, Националния 
съюз на трудово-произво-
дителните кооперации, 
УНСС и много други. 

Специални подаръци – 
електронна и аудио-ви-
зуална техника, картини 
и др. УниБИТ получи от 
министъра на електрон-
ното управление, от ми-
нистъра на туризма, от 
Националния съюз на тру-
дово-производителните 
кооперации, от Съюза на 
народните читалища и от 

Българо-еврейския научен 
институт. 

В края на тържеството 
около Монумента на кни-
гата в двора на УниБИТ, 
пред бюст-паметниците 
на Стефан Стамболов и 
Васил Левски и под зву-
ците на прекрасната пе-
сен на Силвия Кацарова 
„Топъл дъжд“ студенти, 
преподаватели и гости 
отвориха символно чадъри 
с цветовете на българско-
то знаме – „за да полетим 
заедно в необятната шир 
на познанието“. 

главният комисар Калин 
Стоянов – директор на 
ГДБОП, Бисер Борисов – 
председател на Държав-
ната агенция „Технически 
операции“, доц. д-р Краси-
мира Александрова – ди-
ректор на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“, д-р Николай 
Дойнов – председател на 
Съюза на народните чи-
талища, чл.-кор. на БАН 
проф. Иван Гранитски, д-р 
Соня Момчилова – предсе-
дател на Съвета за елек-
тронни медии, проф. д-р 
Димитър Димитров – рек-
тор на УНСС, Божидар 
Станчев – председател на 
Националния съюз на тру-
дово-производителните 
кооперации, Георги Мън-
дев – зам.-директор на 
Българо-еврейския научен 
институт, и др. 

Към ентусиазираното 
множество топли думи 
отправи и ректорът на 
друго елитно висше учи-
лище в България – Уни-
верситета за национално 
и световно стопанство, 
уважаваният проф. д-р 
Димитър Димитров. Той 
каза, че за него е традиция 
да посещава това търже-
ство, защото тук се чув-
ства не само като колега 
и главен секретар на Съве-
та на ректорите, но пре-
ди всичко като приятел. 

Сред останалите гости 
на тържеството бяха Ге-
орги Тодоров – министър 
на електронното управ-
ление, д-р Илин Димит-
ров – министър на тури-
зма, Иван Гешев – главен 
прокурор на Републиката, 
Борислав Сарафов – ди-
ректор на Национална-
та следствена служба, 

УниБИТ откри академичната 2022/2023 година
с много гости и приятели

Проф. Ирена Петева – ректор на УниБИТ и г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България поднасят цветя  
пред Монумента на книгата в двора на УниБИТ

Светов ноизвестният скулптор Вежди Рашидов с обръщение  
към академичната общност и гостите на тържеството 



10 години катедра ЮНЕСКО в УниБИТ
Проф. Румен Николов, проф. Таня Тодорова, доц. Евгения Ковачева

ЮНЕСКО катедрата 
„ИКТ в библиотечните на-
уки, образованието и кул-
турното наследство“ при 
Университета по библио-
текознание и информацион-
ни технологии (УниБИТ) е 
основана с договор от 17 
февруари 2012 г.,  по инициа-
тива на проф. д.ик.н. Стоян 
Денчев и на нейния ръково-
дител проф. д-р Румен Ни-
колов. На 22.12.2020 г. рек-
торът на УниБИТ проф. дн 
Ирена Петева получи писмо 
от секция „Висше образова-
ние“ на ЮНЕСКО за подно-
вяване на договора за трети 
мандат до ноември 2024 г. 
През настоящата година 
отбелязваме десетгодишна-
та научноизследователска, 
преподавателска, приложна, 
публикационна и събитийна 
дейност на ЮНЕСКО кате-
драта при УниБИТ. В ръко-
водството на катедрата 
са и проф. дн Таня Тодорова 
– заместник-ръководител, 
и доц. д-р Евгения Коваче-
ва – научен секретар, а еки-
път включва преподавате-
ли от двата факултета на  
УниБИТ и учени от други ин-
ституции.

Мисията на междуфакул-
тетската ЮНЕСКО катед-
ра е да развива академични 
образователни програми в 
областта на приложение-
то на ИКТ в библиотечни-
те науки, образованието и 
културното наследство и 
да осъществява програми 
за продължаващо обучение 
за библиотекари, училищни 
и университетски препо-
даватели, специалисти от 
културни институции (му-
зеи, галерии, архиви) и дру-
ги, свързани с културното 
наследство. Текуща инфор-
мация е достъпна от сайта 
http://unesco.unibit.bg.

Основни инициативи, 
постижения и прояви 

на катедрата през 
изминалия пе риод

През 2017 г. ЮНЕСКО 
катедрата при УниБИТ 

Организация  
на Обединените нации  

за образование,  
наука и култура

ЮНЕСКО междуфакултетска катедра
„ИКТ в библиотечните науки, образованието  
и културното наследство“
Университет по библиотекознание и информационни 
технологии, България

21.09.2017 г. – представяне на Поканата за действие  
в Дома на Европа

Участниците в EDUsummIT 2017

бе организатор на съби-
тията EDUsummIT 2017 и 
QED’17. Петата междуна-
родна среща на високо рав-
нище по информационни 
технологии в образование-
то (EDUsummIT’17, 18 – 20 
септември) на тема „Пре-
осмисляне на обучението в 
дигиталната ера“ се проведе 
в Боровец. Домакини на фо-
рума бяха Университетът 
по библиотекознание и ин-
формационни технологии и 
Холандският институт за 
развитие на учебните про-
грами. EDUsummIT 2017 

се проведе под патронажа 
на Националната комисия 
на Република България за 
ЮНЕСКО, на Мария Габриел 
– еврокомисар по въпросите 
на цифровата икономика и 
общество и на Ева Майдел 
– евродепутат, член на Ко-
мисията по вътрешен пазар 
и защита на потребителите 
(IMCO).

С темата „Преосмисля-
не на обучението в диги-
талната ера“ EDUsummIT 
2017 обедини над 130 пре-
подаватели, изследователи, 
политици и представители 
на корпоративния сектор 
от цял свят, за да обсъдят 
ключови и нововъзникващи 
въпроси, свързани с използва-
нето на информационните 
технологии в образование-
то. Експертите разгледаха 
възможности за различни 
инициативи на регионално, 
национално и международ-
но равнище в отговор на 

предизвикателствата, пред 
които са изправени образо-
вателните системи в ди-
гиталната ера. Основните 
послания от дейността на 
престижния форум бяха сис-
тематизирани в Декларация 
като покана за действие. Тя 
бе оповестена на специална 
сесия в рамките на QED’17 
ЮНЕСКО международната 
конференция на тема „Де-
цата в дигиталната ера“ на 
21 септември 2017 г. в Пред-
ставителството на ЕК в 
България в София. 

QED (Quality in Education  – 
Качество в образованието) 
се организира по инициатива 
на екипа на ЮНЕСКО кате-
драта при УниБИТ от 2011 г. 
след всеки EDUsummIT, пред-
ставяйки резултатите от 
глобалните срещи на високо 
равнище по информационни 
технологии в образованието 
пред обучители и експерти 
в нашата страна и от реги-
она. Като резултат от тези 
семинари се публикуват на-
учни сборници, които са при-
нос към свободно достъпно-
то образователно и научно 
съдържание по проблемати-
ката (UNESCO International 
Workshop QED’14: Quality of 
Education and Challenges in 
a Digitally Networked World, 
2015; UNESCO International 
Workshop QED’16 : Technolo-
gy Advanced Quality Learning 
for ALL, 2016).

На 29 май 2015 г. ЮНЕСКО 
катедрата при УниБИТ ор-

ганизира национална научна 
конференция в чест на 70 
години от основаването на 
Организацията на обедине-
ните нации за образование, 
наука и култура (ЮНЕСКО) 
и 65 години от създаването 
на ДБИ (днес: УниБИТ). На-
учните доклади са издадени в 
сборник, озаглавен „Инфор-
мационни и комуникационни 
технологии в БИН, образова-
нието и културното наслед-
ство“, достъпен от сайта 
на катедрата.

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 – 4 май 2022 г. 
в УниБИТ. Проявата бе му-
лтиплициращо събитие по 
Еразъм+ проект „Дигитал-
но образование за кризисни 
ситуации: Времена без дру-
га алтернатива“ (DECriS, 
2 0 2 0 - 1 - H R 0 1 - K A 2 2 6 -
HE-094685, https://decris.ffos.
hr/), като форумът бе посве-
тен и на отбелязването на 
20 години от установяване-
то през 2002 г. от ЮНЕСКО 
на термина „отворени ре-
сурси за обучение“.

Семинарът в УниБИТ се 
проведе на английски език в 
хибриден формат с участи-
ето на български лектори и 
на 19 чуждестранни универ-
ситетски преподаватели от 
Великобритания, Германия, 
Гърция, Испания, Канада, 
Румъния, Сърбия, Турция и 

Хърватска. Като онлайн 
участници събитието при-
влече над петдесет препода-
ватели и експерти от стра-
ната, от европейски страни 
и от Индия.

През годините ЮНЕСКО 
катедрата „ИКТ в библи-
отечните науки, образова-
нието и културното наслед-
ство“ при УниБИТ създаде 
активни връзки с ЮНЕСКО 
катедри от други държави, 
а също така подкрепи със 
своята експертиза създа-
ването на нови катедри. 
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев 

бе два мандата в Управител-
ния съвет на Института на 
ЮНЕСКО за информационни 
технологии в образованието 
(IITE) със седалище в Москва. 
Катедрата бе партньор и в 
организирането на различ-
ни прояви като ежегодната 
международна научна конфе-
ренция “Digital Presentation 
and Preservation of Cultural 
and Scientific Heritage”, хака-
тон за ученици през 2017 г. и 
редица други.

Перспективите на дей-
ност са свързани с разширя-
ването на партньорската 
ни мрежа на национално и 
международно ниво и с пред-
лагането на иновативни ме-
тоди и политики в теоре-
тичната, образователната 
и приложната изследовател-
ска област на използването 
на ИКТ в библиотечните 
науки, образованието и кул-
турното наследство. 



В изпълнение на дейнос-
ти по Националната на-
учна програма „Сигурност 
и отбрана“ (ННП СиО) и 
Проекта за частично фи-
нансиране на научна проява 
ПЧФНП-22-06 към МОН, на 
9 септември 2022 г. Универ-
ситетът по библиотекозна-
ние и информационни тех-
нологии проведе Регионална 
кръгла маса с международно 
участие на тема „Нацио-
нална сигурност, идентич-
ност и медии в условията на 

Сигурност, идентичност и медии в условията на криза

Мероприятието се ръ-
ководеше от проф. Стоян 
Денчев, председател на Об-
щото събрание на УниБИТ, 
по предложение на който 
присъстващите със става-
не на крака изслушаха хим-
ните на Република Турция и 
на Република България и с ед-

битието бяха отправени 
поздравителни адреси от 
Румен Радев – президент 
на Република България, д-р 
Илин Димитров – минис-
тър на туризма, Димитър 
Стоянов – министър на от-
браната, проф. Сашо Пенов 
– министър на образование-

то и науката, Пламен Тон-
чев – председател на ДАНС, 
и проф. Владо Бучковски – 
министър-председател на 
Македония (2002 – 2004 г.).

Форумът беше привет-
стван от кмета на Община 
Елхово Петър Киров и от 
Анелия Георгиева, зам.-кмет 
на Община Свиленград. В 
своето слово генералният 
консул на Република Бъл-
гария в гр. Одрин Борислав 
Димитров изтъкна значи-
мостта на академичната 
общност в дефинирането 
на проблемите за рисковете 
за националната сигурност 
и намирането на решения за 
тяхното противодействие.

В обръщението си към 
научния форум кметът 
на Община Одрин Реджеп 
Гюркан изтъкна, че не мо-
гат да бъдат поставяни 
граници в добросъседство-
то, културните и други вза-
имоотношения и обмен, но е 
необходимо да бъде обезпе-
чен непрекъснат контрол 
на информацията, свърза-
на с гарантирането на на-
ционалната сигурност. В 
заключителните си думи 
г-н Гюркан благодари на ръ-
ководството на Универси-
тета в лицето на ректора 
проф. Петева и на Почет-
ния гражданин на гр. Одрин 
– скъпия му приятел проф. 
Стоян Денчев, за приноса 
им в развитието на двус-
транните отношения.

След тържествената це-
ремония по откриването 

заслуга имат Реджеп Гюркан 
– кмет на турския крайгра-
ничен град, и кметовете на 
Община Елхово Петър Ки-
ров и на Община Свиленград 
арх. Анастас Карчев.

В работата на Регионал-
ната кръгла маса бяха пред-
ставени 30 доклада и науч-
ни съобщения от учени и 
докторанти от 5 държави, 
членки на НАТО – Турция, 
Германия, Северна Македо-
ния, Австрия и България.

номинутно мълчание и све-
дени глави почетоха памет-
та на Нейно Величество 
Кралицата на Обединеното 
кралство Великобритания и 
Северна Ирландия Елизабет 
II. Думата беше предоста-
вена на ректора на УниБИТ 
проф. Ирена Петева, която 
с кратко слово откри прес-
тижния научен форум.

Поради характера и зна-
чението на Националната 
научна програма „Сигур-
ност и отбрана“, към съ-

глобална политическа и ико-
номическа криза“. Форумът 
се състоя в новооткрития 
градски културен център 
на Община Одрин, носещ 
името на основателя на съ-
временната турска държа-
ва Кемал Ататюрк. За не-
говата организация огромна 

Лятно онлайн училище по информационни науки 

Кръглата маса започна с 
пленарна сесия, а след нея 
продължи в три научни сек-
ции по темите „Сигурност 
в условията на глобална по-
литическа и икономическа 
криза – добри практики и 
перспективи“, „Опазване на 
националната идентичност 
в условията на глобална по-
литическа и икономическа 
криза“ и „Ролята на меди-
ите в отразяването на ак-
туалните проблеми на на-
ционалната, регионалната и 
глобалната сигурност“. 

В пленарния доклад „Све-
товната политическа криза 
и нейното отражение вър-
ху Балканите“ авторите 
проф. Стоян Денчев и проф. 
Ирена Петева акцентираха 
на най-важните проблеми, 
свързани с геополитическа-
та стабилност като фак-
тори за опазването на си-
гурността. 

С научни доклади във 
форума участваха и пред-
ставители на академична-
та общност, докторанти 
и студенти на УниБИТ и 
представители от Турция, 
Северна Македония, Ав-
стрия и Германия.

Кръглата маса завърши 
с дискусионна сесия и обща 
снимка на всички участни-
ци и официални гости пред 
барелефа на основателя на 
Турската република и голям 
приятел на България Кемал 
Ататюрк.

Проектът „Дигитално 
образование за кризисни си-
туации: Времена без друга 
алтернатива“ (“Digital Edu-
cation for Crisis Situations: 
Times When There is no Alter-
native, 2020-1-HR01-KA226-
HE-094685 – DECriS“) е 
одобрен за финансиране по 
програма ЕРАЗЪМ+, Клю-
чова дейност 2 – Сътрудни-
чество за иновации и обмен 
на добри практики, в кон-
курс, насочен към подкрепа 
на дигиталното образование 
и творческите умения в ди-
гитална среда, обявен през 
септември 2020 г. от Евро-
пейската комисия. 

Проектът DECriS започ-
на на 1 март 2021 г. и е с 
продължителност 2 години. 
Проф. дн Таня Тодорова е 
координатор на проекта от 
УниБИТ.

В периода от 22 до 26 ав-
густ 2022 г. в Университе-
та в Хилдесхайм, Германия, 
се проведе второто Евро-
пейско лятно училище по ин-
формационни науки (DESS 
2022). 

Университетът по биб-
лиотекознание и информа-
ционни технологии участва 
онлайн в проведеното обу-
чение с четирима студенти 
бакалаври от Факултета по 
информационни науки и един 
докторант по докторска 
програма „Книгознание, биб-
лиотекознание и библиогра-
фия“, обучаващ се в катедра 
„Библиотечни науки“ при 
Факултета по библиотеко-
знание и културно наслед-
ство. Доц. д-р Евгения Ко-
вачева бе лектор в учебната 
програма на DESS 2022 по 
темата „Оценка на отворе-
ни образователни ресурси“, 

пред студенти и преподава-
тели от България, Германия, 
Испания и Хърватска.

Интензивната едносед-
мична образователна прог-
рама обхващаше актуални 
теми и позволява надграж-

дане и профилиране на зна-
ния, като дава допълнител-
на подготовка, полезна за 
продължаващо образование 
в магистърски програми. 
Студентите придобиват 2 
ECTS, които се признават 

от университетите парт-
ньори.

Актуална информация за 
проекта DECriS се предос-
тавя на  http://decris.ffos.hr/. 

Проф. Таня Тодорова



В Националната библио-
тека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ през юни се откри из-
ложба под същото заглавие. 
Идеята на организаторите 
беше да се представи хиля-
долетното присъствие на 
Старинен Несебър по един 
необичаен начин. В продъл-
жение на две десетилетия 
Община Несебър и Меж-
дународният търговски и 
културен център Геопан 
– Бургас, с подкрепата на 
НБКМ издирват и събират 
съхранените в световните 
библиотеки, в частни и об-
ществени колекции карти, 
изображения и сведения за 
Несебър (Месемврия). Без-
спорно, изложбата е ориги-
нална културна инициатива, 
насочена към подкрепа на 
статута на Старинен Не-
себър като част от светов-
ното културно наследство 
под егидата на ЮНЕСКО. 
Но има и нещо друго. През 
месец юни Българската кар-
тографска асоциация (БКА) 
– национален представител 
в International Cartographic 
Association (ICA), откри в 
Несебър един от големите 
международни научни фору-
ми – 8-ата Международна 
конференция по картогра-
фия и ГИС. Двете инициа-
тиви се допълват и усилват 
чрез своето съчетаване за 
развитието на българската 
черноморска община. 

Интересът на карто-
графите към Черно море и 
бреговете му датира още 
от най-дълбока древност. 
Според някои исторически 
податки от Късната антич-
ност, първите отбелязвания 
на гръцки градове колонии по 
Черноморското крайбрежие 
са от около 550 г. пр.н.е. За 
съжаление, нито едно от 
тях не е стигнало до нас в 
оригиналния си вид. Най-ран-
ните запазени карти са от 
времето на Италианския ре-
несанс. Появата им е свър-
зана с развитието на сре-
диземноморската търговия, 
осъществявана от градове 
републики като Венеция, Ге-
нуа, Анкона, Амалфи. През 
XIII – XIV в. за нуждите на 
корабоплаването и търгов-
ския обмен са разработвани 
нови морски и портоланни 
карти (със сведения за прис-
танищата, разстоянията, 
връзките им, безопасното 

Несебър в картографски архиви 
и колекции (II – XXI век)

влизане в тях), както и ръ-
кописни карти със сведения 
за бреговата ивица, снабдени 
с мрежа от компасни линии и 
оформени с красиво изписани 
„рози на ветровете“. Без ге-
ографските сведения и кар-
тите – плод на италианска-
та традиция, развитието на 
европейската картография 
от XIII в. насам би било не-
мислимо. В пълна сила това 
важи и за изграждането на 
европейските представи за 
Българското черноморие и 
Несебър. Несебър винаги е 
бил сред важните приста-
нища по Черноморието. Въз-
никнал като гръцка колония 
още в началото на VI век 
пр.н.е., през Античността 
и Ранното средновековие 
той е не само рибарско сели-
ще, но и търговски център. 
От него потеглят кораби за 
Евксинския Понт, Пропон-
тида, Егейско море, Алек-
сандрия, Атина, Египет, Ко-
ринт, Русия, Украйна. 

Целта на тази изложба е 
да покаже през картограф-
ските образи едно слабо 
познато лице на Несебър 
(Месемврия) като светов-
но културно наследство и 
чрез него – трайния инте-
рес и значението, които му 
е отдал и отдава светът. В 
тази насока впечатляващо 
е представянето в излож-
бата на издирени и показани 
(много от тях за първи път) 
картографски изображения 
от Британската библиоте-
ка – Лондон, Библиотеката 
на Руската академия на на-
уките – Санкт Петербург, 
Библиотеката на граждан-
ския музей „Корер“ – Вене-
ция, Библиотеката Томазо 
Корсини – Флоренция, Дър-
жавния архив – Венеция, 
Националната библиоте-
ка „Марчиана“ – Венеция, 
Френската национална биб-
лиотека – Париж, Саксон-
ската библиотека – Дрез-
ден, Военния архив – Виена, 
и Държавната библиотека 
на Пруското културно на-
следство – Берлин. Излож-
бата не би се превърнала в 
реалност без насърчението 
и подкрепата от ръковод-
ството на Община Несебър, 
културната му обществе-
ност, приятелите на Несе-
бър в страната и извън нея. 

Благородно предизвика-
телство към създадената 

Плакат на изложбата (българска версия)
Графичен проект: Алексей Асенов, „Ваколор“ – Пловдив

Карта на Бургаския залив  
от Месемврия до Рибарския нос 

след Созопол, 1784 г. 
Участието на картата  

в изложбата е принос 
на Анастас Ангелов от Варна.

Изчертал: Андре-Жозеф Лафит-
Клаве (André-Joseph Lafitte-Clavé, 
1740 – 1794), Френска национална 

библиотека „Галика“.

общност от съмишленици 
и следваща стъпка в разви-
тието на идеята е събра-
ната колекция да се превър-
не в основа на дългосрочен 
културен проект „Несебър 
в световните архиви, библи-
отеки и частни колекции“. 
Осъществяването му още 
веднъж би потвърдило ус-
пешното социално, икономи-
ческо и духовно развитие на 
града и Общината, тяхното 
място в страната ни, в Ев-
ропа и света. Като значимо 
дело изложбата приобщава и 
най-големите български кул-
турни и научни институти 
– Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
Научния архив на Българ-
ската академия на науките, 
Българската картографска 

асоциация, Националния му-
зей „Земята и хората“, Во-
енно-географската служба 
на Министерството на от-
браната, Музея на Лесотех-
ническия университет и др. 

Надяваме се посетители-
те на изложбата да са убе-
дени колко интересен и мно-
гообещаващ е пътят, който 
предстои да се измине, за да 
се докоснем до още много 
следи от миналото на Несе-
бър, които, макар съхранени, 
са ни все още непознати. И 
колко много може да ни до-
несе куражът да потърсим 
и покажем величието на хи-
лядолетния град, съхранено 
в световните библиотеки, 
в научни архиви и частни ко-
лекции.

Д-р Стефан Пейков 
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Екслибрис Евгений Босяцки

Илия Пехливанов е име, 
познато на толкова много 
журналисти, историци, фи-
лолози, преводачи и най-ши-
рок кръг от познавачи на 
нашето духовно и култур-
но наследство, че специал-
но представяне надали е не-
обходимо... Изследовател, 
откривател, познавач, це-
нител, анализатор, популя-
ризатор, съвременен буди-
тел, ако искате, и новинар 
в прекия смисъл на думата! 
Малко ли новини за пости-
женията на българистика-
та в европейски и свето-
вен мащаб бяха съобщени 
и са съобщавани от него?! 
Благодарение на перото му 
българският читател се 
запозна с не един и двама из-
следователи на българско-
то минало, език, книжов-
ност, изкуство, музика от 
целия свят… Затова не мо-

жем да не забележим присъ-
щите на Илия Пехливанов 
ерудиция, неповторим усет 
за новото (но и за „добре 
забравеното старо“!), про-
светен патриотизъм и чув-
ство за отговорност.

Илия Пехливанов пости-
га своите творчески цели 
по естествен начин, което 
буди доверие у читателя. 
Но зад тази привидна ле-
кота и артистичност се 
крият огромен труд, силна 
интуиция, изследователски 
потенциал, който е в пълна 
хармония с онова, което на-
ричаме „разследваща жур-
налистика“... 

Тази особена, енциклопе-
дична амалгама е доказана 
блестящо още през далеч-
ната 1981  г., когато на 
бял свят се появи книгата 
„Преображения Матееви“. 
И още тогава всички ние, 

Необикновена книга  
на необикновен автор

Проф. Пламен Павлов

Преди четиридесет години беше издадена книгата 
„Преображения Матееви“ на Илия Пехливанов – 
документален роман за живота и делото на Отец 
Матей Преображенски – един от националните 
ни герои, за когото рядко се говори с полагащото 
му се уважение. По този повод авторът направи 
фототипно издание с предговор на проф. Пламен 
Павлов. Книгата се дарява на читалища, библио-
теки и музеи, където има интерес към личността 
на всеотдайния радетел за народа, проповедник, 
автор, пътуващ книжар и верен съратник на Ва-
сил Левски в борбата за освобождението ни.

изненаданите от книгата, 
но и благодарни читатели, 
възприехме написаното от 
Илия Пехливанов не като 
поредната биография на 
национален герой, а като 
откритие, прозрение; не 
на последно място – като 
истинско интелектуално 
приключение! 

Със сигурност днес отец 
Матей Преображенски не 
е онази полузабравена, не-
доразбрана и недооценена 
фигура, каквато беше в на-
шите знания (и незнание!) 
преди книгата на Илия Пех-
ливанов. Защото именно 
той, подобно на старите 
зографи, съгради образа на 
своя герой от пръснати-
те от всемогъщото вре-
ме парченца информация, 
много от които сам от-
кри в различни кътчета на 
страната ни и старателно 
почисти от прахоляка на 
забравата… 

Няма как да не сме благо-
дарни на изследователя и 
писателя, който показа ис-
тинския лик на Миткалото 
– народен будител, просве-
тител и лечител, ренесан-
сова личност и „български 
Леонардо“, бунтовник за 
вяра и народност, по-стар 
верен събрат и наставник 
на Апостола на Свобода-
та… Нещо повече, Илия 
Пехливанов не само въз-
станови горнилото на чо-
вешкия път на отец Ма-
тей, неговото мисловно и 
емоционално богатство, 
но и го върна в национал-
ното ни съзнание и съвре-
менната ни историческа 
памет. 

От предговора,  
със съкращения

Матей Преображенски. Рисунка в книга на Петко Франгов
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