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КИРИЛО  МЕТОДИЕВСКИ ВЕСТНИК

„Спящите апостоли” „Спящите апостоли” 

ЧЧаст от сценатааст от сцената  

„Молитва в „Молитва в 

Гетсиманската градина”Гетсиманската градина”

Стенопис от ЗеменСтенопис от Земен
(XIV в.)(XIV в.)

ОТ МАРКА

СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ 

И взима със Себе Си Петра, Иакова и Иоанa; 

и почна да се ужасява и да тъгува.

И рече им душата Ми е прескръбна до смърт; 

останете тук и бъдете будни. 

И като се поотдалечи, падна на земята и се молеше

да Го отмине тоя час, ако е възможно;

и казваше: Ава Отче! За Тебе всичко е възможно;

отклони от Мене тая чаша;

но да бъде не каквото Аз искам, а каквото Ти.

Дохожда, и ги намира, че спят, и казва на Петра:

Симоне, спиш ли? 

не можа ли един час да постоиш буден?

Бъдете будни и се молете, 

за да не паднете в изкушение: 

духът е бодър, а плътта – немощна.

И пак като отиде, помоли се и каза същите думи.

А като се завърна, намери ги пак да спят, 

понеже очите им бяха натегнали; 

и не знаеха що да Му отговорят.



Знанията носят дивиденти

Доц. д-р Мария Младенова
Декан на Факултета по библиология, информационни системи

и обществени комуникации

Уважаеми г-н Ректор,
Скъпи студенти и приятели,

Позволете ми да ви поздравя най-искрено и сърдечно с „добре 
дошли” на 55-ия първи учебен ден в нашето модерно училище, в 
което цари истинска просветителска атмосфера, излъчваща дъл-
боки професионални послания към всички студенти и особено 
към онези, пристъпили неговия праг днес за първи път. Позво-
лявам си да ви нарека „приятели”, защото съм убедена, че всички 
ние сме събрани от общата ни любов към словото, книгата и зна-
нието, които от древността до наши дни винаги са били и храна, 
и лек за духа. Затова не е случайно, че в общата картина на циви-
лизацията мястото на всеки народ се определя от количеството 
книги, които той прочита.

Убедена съм, че благодарение на модерните професии, които 
сте си избрали, твърде скоро вие  ще станете ключови фигури в 
процесите на създаването на информационното общество и на 
обществото на знанието, което според Алвин Тофлър ще бъде 
по-стойностно и по-хуманно. В началото на XXI век – века на 
информационните технологии, на вашите професии се възлагат 
изключителни отговорности за изграждането на електронната 
култура на обществото, която се основава преди всичко на зна-
нията, получавани в процеса на четенето и беседите с ерудирани 
преподаватели. Четенето прави студента знаещ, беседите – наход-
чив, а навикът да записва – точен, но не забравяйте, че знанията 
придават на човека тежест, а постъпките – блясък.

Историята на цивилизацията може да се изрази с шест думи: 
колкото повече знаеш – толкова повече можеш. Затова трупайте 
знания и развивайте щедро своите умения.

В днешния динамичен век не е достатъчно само студентът да 
чете. Нужно е още той да знае как и какво да чете. На това ще ви 
научим ние, вашите преподаватели, чиято главна задача е да от-
варяме широко пред вас вратите към знанието, а не да ви пропус-
каме през тях лесно и безотговорно. Тук вие ще намерите учители 
и разговорът с тях струва колкото прочита на хубава книга; ще 
разтворите книги, чието четене струва колкото разговор с мъдри 
философи.

Ние сме готови да ви служим всеотдайно. Служейки на вас, ще 
раздаваме и осъществяваме самите себе си, давайки ви не само 
своите знания, но и своята човечност, като не забравяме, че на-
шата първа и последна задача е да възпитаваме и образоваме ка-
чествено децата на България, за да бъдат те равностойни и конку-
рентни партньори на своите колеги от останалите страни в Евро-
пейския съюз.

Вие сте нашите бъдещи слушатели и справедливи критици. Же-
лая ви от сърце да станете по-знаещи, по-умни и по-добри от нас, 
защото не всички можем да бъдем красиви и богати, но всички 
можем да бъдем по-добри и по-хуманни. Успехите на знаещите 
студенти са нашата истинска радост и професионална награда. Но 
за да съберем богато зърно, първо трябва да го посеем. Нека сеем 
заедно, защото заедно можем повече, и да пожънем заедно снопи, 
натежали от знанията и идеите, получени в нашето училище. И 
помнете: акциите, вложени в знанията, носят най-големи и сигур-
ни дивиденти. Поставяйте си високи цели и развивайте своето 
въображение, което е верен приятел на бъдещето, и не забравяй-
те, че във всеки студент живее един бъдещ професор.

На добър час към знанията, към информационното общество и 
академичните тоги!

3 октомври 2005 г.

Поради големия брой кандидат-
стващи за определените 320 мес-
та от Министерството на обра-
зованието и науката по държавна 
поръчка, от които 220 за редовно и 
100 за задочно обучение, минимал-
ният бал на приетите за учебна-
та 2005-2006 г. кандидат-студен-
ти остана много висок – 20,5 при 
максимален бал от 24,00.

По решение на Академическия 
съвет на СВУБИТ беше осигурена 
нова възможност за приемането 
на завършили езикови, математи-
чески и специализирани гимназии 
като Националната гимназия за 
древни езици и култури, Софий-
ската духовна семинария „Св. 
Иван Рилски” и др. До 55 на сто 
от местата в задочната форма на 
обучение в петте специалности се 
заеха от работещи в библиотечна-
та, книгоиздателската и книготър-
говската мрежа, в архиви, музеи, 
галерии и други културно-исто-
рически институции, в сферата на 
информационния бизнес и пр.

За постигнатите резултати до-
принесе и активно проведената 
кандидатстудентска кампания 
чрез разнообразните форми на 
използваната реклама – комплект 
от подходящи рекламни листов-
ки, плакати, фланелки, подробен и 
добре оформен кандидатстудент-
ски справочник, участие в канди-
датстудентските борси в София, 
Пловдив и Скопие – Македония, 
публикации в печатните и елек-
тронните медии, изпращане на 
e-mail-и до училища, издателства, 
печатници, библиотеки и др.

Осъзнавайки отговорностите, 
които произтичат от Болонската 
декларация за създаване на Един-
но европейско образователно 
пространство, училището има по-
тенциала и полага големи усилия 
за постигане на високо качество 
на обучението, за оптимален ба-
ланс между новаторството и тра-
дициите.

Съгласно чл. 17 (4) и (5) на Зако-
на за висшето образование СВУ-
БИТ може да извършва обучение 

Уважаеми г-н Денчев, 

Приемете искрените ми пожелания за успешно начало на 
новата учебна година на Вас и Вашите възпитаници!

Висшето училище по библиотекознание и информацион-
ни технологии е едно от авторитетните наши учебни за-
ведения и искрено вярвам, че ще утвърждавате и занапред 
успешните практики на българското висше образование. 
Вярвам също, че университетът ще се доказва убедител-
но като едно от елитните българските висши училища и 
занапред.

На добър час!
Сергей Станишев

Министър-председател 
на Република България 

3 октомври 2005 г.

Оптимистична визия

за бъдещето
Доц. д-р Севдалина Гълъбова – заместник ректор на СВУБИТ

и в трите образователно-квали-
фикационни степени: „бакалавър”, 
„магистър” и „доктор”.

Подготовката на студентите в 
образователно-квалификационна-
та степен „бакалавър” е в редовна 
и задочна форма по пет специал-
ности:

• Библиотекознание и библиогра-
фия;

• Книгознание и книгоразпро-
странение;

• Информационни фондове на 
културно-историческото на-
следство;

• Информационни технологии;
• Информационно брокерство.

СВУБИТ организира подготов-
ката и на магистри в двете форми 
- редовна и задочна, след бака-
лавърска степен с едногодишно 
обучение (два семестъра) и за за-
вършили друго висше образова-
ние (т. нар. неспециалисти) с про-
дължителност на обучението три 
семестъра в следните магистърски 
програми: 

• Библиотекознание и библиогра-
фия;

• Библиотечен мениджмънт;
• Управление на книгоиздаването 

и книготърговията;
• Информационни технологии и 

информационно брокерство;
• Информационна среда на кул-

турно-историческото наслед-
ство;

• Организация и управление на 
информация и знание и др.

В процес на подготовка е обу-
чението на докторанти в редовна 
и задочна форма, както и за дис-
танционно обучение в различ-
ните степени. Чрез Центъра за 
продължаващо обучение започна 
провеждането на краткосрочни и 
дългосрочни курсове за квалифи-
кация и следдипломно обучение 
по профила на СВУБИТ.

Създаден е Център за следди-
пломна квалификация в областта 

на културно-историческото на-
следство, който вече организира 
своята работа.

Академичният състав усилено 
се подготвя за акредитацията на 
своите бакалавърски и магистър-
ски програми от Националната 
агенция за оценяване и акредита-
ция.

СВУБИТ има добра материална 
база, която се поддържа, обогатява 
и постоянно обновява. Компютър-
ната лаборатория „Джон Атана-
сов” обхваща четири компютърни 
зали, оборудвани с нова техника. 
Предстои нейното разширяване.

Изградена е и функционира ло-
кална компютърна мрежа с оси-
гурен достъп до Интернет. Има и 
няколко самостоятелно обособени 
компютризирани работни места за 
студенти също с осигурен достъп 
до Интернет. Закупени са скенери, 
мултимедийни проектори, прин-
тери, мрежови устройства и др.

Научноизследователската дей-
ност има разнообразна тематика. 
Тя се извършва според действаща-
та наредба и съставения научно-
изследователския план за периода 
2005-2007 г.

Подписани са двустранни дого-
вори с аналогични институции в 
Русия, Германия, Сърбия, Турция 
и др. Извършва се подготовка за 
членство в международни профе-
сионални организации. Участваме 
и в европейските програми „Ераз-
мус”.

Ректорът проф. д.ик.н. Сто-
ян Денчев заедно с академичния 
състав и в сътрудничество със 
Студентския съвет, отчитайки 
потребностите, проблемите и мне-
нието на студентите, работи дейно 
за осъществяване мисията на учи-
лището и постигане на основните 
цели, залегнали в Болонската де-
кларация.

Всички ние вярваме в доброто 
бъдеще на нашата Алма матер.

5555  годинигодини



Споделено 
наследство

Форумът протече под формата 
на пряк диалог около обща кръгла 
маса, като предмет на дискусията 
бяха уникалните културни кори-
дори в Югоизточна Европа, които 
са òси на многовековни културни 
и икономически връзки в реги-
она, включващи материалното и 
нематериалното културно и исто-
рическо наследство на страните и 
народите, живеещи в тази част на 
Европа. 

При откриването на форума 
президентът Георги Първанов 
отбеляза, че сега държавните гла-
ви от региона се включват в един 
дебат, който се води в научните и 
експертните среди десетилетия на-
ред, като се спори по много неща, 
но едно е сигурно, че понятието 
„културни коридори” се налага в 
резултат на усилията да се опре-
дели духовното взаимодействие и 
дори цивилизационната близост 
на региона на Югоизточна Евро-
па. Българският държавен глава 
подчерта, че културните коридо-
ри в региона съществуват трайно 
през различните периоди и епохи 
и че те имат своята икономическа 
обусловеност, което обяснява и 

Участниците във Варненския форум

Пресфото БТА

Форум 

„Културните коридори в Югоизточна Европа” – 

Варна, 20-21 май 2005 г.

относителното съвпадение с на-
стоящите паневропейски транс-
портни коридори. Добави, че те 
имат и една невероятна динамика 
като резултат от дълбоки вътреш-
ни процеси и осезаемо външно 
културно-политическо влияние.

По време на форума държав-
ните глави на страните от Югоиз-
точна Европа обсъдиха и приеха 
Декларацията от Варна, в коя-
то държавните глави от региона 
поеха конкретни ангажименти за 
разкриване, опазване и устойчиво 
използване и популяризиране на 
културните коридори в Югоизточ-
на Европа. В тази Декларация за 
първи път в историята на Югоиз-
точна Европа държавните глави на 
страните в нея единодушно декла-

рират, че:
- богатото културно наследство 

на Югоизточна Европа преди 

всичко свързва, а не разделя 

страните от региона; 

- културното наследство на 

нашите страни съставлява 

безценен ресурс за устойчиво 

икономическо и социално раз-

витие на региона; 

- разкриването на културното 

наследство на Югоизточна Ев-

ропа подчертава значението 

на региона като една от люл-

ките на европейската цивили-

зация.

Наред с това в тази Декларация 
държавните глави на страните от 
региона се ангажират:
- да улеснят създаването на по-

стоянно работеща Регионал-

на експертна мрежа, която да 

разработи дългосрочна Стра-

тегия и План за действие за 

разкриване, опазване, устой-

чиво използване и популяризи-

ране на културните коридори; 

- да предприемат спешни мерки 

за опазване на изложеното 

на опасност културно наслед-

ство; 

- да улеснят създаването на не-

обходимата правна и инсти-

туционална рамка за популя-

ризирането на културното 

наследство и за използването 

му като основа за развитие на 

културния туризъм в рамките 

на целия регион;

- да съдействат за организиране-

то на регионални форуми като 

продължение на настоящия, 

за да приемем Стратегията и 

Плана за действие за култур-

ните коридори.

Форумът реши на следваща-
та среща в същия формат, която 
ще се проведе в Хърватия през 
2006 г., да бъдат приети Страте-

гия и План за действие за раз-

криване, опазване и устойчиво 

използване и популяризиране на 

културните коридори в Югоиз-

точна Европа, проектът за които 
ще бъде разработен от Регионал-
ната експертна мрежа, чието из-
граждане предстои.

1100 години от основаването на манастира 

„Св. арх. Михаил” („Св. Наум”) край Охрид

Снимка Антоанета Сърневска 

Славистиката

пред изпитание
Акад. Милан Гурчинов

председател на Международния комитет на славистите.

Специално за в. „За буквите“

През 2008 г. в град Охрид, Македония, ще се състои ХІV-ият 
международен конгрес на славистите. Представител на редакци-
онния комитет на Кирило-Методевския вестник записа изявле-
ние на акад. Милан Гурчинов по време на Международната писа-
телска среща в София през май 2005 г.

Програмата на предстоящия пореден славистичен конгрес вече 
е съставена. Тя бе обсъждана на заседание в град Ополе и ще бъде 
утвърдена в Белград.

Понастоящем проучвания на славянската история и култура се 
водят в 42 страни по света – освен в Европа, също в Япония, Ин-
дия, Нова Зеландия, Израел и другаде. Славистика има и  в Китай. 
Наша делегация ще посети тази милиардна страна, за да бъде тя 
включена чрез свои представители в конгреса.

Славистиката в наши дни е изправена пред големи предизвика-
телства и изпитания. Новата геополитика влияе отрицателно на 
науката. Свидетели сме как след разпадането на СССР и социа-
листическия лагер застрашително се ограничава изучаването на 
славянските езици и култури. Смесват се глобализацията в облас-
тта на междудържавните отношения и глобализацията в областта 
на културата. А те всъщност са коренно противоположни – сви-
ването на държавния суверинитет следва да се балансира чрез 
усилване на културните взаимоотношения. 

Лично аз съм работил десетилетия за свързване на руската и 
френската литература и съм убеден, че славистиката не може да 
мине без пълноправно участие на българската и руската наука.

Слънце от църквата „Св. Богородица” в Хасково (1837)

На 20 и 21 май 2005 г. във Варна се проведе регионалният форум 

„Културните коридори в Югоизточна Европа – общо минало и споде-

лено наследство, ключ към бъдещо партньорство”.

Форумът беше организиран под патронажа на българския пре-

зидент Георги Първанов, на генералния директор на ЮНЕСКО 

Коичиро Мацуура и на генералния секретар на Съвета на Европа 

Тери Дейвис. В него освен патроните участваха още седем държавни 

глави от Югоизточна Европа, личните представители на президен-

тите на три страни от същия регион, представители на ИКОМОС, на 

Европейската комисия и на ПРООН-България, членовете на Почет-

ния комитет на форума, наблюдатели от четири съседни на региона 

страни и членовете на Експертната работна група, изготвила про-

ектите на Декларацията от Варна.

55 години



Днес е важен ден за всички ев-
ропейци. Днес честваме успеха 
на много години на тежка рабо-
та, особено от българския народ, 
който избра да изгради едно де-
мократично общество. Присъеди-
няването към Евросъюза е силно 
признание на тези усилия. Скоро 
България ще заеме подобаващото 
си място като равноправен парт-
ньор сред 27 членове и население 
почти 500 милиона.

Историческа стъпка

Днес също така приключва и 
едно по-амбициозно разширява-
не на Евросъюза, което се позна-
ва като регионализация на съюза, 
където се поставят в миналото 
несправедливостите и се слага ак-
цент върху разпространението на 
мира и демокрацията в континен-
та.

Подписването на договора е 
начало на тържествуване и на ра-
бота. Предстои ратификация пре-

Димитрис Куркулас в разговор с еврокомисаря по разширяването 

Оли Рен, София, 18 март 2005 г.

Пресфото БТА

Подписването Договора за присъединяване на България 

Европейския съюз – нова глава към Паисиевата история

Димитрис Куркулас

ръководител на делегацията 
на Европейската комисия в България

ди да се стигне до пълноправно 
членство през 2007. Оттук нататък 
България ще бъде активен наблю-
дател в заседанията на различните 
комитети и органи на Европей-
ския съюз, а също така и на Ев-
ропейския парламент. Всички ние 
очакахме този ден с надежда.

Присъединяването към Евро-
пейския съюз е плод на много го-
дини тежка работа. Искам да из-
разя благодарността си от името и 
на членовете на делегацията на Ев-
ропейския съюз българи и небъл-
гари за тяхната работа. Благодаря 
и на всички колеги в българските 
институции и администрацията, 
които имат принос за този успех, 
особено на екипа, водещ прегово-
рите. България може да се гордее 
със своите постижения, които ние 
днес отчитаме.

Ако Паисий Хилендарски би 
могъл да пренапише своята „Исто-
рия славянобългарска”, той би мо-
гъл да се гордее с тази историческа 
стъпка на вашата страна.

Нека да приключа с химна на 
Кирил и Методий, чиято азбука 
става част от лингвистичния атлас 
на европейския пейзаж:

„Върви, народе възродени, 

към светла бъднина върви”.

25 април 2005 г. 
(БТА)

С България в Европа 

влиза кирилицата
Мигел Мартинес

председател на Парламентарната асамблея 
на Съвета на Европа

Изпитвам дълбоко удовлетворение, че в първите дни на моя 
мандат като Председател на Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа държа слово – приветствие към България – двадесет 
и седмата страна, която става наш член. Моята радост е още по-
искрена от възможността да последвам демократичния процес в 
България твърде скоро, след като посетих тази гостоприемна и 
красива страна...

Българите винаги са считали себе си за истински европейци. 
България географски е кръстопът на различни култури, които съ-
четават тракийски, гръко-романски, византийски, прабългарски, 
славянски и отомански съставки.

България е първата страна – наша членка с кирилица, родина на 
Св. св. Кирил и Методий, които през IX век изобретяват тази аз-
бука, скоро възприета от повечето славянски страни чрез право-
славното изповедание на Христовата вяра. Това определя принад-
лежността на България към източната половина на европейската 
цивилизация, споделяйки със своята духовна същност общоевро-
пейското културно наследство...

Уверен съм, че със своята новопридобита демократическа иден-
тичност България ще бъде способна да обогати Съвета на Бвропа 
и останалите страни-членки. Също така съм сигурен,че и самата 
България ще извлече облага от своето членство. 

Съветът на Европа въпреки своите органичени материални из-
точници безспорно подпомага идеологическата и духовна общ-
ност на всички европейски нации, привързани към парламентар-
на система на управление. Всяко ново присъединяване укрепва 
нашата Организация и усилва нейната роля като средство за на-
дежден мир. напредък и сътрудничество в общоевропейски ма-
щаб. 

Словото е произнесено на официалната церемония
при присъединяването на Република България

към Съвета на Европа, Страсбург, 7 май 1992 г.

Светец с хляб и кръст от манастира в Неделино (1846)

Декларация относно използването 

на кирилицата в Европейския съюз
С признаването на българския език като автентичен 

език на Договорите, а също и като официален и работен 

език, който се използва от институциите на Европейския 

съюз, кирилицата се превръща в една от трите азбуки, ко-

ито ще се използват официално в Европейския съюз. Тази 

съществена част от културното наследство на Европа пред-

ставлява особен български принос към езиковото и кул-

турното многообразие на Съюза. 

Из Договора относно присъединяването 
на Република България към Европейския съюз (стр. 885)

В сайта на Британската биб-
лиотека „British library” (www.
bl.uk/.../bulggosp.html) върху 3 
страници е представено Четверо-
евангелието на цар Иван Алексан-
дър, което се съхранява в Британ-
ския музей. Подробно се разказва 
за търновското царство от XIV век 
и втория Златен век на българска-
та книжнина. Откриването на скъ-
поценния ръкопис от лорд Робърт 
Кързън през 1834 г. в атонския 
манастир „Св. Павел” и неговото 
странстване в различни книго-
хранилища предизвиква любопит-
ството на читателя.

„Славянският език се пише на 

кирилица. Текстът на Четверо-

евангелието на цар Иван Алек-

сандър е художествена кулмина-

ция на тази азбука, създадена в 

средата на IX век от Св. Констан-

тин-Кирил. Редом със своя брат 

Св. Методий те ползват видоиз-

менени букви от гръцката азбука 

съобразно фонетичните особе-

ности на техния местен език.

Кирилицата се ползва главно 

от православната църква, която 

има единствен по рода си Праз-

ник на буквите – 24 май.”

„За буквите”

Лондонското евангелие

в Интернет



Нови хоризонти пред 

кирилицат а
Първа световна среща на българските медии,

София, 23-25 май 2005 г.

Българско азбукарче от Интернет-поколението

в първия учебен ден

Пресфото БТА

Три дни около Кирило-Методиевския празник в София заседава 

Първата световна среща на българските медии, уредена от Българ-

ската телеграфна агенция. Тя бе посветена на 1150-годишнината от 

създаването на славянската (старобългарска) азбука. В нея взеха учас-

тие представители на 70 печатни издания, телевизионни канали, ра-

диостанции и интернет-портали от 50 страни. Обсъдени бяха ролята 

и мястото на медиите за утвърждаване на българската национална 

идентичност в глобализиращия се свят.

С указ на Президента Георги Първанов д-р Волфганг Вислоцил, 

генерален директор на Австрийската информационна агенция и 

Виталий Игнатенко, генерален директор на ИТАР-ТАСС бяха награде-

ни с орден „Мадарски конник”.

Подготвя се сьздаването на Асоциация на българските медии.

Айдън Уайт

генерален секретар на 
Международната федера-
ция на журналистите

Уважаеми колеги, 
Борбата за плурализъм, разно-

образие и качество на средствата 
за масово осведомяване е от вър-
ховно значение и вашата среща 
предоставя отлична възможност 
да се обсъдят предизвикателства-
та пред журналистите и всички 
останали медийни професиона-
листи през идните години.

Медиите в България и Румъния 
имат задачата да изградят преди 
влизането си в Европейския съюз 
солидни структури, които ще от-
говарят на най-високите стандар-
ти за независимост, отговорност 
пред обществото и плурализъм. 
Това не е лесна задача, като се 
има предвид натискът – полити-
чески и икономически, на който 
са подложени и държавните, и 
частните медии. Днес журналис-
тиката изживява дълбока криза, 
в която политически и икономи-
чески сили се борят за влияние 
и обществените интереси са до 
голяма степен забравени, и ние 
сме изправени пред задачата да 
върнем интересите на общест-
вото обратно в дневния ред на 
масмедиите.

Международната федерация на 
журналистите и нейната регио-
нална структура Европейската 
федерация на журналистите, ко-
ито представляват най-големите 
групи от журналисти по света и 

в Европа, подкрепят вашите уси-
лия да пропагандирате междуна-
родната медийна солидарност в 
защита на професионализма и не-
зависимостта.

В тези опасни за професионал-
ната журналистика времена на 
нас ни е нужна повече медийна 
солидарност, по-интензивен со-
циален диалог, дебат, дискусии 
и яснота по отношение на слож-
ните въпроси, пред които сме из-
правени. Вашата Световна среща 
е навременна и важна стъпка 
както за българските, така и за 
световните медии.

M M M

Виталий Игнатенко

генерален директор на 
ИТАР-ТАСС, Русия

Драги приятели, скъпи колеги,
Преди всичко разрешете ми 

най-сърдечно да ви поздравя от 
името на Всемирната асоциация 
на руската преса, която обеди-
нява 68 страни. Радваме се да 
вземем участие в този прекрасен 
форум.

Вашата среща неслучайно ста-
ва именно в тези дни, когато се 
отдава почит към делото на сла-
вянските първоучители Кирил и 
Методий. За цялото славянство, 
за цяла Русия и за останалите 
славянски страни най-ценно е 
словото, езикът. Денят на славян-
ската писменост и българската 
просвета и култура е наистина 
голям празник. Паметта за под-

вижничеството на двамата солун-
ски братя ни е особено нужна в 
наши дни.

Допреди 1917 г. този празник е 
бил честван нашироко и у нас. И 
днес в нова Русия той вече се чест-
ва отново повсеместно като офи-
циален празник. За първи път в 
най-северния град Мурманск, зад 
Полярния кръг, писатели и жур-
налисти го възродиха през 1986 г. 
Там се издига паметник на Св. св. 
Кирил и Методий – точно копие от 
паметника пред Народната библи-
отека в София, като дар от българ-
ския народ.

Възприемането на християн-
ството през далечния IX век от 
България, а сетне и от Русия, на-
следството на Кирил и Методий 
става и фактор от изключително 
значение за бъдещото развитие на 
славянските народи. Приета по-
късно от сърби, молдовци, монго-
ли, славянската азбука дава основа 
за творчество. Още през първата 
четвърт на X век в България са 
преведени най-важните съчине-
ния на античността. 

Историческото наследство на 
славянските братя Кирил и Ме-
тодий, спасено в България, става 
основа на колосална по мащаби 
цивилизационна мисия.

Сега ние се гордеем, че трета 
азбука на Европейския съюз ста-
ва кирилицата. Кирил и Методий 
са предтечи на интеграцията на 
културните и духовни ценности 
на Стария континент.

В последно време срещите меж-
ду президентите Владимир Путин 
и Георги Първанов ни дадоха ос-
нование да предприемем редица 
практически стъпки: Второто за-
седание на руско-българския биз-
нес форум, откриването на Дом на 
Москва в София, където тържест-
вено бе отбелязан 24 май, конгре-
сът на Всемирната асоциация на 
руската преса във Варна, в който 
взеха участие 250 представители 
на медиите от различни страни 
по света, спомагат за изграждане 
на единно информационно прос-
транство. Наша бъдеща задача е 
да разширяваме и утвърждаваме 
научно-образователното общува-
не в неговите най-разнообразни 
форми.

С радост подкрепяме вашите 
благородни усилия и искрено ви 
желаем успех.

Интернет адрес за българите по света: www.ide.li

Знакът „at” на 

електронната 

поща в Интернет.



Симеон Борисов Сакскобургготски е роден на 16 юни 1937 г. в 
София. Син е на цар Борис ІІІ и царица Йоанна.

На 28 август 1943 г., след внезапната смърт на цар Борис ІІІ едва 
6-годишен се възкачва на престола. През 1946 г. цар Симеон, сес-
тра му княгиня Мария Луиза и царица Йоанна са принудени да 
напуснат България. Без да е абдикирал от престола, нашият цар 
Симеон ІІ заминава в половинвековно изгнание. През юли 1951 
г. испанското правителство предоставя политическо убежище на 
българското царско семейство. През 1962 г. Негово Величество 
Симеон ІІ сключва брак с испанската принцеса доня Маргарита 
Гомес-Асебо и Сехуела. Имат пет деца – четирима синове и една 
дъщеря. През 1996 г. Симеон ІІ се завръща в България след почти 
50-годишно изгнание. Освен родния си български език говори от-
лично английски, френски, немски, италиански и испански, полз-
ва арабски и португалски.

След категоричната победа на Националното движение „Си-
меон Втори” на 24 юли 2001 г. Симеон Сакскобургготски положи 
клетва като министър-председател на Република България след 
като спечели безапелационно парламентарните избори.

Със своето поведение министър-председателят на България 
доказа, че е не само ярко, но и качествено ново политическо яв-
ление. Наложи нов светски етикет за поведение в политическото 
пространство и като многорък Шива пое твърде много задълже-
ния, свързани с настоящето и бъдещето на България.

През 2001 г. гръцката бизнес общност го избра за „Икономиче-
ска личност на годината”.

Член-кореспондент е на Университета в Болоня, който е сред 
най-старите университети в Европа.

На 25.04.2005 г. българският премиер подписа Договора за при-
съединяването ни към Европейския съюз, който посвети на бъл-
гарската младеж.

M M M

Д-р Владо Бучковски е роден на 2 декември 1962 г. в Скопие. 
През 1986 г. завършва право, а през 1991 г. защитава докторат на 
тема „Римското и съвременното заложно право”. От 2003 г. е про-
фесор по право в Юридическия факултет на Университета в Ско-
пие. Женен е и има 2 деца.

В периода от 1998 до 2000 г. д-р Бучковски е член на Държавната 
избирателна комисия, а от 2000 до 2001 г. е председател на Град-
ския съвет на Скопие. От май до ноември 2001 г. е министър на 
отбраната в коалиционното правителство на Македония.

През есента на 2003 г. д-р Владо Бучковски е председател на 
Правния съвет на Министерския съвет на Република Македония. 
През ноември 2004 г. е избран за лидер на Съюза на социалистите 
в Македония и му е поверен мандат за сформиране на ново пра-
вителство. На 15 декември 2004 г. представя пред парламента в 
Скопие състава на новия си кабинет.

На 11 март т. г. Международната асоциация на педагозите за 
световен мир в Ню Йорк му присъди световната награда „Гранд 
при” като признание за неговата огромна хуманитарна дейност и 
приноса му към постигането на напредък в световния мир. На-
градата се състои от три отличия – „Гранд при”, златен медал и 
диамантен гълъб.

Благодарение на д-р Владо Бучковски и на президента на Репу-
блика Македония г-н Бранко Цървенковски нашите двустранни 
отношения рязко се подобриха. 

Знак за това са и двата културни центьра, открити в Скопие и 
в София.

Градеж на бъдеща Европа
Слово на Владо Бучковски,

министър-председател 

на Република Македония
За мене е особена чест да добавя в своята био-

графия и почетното звание „доктор хонорис кауза”, 
което ми присъжда Висшето училище по библиоте-
кознание и информационни технологии в София. 
Като човек на науката знам какво значение има  по-
добно признание. Още повече ме радва фактът, че 
придобивам това звание едновременно с моя колега 
– премиера на вашата страна Негово превъзходител-
ство Сакскобургготски.

Да се приеме такава титла от висше училище, къ-
дето получават образование голям брой млади хора, 
е наистина голяма привилегия. Образованието, и 
преди всичко университетското, е ключ в развити-

ето на демократичните общества. 
Заявявам това, понеже и самият аз 
като университетски преподавател 
участвам в създаването на нови 
кадри, скроени по европейски об-
разец. Те са бъдещето на нашите 
страни и именно те следва да про-
дължат традицията в изграждане-
то на динамичните интеграционни 
процеси в рамките на нашия регион 
и на Европа като цяло. 

Събитието, на което днес при-
състваме, още веднъж потвържда-
ва откритите приятелски между-
съседски отношения, които вече от 
дълго време развиват Македония и 
България. По такъв начин чрез об-
разованието и културата най-лесно 
се преодоляват граничните барие-
ри между двете страни. Това е още 

едно доказателство, че ние заедно сме подготвени да 
градим нашето европейско бъдеще. 

Тъкмо това ни учи също, че приятелството и съ-
трудничеството са най-добрите модели, с които мо-
жем да достигнем до целта – присъединяване към 
голямото европейско семейство. България е на прага 
на тази цел, а Македония е на път да придобие ста-
тут на държава-кандидат. Сигурен съм, че умението, 
което вие притежавате, може много да ни помогне за 
достигане на европейските стандарти.

Вие имате възможността да се възползвате от бла-
гата след падането на Шенгенската завеса. Македон-
ската държава работи ускорено и от 2006 г. нашите 
студенти да могат свободно да пътуват из градовете 
на нашата бъдеща обединена Европа. Надявам се 
вие да дадете най-голям принос за преодоляване на 
всички бариери. 

Най-сетне бих искал още веднъж да благодаря за 
честта да придобия това почетно звание. Като знак 
за благодарност, позволете ми от името на Републи-
ка Македония и от свое лично име да ви подаря ня-
колко книги, чрез които ще можете да узнаете повече 
за своя съсед Македония.

Благодаря ви!

27 май 2005 г.

Скопие, 1 юли (БТА). 24 май, денят на славянските просветители 
Св.св. Кирил и Методий, ще бъде предложен за държавен празник в Маке-
дония, съобщи македонският в. „Дневник”. Същото потвърждава и „Ут-
рински вестник”.

С протокол № 4 от 28 март  2005 г. Академическия съвет оп-
редели първите петима почетни доктори на Специализира-
ното висше училище по библиотекознание и информационни 
технологии. На тържествена церемония в новата аула на 
Висшето училище бяха връчени отличията в присъствието 
на много гости – учени, общественици и журналисти.

Слово на Симеон Сакскобугготски, 

министър-председател 

на Република България
През последния месец се случиха събития, които ще 

определят пътя на България за много десетилетия на-
пред. На 25 април подписахме в Люксембург Договора 
за присъединяване на България към Европейския съюз, 
а на 11 май – Деня на Светите равноапостоли Кирил и 
Методий, Договорът беше единодушно ратифициран от 
Народното събрание. Неизмерима е радостта ни, че ки-
рилицата и българският език влизат в Европа. По този 
начин се оценява по достойнство приносът на нашето 
отечество в културната съкровищница на света.

Аз посветих подписването на историческия документ 
на младежта, на вас – младите хора, с вярата, че вие ще 
изградите по-добро бъдеще на България, ще реализи-

рате мечтите на поколения българи. На вас 
– първостроителите на информационното 
общество, на вас – гражданите на България и 
на Европа, възлагаме нашите надежди.

Европа е релефно очертана върху гео-
графската и историческата карта на света. 
Но тя не е затворена в себе си. Днес Европа 
има уникалния исторически шанс не само 
да изгради в границите на континента спра-
ведлива и хуманна човешка общност, но и да 
даде модел за устройството на утрешния свят 
върху началата на общочовешките ценности 
и идеали.

Сред мечтателите за Европа на братството 
се извисява фигурата на великия мислител с 
блестящ интелект Еразъм Ротердамски. Ро-
ден в Нидерландия, страстен проповедник 
на хуманизма, виден представител на Рене-
санса и Реформацията, Еразъм Ротердамски 
олицетворява разума и съвестта на онази Ев-
ропа, която се отърсва от оковите на средновековната 
схоластика и догматизма и търси нови пътища за чове-
ка, за преодоляване на враждата и омразата, за изкоре-
няване на братоубийствените войни, за възцаряване на 
универсалния мир.

За Еразъм казват, че той се опитва да обедини Европа 
чрез духовния меч и да реализира онова, което Цеза-
рите и Карл Велики не успяват да постигнат с оръжие. 
„Първият съзнателен европеец”, както го нарича не-
говият биограф Стефан Цвайг, не признава превъзход-
ството на една нация над друга, а вярва в тържеството 
на разума и справедливостта. Ядрото на убежденията, 
дълбоко вкоренени в душата на мислителя Еразъм Ро-
тердамски, е идеята за обединена в духа на хуманизма 
Европа. Еразъм си заслужава световната слава, защото 
„пръв е посочил със своето литературно творчество 

пътя на хуманистичната идея в света – идея съвър-

шено проста и същевременно вечна: върховна задача 

на човечеството е да става все по-хуманно, все по-

одухотворено”. И ако тогава преди пет столетия това 
изглежда утопия, днес Европа, облагородена от разума, 
има историческия шанс да сбъдне пророчествата на ге-
ниалния мислител. Съвременници на „първия съзна-

телен европеец” днес сме ние, които по волята на съд-
бата градим основите на общия европейски дом.

27 май 2005 г.

Първите почетни научни звания „Доктор хонорис кауза” на СВУБИТ



Стефан Данаилов

Роден на 9 декември 1942 г. в София.
Завършил е Висшата театрална академия „Кръстьо Сарафов” – 

София през 1966 г. – специалност „Актьорско майсторство”. Вече 
тридесет години е един от водещите актьори на Народния театър 
„Иван Вазов”. Играл е на сцените и на другите големи театри в 
България. Досега е пресъздал над 60 централни роли. 

Сред руската публика е популярен с изключителните си роли 
във филма „Първият куриер” (1966), „Войникът от обоза” (1975), 
„Юлия Вревская” (1977) и поредицата „На всеки километър” - 26 
серии (1970). Пресъздава талантливо роли и в два американски 
филма „Берлинската конспирация” – 1991 г. и „Криза в Кремъл” 
– 1992 г. Стефан Данаилов Един от най-харесваните български 
актьори в италианските филмови сериали, между които „Окто-
под 7” (1995) в ролята на Дон Нуцо Мариано (RAI 1); в ролята на 
Винченцо Грумо във филмовия сериал „Рекет“ (RAI 2) - 1997 г.; 
„Смъртта на едно порядъчно момиче” (1998) в ролята на порти-
ера; „След края на века” в ролята на Мило (RAI 1) - 1999 г.; „Дело 
по съвест” – 2001 г. – Италия. Участва и във френско-българския 
филм „Версенжеторикс” (2002). 

Удостояван е с множество награди от национални театрални и 
филмови фестивали. През 1976 г. е определен за най-популярния 
актьор в Чехословакия. Проф. Данаилов е кавалер на най-голяма-
та награда за принос в българската култура – орден „Стара плани-
на”, а за 2002 г. получи наградата на Министерството на културата 
за изключителен принос в българската култура – „Паисий Хилен-
дарски”.

Професор е в Националната театрална и филмова академия 
– София. Води клас по актьорско майсторство. Участва активно в 
обществения и политическия живот на страната.

От 2001 г. е депутат в XXXIX-то Народно събрание като пред-
ставител на Коалиция за България и председател на Комисията 
по култура.

Успя да стане гарант за приемането и влизането в действие на 
редица законопроекти в сферата на културата и образованието, 
като Закон за филмовата индустрия, Закон за авторското право, 
Закон за оптичните носители, Закон за народните читалища, За-
кон за ордените и медалите, поправки в данъчните закони, облек-
чаващи дарители и спомоществователи в сферата на културата и 
образованието, в Закона за народната просвета, в Закона за ви-
сшето образование.

От 16 август 2005 г. е министър на културата.
От официалния сайт на правителството в Интернет

Българската култура 
вече е част 

от Европейския съюз
Ясното дефиниране на държавните приоритети

в областта на културата е национална стратегия

Проф. Стефан Данаилов – министър на културата

Специално за в. „За буквите“

– Г-н Министър, как схващате 

продължението на възрожден-

ската будителска традиция при 

съвременни условия?

– Съхраняването и развитие-
то на културните традиции е от-
правна точка при изграждането на 
ценностната система, основопола-
гаща при утвърждаване на модела 
за смисъла на човешкия живот в 
национален план. Националната 
култура е създател на стойност, 
надхвърляща измеренията на 
пазара, активен катализатор на 
социално-икономическото раз-
витие на нацията и историческа 
инвестиция за бъдещи времена. В 
този смисъл ясното дефиниране 
на държавните приоритети в об-
ластта на културната политика е 
наистина национална стратегия от 
от първостепенна важност.

Една от стратегическите цели, 
които си поставяме, е възражда-
нето на изконната любов на бъл-
гарина към четенето. Създаването 
на качествено нова среда за кни-
гата и литературата в контекста 
на развитие на дигиталните тех-
нологии за информация, както и 
разширяването на достъпа до тях, 
особено сред младите, е едната от 
неотложните стъпки, които тряб-
ва да предприемем. Именно евро-
пейските интеграционни процеси 
налагат изпреварваща подготовка 
на българския книжен сектор, за-
щото той е изправен пред нара-
стващи предизвикателства, за ко-
ито не е готов.

Вече имаше предложения да се 
намали ставката на ДДС за българ-
ската литература. Министерство-
то на културата отново ще поста-
ви този въпрос пред законодателя. 
Законът за централния депозитар 
също трябва да се преразгледа, 
защото с ограничените си финан-
сови възможности библиотеките 
ни нямат възможност да закупу-
ват новата българска литература, 
а издателите нямат интерес да им 
я  предоставят. Неотложно е и усъ-
вършенстването на нормативната 
уредба за работа на българските 
библиотеки и читалища, тъй като 
именно те играят основна роля в 
цялостната стратегия за образова-
телния сектор у нас.

– Какви конкретни инициати-

ви предприема повереното Ви 

министерство по повод предсто-

ящото присъединяване на Репу-

блика  България към Европей-

ския съюз?

– Българската култура вече е 
част от Европейския съюз. В конте-
кста на интеграционните процеси 
културата е фундамент, който обу-
славя равнището на хуманитарни-
те права и свободи, плурализма и 
толерантността, предлага крите-
рии за ниво и качество на живота. 
Интеграцията в Европейския съюз 
изисква спазване на основни прин-
ципи като опазване на културното 
многообразие, защита на свобода-
та на художественото творчество, 
приемственост и партньорство в 
управленските действия за разви-

тието на българския културен па-
зар. В този смисъл ние сме длъжни 
да предприемем законодателни 
мерки, гарантиращи адекватна на 
пазарните условия нормативна ре-
гулация, утвърждаване на единни 
стандарти за оценка на творче-
ския труд и децентрализация на 
управлението и финансирането на 
културата. 

– Как можем да противостоим 

на рисковете спрямо нашата на-

родностна и културна идентич-

ност в процеса на глобализация?

– Най-сигурният начин е като 
приобщаваме децата и младите 
хора към българската и световната 
култура и насърчаваме културно-
то образование и възпитание към 
национални и общозначими цен-
ности. Не можем да се самоуспо-
кояваме, че адаптирането на за-
конодателството ще е достатъчен 
гарант за този процес. Напротив 
– културата не може да се разви-
ва от само себе си, тя се нуждае от 
инвестиции и интегрална подкре-
па на държавата. Тези въпроси са 
актуални не само за България, но и 
за страните от Европейския съюз, 
тъй като битът на съвременния 
човек непрекъснато се променя 
в глобализиращия се свят. Затова 
стратегически приоритет на пра-
вителството е духовното консоли-
диране, просперитет и единство на 
нацията. Националната култура е 
не само идентичност, но и разби-
раем език в разширяващия се Ев-
ропейски съюз.

Министърът на културата проф. Стефан Данаилов, който участва в Генералната конференция

на ЮНЕСКО в състава на официалната българска делегация, и ръководителят на делегацията –

вицепремиерът и министър на образованието и науката Даниел Вълчев, 

по време на срещата с Генералния директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура на 6 октомври 2005 г. в Париж

Снимката е предоставена от Министерството на културата

С дълбоко уважение поздравявам целия преподавател-
ски екип на Специализираното висше училище по библи-
отекознание и информационни технологии и неговите 
студенти с Деня на народните будители, като пожела-
вам възрожденската искра на знанието да поддържа жив 
огъня на интереса към творчеството и знанието. 

Съхраняването на културната ни идентичност в съ-
временния глобален свят е от първостепенна важност 
за нас.

Букви върху камък от Преславската книжовна школа (X в.)



Феноменът 
информация

Международна научна конференция в Москва

В обсъжданията участваха кни-
говеди, библиотековеди, сътрудни-
ци на научни библиотеки, дирек-
тори на авторитетни издателства, 
слависти, историци, културолози 
и науковеди от десет страни, сред 
които и България. Изнесени бяха 
около 100 доклада в три секции: 
„Формиране на фондовете на на-
учните библиотеки и проблеми 
на международния книгообмен”, 
„Развитие на традиционното на-
учно книгоиздаване в страните от 
ОНД” и „Създаване, разпростра-
нение и библиографско описание 
на електронните научни ресурси”. 

В конференцията участваха с 
доклади и петима преподаватели 
от СВУБИТ: проф. д.ик.н. Стоян 
Денчев – „Икономически анализ 
на информационната среда за оси-
гуряване на научните комуника-
ции”, доц. д-р Севдалина Гълъбова 
– „Управление на качеството на 
научната продукция на основата 
на стандарти от серията ISO 9000”, 
доц. д-р Мария Младенова – „Ру-
ските библиотековедски издания в 
България”, гл. ас. Мария Николова 
– „Издаването на руска художест-
вена литература в България от 
1878 до 1900 г.” и Ирена Петева – 
„Дигитална изолация: библиотека 
– електронно правителство”.

Форумът бе съпроводен с вну-
шителна изложба на богатата и 
интересна продукция на издател-
ство „Наука” – най-авторитетното 
руско издателство за научна лите-
ратура. 

„За буквите”

ВЕЛИКИЯТ ДЕН

Фьодор Тютчев

На Кириловата смърт деня огромен –

с какви приветствия, с каква сърдечна простота

сега в хилядолетен помен

да възвестиме пред света.

С какви слова да го вградиме в календара,

че не на думи, леки като дим,

навек прощавайки се с братя и другари,

той своя прах остави в тебе, Рим.

И днес, следовници в труда,

през цял ред векове, пред дълги поколения

и ний, и ний дълбаем същата бразда

между съблазни и съмнения.

И в свой ред като него, в труд приневолен

ще се свлечем в браздата и припомнили си тия

слова, възхвалящи го, ще възкликнем в оня ден:

„На себе си недей изменя ти, Русия!

Отпъждай чуждите, не вярвай, край любим,

на мъдростта им нечестива и на наглите лъжи.

И като Кирил на славянския ни свят необозрим

ти свято и завинаги служи!”...

Превод от руски: Емануил Попдимитров

Стихотворението е написано по случай 1000-годишнината от блажената кончина на 

Св. Кирил – 14 февруари 869 г.

Изображение от абсидата на църквата в с. Търговище, Видинско

От 21 до 23 септември 2005 г. в Москва се състоя голяма Международна научна конференция 

на тема „Ролята на книгоиздаването в развитието на международните научни и културни 

контакти”, организирана от Международната асоциация на академиите на науките. Нейни 

съорганизатори бяха Руската академия на науките, Националната академия на науките на Ук-

райна, Научният център за изследвания по история на книжовната култура при Научно-произ-

водственото обединение на издателство „Наука”, Националната библиотека на Украйна „В. И. 

Вернадски” и Съветът на директорите на научните библиотеки и информационните центрове 

на академиите на науките – членове на Международната асоциация на академиите на науките 

(МААН).

На трибуната (отляво надясно): Акад. Н.А. Плате – вицепрезидент на Руската академия на науките, 

акад. А.С. Онишченко – председател на Информационно-библиотечния съвет 

при Акдемията на Науките на Украйна, проф. В.И. Василиев, д.ф.н. –

генерален директор на Академичния издателски център „Наука” при РАН.

Снимка: Личен архив

По време на конференцията бе 
представена и току-що публикува-
ната на руски език от издателство 
„Наука” монография на Ректора 
на СВУБИТ проф. д.ик.н. Стоян 
Денчев „Управление, анализ и раз-
витие информационной среды для 
трансфера технологии”, в която ав-
торът обобщава своите изследва-
ния на феномена информация. 

Българин
 върху хляб и книга
  не стъпва!

Из писмото на възрожденския 
книжовник Илия Р. Блъсков до Юрий Венелин (1869)

Куманова, А. В. „Введение в гу-
манитарную библиографию”.

Книгата е основана на допъл-
неното и редуцирано през 1996 –
2005 г. подобно издание. На осно-
вата на съотношението на пробле-
ма хуманитарно знание – специ-
фика на библиографската инфор-
мация за него е систематизирана 
библиографоведска картина на 
хуманитарната библиография, 
представляваща културолого-фе-
номенологична планетарна цялост 
на света на вторично-документал-
ната информация.



Коалиции, системи 

и управление
Академично слово при откриването 

на новата 2005-2006 учебна година

Проф. д. ик. н. Стоян Денчев – ректор на СВУБИТ

Всяка учебна година в наше-
то висше училище се случва 

нещо ново, нещо, което оставя 
трайни следи не само в умовете, 
сърцата и душите на тези от нас, 
които сме свързани пряко с него-
вата дейност, но и в цялото бъл-
гарско общество. Всички заедно 
направихме и ще продължава-
ме да правим така, щото нашата 
АЛМА МАТЕР да бъде еталон за 
съвременно европейско висше 
образование. 

През втората половина на този 
месец ние с гордост ще честваме 
55-ата годишнина от създаването 
на нашата образователна, кул-
турна и възпитателна институ-
ция. Преминало през различни 
обществени етапи и през всички 
възможни степени на образова-
телно развитие, сега нашето ви-
сше училище, стъпило здраво на 
българските образователни тра-
диции, е застанало пред прага на 
своето европейско бъдеще.

Скъпи приятели, позволете ми 
да изразя своята благодарност, 
възхищение и преклонение пред 
всички мои предшественици 
– директори и ректори на нашето 
училище. Повярвайте ми, всички 
те са направили много за негово-
то развитие. Не мога обаче с въл-
нение да не спомена имената на 
г-жа Т. Топалова, г-н П. Петров и 
доц. С. Габровска.

След тези възторжени думи на 
самооценка и гордост, намери-
ли силно и дълбоко обществено 
потвърждение, нека да направим 
опит по естествен път да свържем 
миналото, настоящето и бъдеще-
то на Специализираното висше 
училище по библиотекознание 
и информационни технологии с 
днешния ден и с перспективите за 
развитие на България. Бих желал 
да продължа своето академично 
слово, като спра вашето внима-
ние на една актуална за нашето 
общество тема - коалиционност, 
като я обвържа с две научни ка-

2. Дезорганизирана сложност и
3. Организирана сложност.

Убеден съм, че не само инту-
итивно, а и от гледна точка на 
обществената прагматика, всеки 
един от вас може да формулира 
някакво определение на поня-
тието УПРАВЛЕНИЕ. Аз ще ви 
предложа моята версия на това 
понятие, което претендира за ви-
сока степен на общност и прило-
жимост. И така, под управление 

ще разбираме целенасочено из-

менение на системи. 

Според Български тълковен 
речник, издателство „Наука и из-
куство”, от 1973 г., управлението 

представлява редене, ръково-

дене живота и устройството на 

държавата, дружеството, учреж-

дението, предприятието и друго 

прилагане на власт.

Без да настоявам да се съобра-
зяваме само с дадената от мен 
дефиниция, определено считам, 
че първата и последната част на 
току–що даденото определение в 
по-голяма степен се съотнасят с 
целите на поставения от нас про-
блем. Ето имаме системата – на-
шата държава, имаме и лоста за 
нейното целенасочено изменение, 
наречен държавно управление. 
Време е вече да покажем и един от 
механизмите за управление, въ-
веден неотдавна на българската 
обществена сцена, известен под 
името коалиционност. Този ме-
ханизъм в класическия му вид не 
е нов за световната политическа 
практика, но в нашата страна все 
още се подготвяме за скромното 
тържество на неговия прощъпул-
ник в модерния му съвременен 
вариант (когато малкото дете на-
прави първите си крачки и вече 
почне да се движи стабилно). И 
все пак, какво ще наричаме коа-

лиция?! Ако се опитаме да наме-
рим общите му характеристики, 
то едно определение на това по-
нятие би могло да звучи по след-
ния начин: съюз, обединение на 

доброволни начала за достигане 

на общи цели, временна спогод-

ба между политически партии за 

съвместно образуване на прави-

телство, за съвместно участие в 

него и за съвместно управление, 

изчистено от идеологически 

емоции.

Когато говорим за системи,може 
би всеки един от нас, без да сгре-
ши много, би могъл да направи 
заключението, че по степен на 
функционалност, а защо не и на 
структуризация, системата, наре-
чена българска държава, се асо-
циира с категорията „дезоргани-
зирана сложност”. От теоретична 
гледна точка, всяко едно управле-
ние (в частност и управлението 
на България) се стреми на намали 
несигурността в системата и по 

тегории - системи и управление, 
с помощта на които ще се опитам 
да изясня нейната практическа 
същност и иманентно да посоча 
условията за вписване в нормите 
за приемливо обществено пове-
дение при нейното приложение. 
КОАЛИЦИИ, СИСТЕМИ И УП-
РАВЛЕНИЕ. На пръв поглед, поне 
първата част от това заглавие, е 
далеч и като че ли малко встрани 
от учебните програми на нашето 
училище. На пръв поглед - да, но 
съдържанието на предложената 
от мен тема покрива изцяло нуж-
дата от дискусия по един проблем 
от изключително голяма важност 
за нормалното развитие на съвре-
менното българско общество. 

Едно от нещата, което задъл-
жително изисквам от моите сту-
денти, е да знаят минимум една 
дузина от дефиниции. Считам, 
че е нормално всеки един от тях, 
а защо не и всеки един от вас, да 
може ясно и с разбиране да фор-
мулира някои от основните по-
нятия на категорийния апарат, с 
който, щем или не щем, сме в по-
стоянно взаимодействие. Не само 
за да правим наука, нито пък само 
за образователни цели, а в общия 
случай за да можем правилно да се 
развиваме и да оцеляваме в слож-
ната обществено-икономическа и 
политическа среда е необходимо 
винаги да оценяваме тази среда в 
нейнатата динамичност и да на-
мираме своето адекватно място в 
сложната система от политически 
и икономически структури, от 
връзките между тях и от интер-
персонални взаимоотношения. 
Всеки един от вас ще се съгласи, 
че под система можем да разби-
раме група от взаимосвързани, 

взаимнодействащи и взаимоза-

висими елементи, които обра-

зуват едно цяло (Th e American 
Heritage Dictionary). 

Аз не бих желал да технизираме 
и да опростяваме неформални-
те обществени отношения, но с 
убеденост твърдя, че общество-
то и в частност съвременното 
българско общество отговаря на 
всички дефинитивни изисквания 
и в този случай представлява сис-
тема с висока степен на сложност. 
По принцип сложността на даде-

на система е пропорционална на 

количеството информация, не-

обходимо за разрешаването на 

всяка несигурност, асоциирана 

със системата. 

Без да се задълбочаваме в про-
блема, съвсем фрагментарно ще 
споменем, че от теоретическа, а 
и от практическа гледна точка 
съществуват следните степени на 
функционална сложност: 
1. Организирана простота (тук 

всяка асоциация с парламента 
напр. е недопустима).

този начин да промени нейната 
категория в т.нар. „организирана 
сложност”. Има много фактори, 
които влияят на този процес, но 
един от ставащите постоянни та-
кива е коалиционността. Ние ня-
маме за цел тук да правим поли-
тологични изследвания и заклю-
чения, но ще обърнем внимание 
на неравномерните флуктуации 
около практическото приложе-
ние на коалиционността в съ-
временното българско общество 
и нейното взаимно проникване 
с управлението на българската 
държава. Не само липса на дос-
татъчно познания, но неразбира-
нето на проблемите и липсата на 
воля напр. даде грешна основа за 

прилагане на принципите на ек-
ипност при формиране на всички 
управленски структури на изпъл-
нителната власт в държавата. По 
този повод ще се задоволим да из-
тъкнем, че когато тези принципи 
се разминават не само с теорията, 
но и с обществените очаквания и 
реалности, негативите върху уп-
равлението на страната ще се уве-
личават и не след много време ще 
стигнат своята критична точка.

Има теория, има и натрупан со-
циален опит. Просто трябва да се 
съобразяваме с теорията и твор-
чески да следваме положителната 
обществена практика.

3 октомври 2005 г.

Изображение на перо и мастилница върху каменна плоча 

от с. Граматиково в Странджанско (XIX в.)

Издания, посветени 

на 55-годишнината на СВУБИТ

Нови книги на издателство 

„За буквите – О писменехь”.



Дякон Муром писа
Относно съдбата на кирилицата в Европа

Проф. Джузепе Дел’Агата

През IX в. европейското по-
литическо и културно прос-

транство е относително по-от-
ворено, отколкото това би могло 
да се каже за следващите епохи. 
Рим и империята на Карл Велики  
провеждат спрямо Константино-
пол – т.е. спрямо Новия Рим, ле-
гитимния наследник на Римската 
империя – политика на взаимно 
идеологическо, политическо и ре-
лигиозно  признание, независимо 
че по време на патриарх Фотий 
между тях съществува изявен кон-
фликт. След свалянето на Фотий и 
след държавния преврат, довел до 
убийството на император Михаил 
III, братята Константин и Методий, 
които преди това са били изпрате-
ни от същия този император  във 
Велика Моравия, заплашително 
приклещена между Каролингите 
от запад и българско царство от юг, 
се отправят в Рим да получат кано-
нично признание за предприетото 
от тях наистина епохално дело – 
създаването на първия славянски 
литературен език. Създаден върху 
фонетичната и морфологичната 
основа на българските диалекти 
от Солунско и синтактично орга-
низиран по модела на гръцки език 
– този език  (старобългарски или 
старославянски, както и да ис-
каме да го наричаме), който има  
южнобългарска  езикова основа и 
е бил предназначен за евангели-
зирането на моравските славяни, 
след покръстването  на Владимир 
през 988 г. ще стане, макар и с из-
вестни фонетични  промени, език 
на цялото дълго руско  среднове-
ковие и на цяла Slavia orthodoxa. 
Нека да припомня, че Константин 
и Методий тръгват за Рим във вре-
ме, когато в Каролингската импе-
рия едно от тежките наказания за 
обвинени в престъпление феодали 
е било изпращането им в земите 
на западните славяни (mittere ad 
Sclavos) .

От XII–XIII в. датира група крат-
ки каменни надписи с кирилски 
букви, издълбани върху мрамор-
на плоча, използвана по-късно 
в архитрава на една от вратите 
на църквата „Св. Мартин” в град 
Лука, който се намира на 20-на 
километра от Пиза и през XIV в. е 
бил любимо място за пребиваване 
на Карл, крал на Бохемия и импе-
ратор на Свещената римска импе-
рия. През тази епоха градът е един 
от най-важните центрове по т.нар. 
via Francigena, т.е. по пътя, свърз-
ващ Свещената  римска империя с 
Рим и оттам с Божи гроб. Един от 
тези кратки надписи гласи:

„дьiaконь моуромъскьи

  псалъ”.

Тези три думи, издълбани с из-
държан старобългарски правопис, 
с ерове по принцип там, където 
трябва да бъдат, свидетелстват  за 
пътешествието на този дякон от 
далечния руски град Муром  (кой-
то впрочем е разрушен до основи 
през 1239 г. при татаро-монголско-
то нашествие на Батий ). Вероятно 
поклонник на път за Рим, той е из-
питал необходимост да обезсмър-
ти момента на преминаването си 
през Лука, движейки се в прос-

Мусолини, тъй като неговото по-
литическо влияние  било силно 
отслабнало. Сред причините били 
и разигралите се любовни сканда-
ли споделя Борис: Чано бил имал 
многобройни любовници, Мусо-
лини по едно и също време имал 
връзка с две сестри, а и самата Еда 
Мусолини Чано била известна с 
лекото си поведение. 

Но искането да се смени кирил-
ската азбука с латинска било напра-
вено лично от Химлер в Залцбург. 
Според монографиите на Стефан 
Груев и на Кристина Сикарди, пос-
ветени съответно на Борис III и на 
Йоанна Савойска предложението 
идвало директно от самия Хитлер. 
Ето точните думи от дневника на 
Филов:

„Химлер сметнал, че ние трябва 
да сменим нашата славянска, азбу-
ка, за да намалим руското влияние. 
Царят му обяснил, че всъщност 
сърбите и русите са заели азбука-
та от нас и че нейните български 
особености, особено буквата Ь, са 
закрепили нашето народностно 
съзнание.”

Борис III е използвал същия 
аргумент, който сто години преди 
това е използвал Васил Априлов, 
в защитата си на български ха-
рактер на Кирило-Методиевския 
език, определяйки наличието на Ь 
като „един неоценим бисер”:

„Буквата Ь (юс), която българе-

те употребяват, и която произна-

сят  като твърдо А в много слова, 

дето руссите  и сербите произна-

сят У, явно показва, чи Священ-

ното писание е преведено перво-

начално на нихното наречие.”

транство, в което едновременно 
съществуват и Русия, и Западът.

Република България, винаги е 

била неразделна част от Европа.

Днес тя се подготвя за влизане в 
модерна Обединена Европа. Пре-
ди известно време беше изказано 
предложението да бъде заменена 
кирилицата с латинска азбука с 
цел улеснявяне  политическото и 
културно приобщаване на страна-
та към Европа. Именно кирилица-
та, съгласно ревностно изявеното 
предложение, щяла да представля-
ва пречка към това приобщаване. 
Би било твърде любопитно да се 
регистрира реакцията на Гърция 
например - родина на демокрация 
и отдавнашен член на Европей-
ския съюз – на едно евентуално 
предложение за замяна на гръцка-
та азбука, директна прародителка  
на кирилицата, с латинската!

Подобно предложение е отпра-
вено и към цар Борис III часове 
преди нацистката агресия срещу 
Съветския съюз, от страна на един 
известен персонаж, силно заинте-
ресуван от тоталното присъдиня-
ване на България към Тристран-
ния пакт. В дневника на Богдан 
Филов намираме обстойна равно-
сметка за посещенията на Борис 
при Мусолини най-напред, после 
при Хитлер и накрая, в Залцбург, 
при Гьоринг, Рибентроп и Химлер. 

На 20 юни 1941 г., петък, Богдан 
Филов подробно отбелязва в своя 
дневник впечатленията на цар 
Борис от дипломатическите му 
срещи със съюзниците. В Италия 
тъстът му, крал Виктор Емануил, 
го посъветвал да не се среща с 
външния министър Чано, зет на 

„Граматика за старобългарския йезик по сичкото му развитие,

съставена от Иван Н. Момчилова.” Първо издание. Виена, (1865)

Проф. Джузепе Дел` Агата, чиито учители са Рикардо Пикио и Бруно 
Мериджи, е един от най-изтъкнатите съвременни представители на 
традиционно силната италианска славистика. Като дългогодишен пре-
зидент и член на бюрото на Италианската асоциация на славистите, 
представител на Италия в Международния комитет на славистите 
проф. Дел` Агата полага изключителни усилия за развитието на славис-
тиката и българистиката в Италия и на италиано-българските науч-
ни и културни връзки. На неговата лична инициатива се дължи същест-
вуването на лектората по български език в Университета на град Пиза. 

Приносите на проф. Дел` Агата намират високо признание от българ-
ските научни институции. Той е уважаван гост на българистични срещи, 
член е на редколегията на сп. „Български език”, носител е на орден „Кирил 
и Методий”. През 2004 г. Държавната агенция за българите в чужбина 
при Министерския съвет удостои проф. Джузепе Дел` Агата с почетния 
знак „Иван Вазов”, а през май 2005 г. Българската академия на науките 
го награди с почетния знак „Марин Дринов” (на синя лента) за неговите 
изключителни заслуги в развитието на българистиката.

Релеф на птица от църквата в с. Долно Камарци, Софийско (1869)

Старобългарската азбука



От Херсон 
до Микулчице

Св. Климент Римски – патрон на миньорите 

Милан Августин

Към най-важните събития, 
станали по време на престоя 

на Кирил и Методий в Херсон през 
860 г., е откриването на вероятни-
те мощи на Климент, римски папа 
и мъченик, за когото се смята, че 
точно там е умрял от мъченическа-
та си смърт. Тази традиция се под-
държа в неговото житие, съставе-
но през IV или началото на Vвек. 
Известният американски византо-
лог от чешки произход Франтишек 
Дворник подробно представя това 
в своята книга „Византийската 
мисия при славяните”. То е било 
известно както на Запад, така и 
на Изток. За съжаление авторът, 
описал кончината на Климент, ве-
роятно е объркал Климент Римски 
с друг светец, носещ същото име, 
който най-вероятно е бил убит 
като мъченик в Крим, недалеч от 
Херсон. Не разполагаме и с никак-
вo сериозно историческо доказа-
телство и за мъченическата смърт  
на Св. Климент Римски. В слав-
ната си История, книга III, глава 
15, първият църковен историк 
Еузебий мълчи по този въпрос. 
Тъй като мощите на Климент не са 
били в църквата, построена в не-
говия римски двор, твърдението 
на анонимния автор на легенди е 
било прието за истина и мощите 
на светеца според схващането по 
онова време вероятно са се на-
мирали в разрушена вече църква 
край Черно море, по-късно залята 
от прилив и станала недостъпна.

Амбициозният Константин е 
познавал описанието от Житието 
на Св. Климент, така че по време 
на зимното пребиваване в Херсон 
е започнал да издирва този остров 
и го е открил заедно с руини на 
сакрална архитектура. Там на 30 
януари 861 г. е  открит и предпо-
лагаемият гроб на светеца, като 
откривателят им е бил искрено 
убеден, че именно това са мощите 
на третия римски папа и мъченик 
Климент Римски. 

Радостта от великото за време-
то си откритие и всички събития, 
свързани с него, Константин-Ки-
рил описва в отделна творба, която 
по-късно Анастасий Библиотекар 
превежда на латински. За съжа-
ление този превод не се е запазил 
нито в латинския оригинал, нито 
в старобългарския превод. Старо-
българският текст за пренасянето 
на мощите на Климент в превод на 
латински с коментар и библиогра-
фия е публикуван от Ярослав Ва-
шица под названието: Слово на пе-
ренесение мощем преславного Кли-
мента неболи Legenda Chersonska v 
Acta Academiae Velehradenzis No. 19 
от 1948 г. Откриването на мощите 
е предизвикало голям интерес и 
високо признание за откривателя 
им. Според запазените докумен-
ти от онова време част от мощите 
Константин оставя в Херсон. От 
най-старата известна руска хрони-
ка „Повесть временных лет” (изда-
тел Д.С. Лихачов, Москва 1950 г.) 

научаваме, че киевският княз Вла-
димир, който след покръстването 
си през 988 г. е и първият христи-
янски княз в Русия, пренася в Киев 
херсонските мощи на Св. Климент 
заедно с мощите на ученика на 
Климент Фоеб и сакрални съдове 
и икони.

След завръщането на участни-
ците в хазарската мисия, в Кон-
стантинопол  са пренесени мощи-
те на Св. Климент, които  предиз-
викват изключителен интерес и са 
голям успех за Константин.

За съжаление нямаме никакво 
запазено писмено свидетелство за 
това дали в столицата на Византия 
е била запазена част от донесени-
те Климентови мощи. Изглежда 
че след завземането на града от 
кръстоносците през 1204 г. френ-
ските кръстоносци са откраднали 
от църквата „Богородица Пери-
влепта” главата на св. Климент и 
са подарили тази изключително 
ценна реликва на френското абат-
ство в Клуни, което е описано от 
клунския монах Ростангнус. Тряб-
ва да отбележим, че по времето на 
Константин константинополският 
манастир „Периблепта” още не е 
бил построен; това става по вре-
ме на управлението на Роман III 
през 1030 г., което не означава, че 
вероятните мощи на Климент не 
са могли да бъдат съхранявани в 
някоя друга, днес неизвестна цър-
ковна институция.

Известно е, че всяка година на 
25 ноември в храма на Божията 
Мъдрост „Св. София” се е почита-
ла паметта на папа Климент Рим-
ски, наричан от гърците Клеменс, 
което доказват и по-късните над-
писи на неговите изображения по 
руските земи (В.И.Лазарев, „Моза-
ики Софии Киевской, Москва 1960 
г.). Споменатият сборник пише, 
че след приключването на Морав-
ската мисия, където тези мощи 
са били донесени и са изиграли 
изключително голяма роля,  Кон-
стантин е искал да ги върне обра-
тно в Константинопол и вероятно 
ги е взел, тъй като  е смятал Св. 
Климент Римски за патрон на ми-
сията във Велика Моравия.

Култът към Климент Римски във 
Велика Моравия е пуснал дълбоки 
корени и този светец е станал един 

Паметник с глаголица край Братислава

от най-обичаните. От тези земи 
славянските свещеници пренасят 
култа към светеца в територията 
на днешна Полша, главно в облас-
тта около Краков, за което сви-
детелстват много построени след 
това църкви, носещи неговото име. 
От биографията на Св. Климент 
научаваме, че той е бил поробен 
и е работил в подземна мина, т.е. 
бил е миньор, заради което става 
първият християнски патрон на 
миньорите и миньорския труд.

Още от бронзовата ера, а по-
късно в ерата на келтските и гер-
манските племена Велика Мора-
вия и най-вече земите на днешна 
Словакия са се смятали за златна 
мина не само в Средна, но и в цяла 
Европа. Тук са се  добивали злато, 
сребро и мед.

Най-вече областта около Ни-
тренското княжество по това вре-
ме е била известна с добиването на 
благородни метали, което е пред-
ставлявало добра възможност за 
създаване на политически отно-
шения в областта около средното 
течение на Дунав и  Панония. За 
Византия е бил от полза един съюз 
с Велика Моравия и партньорство, 
което може да й осигури  толкова 
необходимия метал. Така молбата 
за изпращане на мисия от Визан-
тия е била добре дошла за реали-
зирането на тези цели. Византий-
ската мисия във Великоморавия 
е била целенасочен политически, 
религиозен и културен акт на Ви-
зантийската империя, в който са 
участвали стотина мисионери, 
предвождани от Св. Кирил и Св. 
Методий. 

Предполагаемите мощи на Св. 
Климент Римски са пренесени във 
Велика Моравия с цел да създа-
дат нашироко култ към светеца. 
В същото време почти цели чети-
ри века този патронаж е иззет от 
малоазиатската светица Варвара и 
Катерина Александрийска, които 
миньорите почитат до днес.

Велика Моравия е първата 
държава на славяните от горно-
то течение на Дунав, и макар за 
кратко време, изиграва важна 
роля в държавнополитическото 
развитие на Средна Европа, като 
чрез Византийската мисия става 
основа за славянската просвета.

Авторът е известен словашки художник, 
изкуствовед и автор на исторически романи. 
От словашки преведе Людмила Котарова.

Каменен змей от църквата „Св. Димитър” в Радомир (1861)

Иван Н. Момчилов

(1819-1869),
родом от гр. Елена.
Учител,
преводач,
издател,
книгопродавец



НОВИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПОЧИТ

На 18 август и 19 октомври Българската православна църква се 
прекланя пред паметта на Св. Йоан (наричан по народному Иван) 
Рилски. Той си отива от този свят през 946 г., оставяйки завет 
към последователите си като основател на източноправославно-
то монашество и първи южнославянски светец.

Напоследък почитта към Рилския светилник намира нови ге-
ографски измерения. На о-в Ливингстън в Антарктида, близо до 
българската научна база „Св. Климент Охридски”, бе съграден 
православен параклис, носещ името на Св. Иван Рилски.

В град Рилск, близо до Курск в Руската федерация, който е осно-
ван от българи през X век (като защита срещу нападенията на та-
тарите от изток), млади предприемачи са изградили нова църква, 
посветена на славянските първоучители Св. св. Кирил и Методий. 
Църква със същото посвещение е била вдигната в началото на 
отминалото столетие, сетне разрушена в годините на държавния 
атеизъм. В нея е била съхранена дясната ръка на Рилския свети-
тел. 

През Втората световна война руски подвижници са я отнесли 
тайно до Гърция. Днес тя се съхранява в църква на о-в Кихровуни 
на Цикладите, в която всяка година Успението на Св. Йоан Рилски 
се почита според правилата на Православната църква с нарочна 
литургия, единствена за южната ни единоверна съседка.

В Санкт Петербург е възстановен Йоановският манастир. Той 
също е посветен на Св. Иван Рилски. Там е погребан Св. Йоан 
Кронщадски, роден в деня на българския светец и приел неговото 
посвещение. Новосъздадена мозайка върху стените на този мана-
стир представя Св. Йоан Рилски.

M M M

Всенощно бдение. В Българската православна църква срещу го-
леми християнски празници монасите в много манастири започ-
ват среднощна служба, която прераства на сутринта в литургия. 
Същото се прави и по време на съдбоносни за народа събития, 
като например Априлското въстание. 

На Света гора има анонимни монаси, които изпълняват сре-
днощно бдение в различни манастири „тайним образом”.

Напоследък всенощно бдение в петък срещу събота става и в 
черквата на Кръстова гора.

В новоизградения манастир „Св. Йоан Рилски” при родното 
село на светеца Скрино край Бобошево шестима млади монаси 
и четирима послушници воглаве с игумена Поликарп служат по 
светоатонски обичай (типик), като почват службата в 3 часа след 
полунощ и я завършват в 10 часа сутринта, без закуска.

Те поставят началото на религиозно радио „Сион” с обхват за 
цяла България. 

(„За буквите”)

Търновска следа
Първото известие за Св. Йоан Рилски 

в Галицкото евангелие
Смоленски епископ Нестор Костенечки

Г алицкото евангелие носи име-
то на манастира, в който е пре-

писано през ХІІ-ХІІІ в. Това е сред-
новековният  Галицки Криловски 
манастир „Успение Богородично”, 
наричан още „Манастир Галиче” 
или „Манастир Крилос”. Той се 
намира в околностите на Галич, 
главен град на някогашното южно 
руско Галицко княжество, обхва-
щащо Черниговската земя, днес 
Курска област. Евангелието се със-
тои от 260 пергаментови листа. На 
лист 228 неизвестният преписвач 
отбелязва, че евангелието е препи-
сано в Галицкия манастир в годи-
ната от сътворението на света 6652 
(наша 1144). Това значи, че основ-
ният текст на Галицкото евангелие 
датира от ХІІ в.

Периоди, времена обаче не вся-
кога с точност могат да се разгра-
ничат едно от друго и в паметни-
ци на писмеността. Въз основа на 
лексикалната му структура такова 
нещо в Галицкото евангелие от-
крива и големият специалист-фи-
лолог Николай Николаевич Дур-
ново, заявявайки: „Останалите 
негови листа 229-260 също са 
писани в Галиче приблизително в 
ХІІ-ХІІІ в.” През ХVІ в. Галицкият 
и Лвовски епископ Гедеон занася 
Галицкото евангелие в престолния 
си град Галич и го полага върху 
Светия Престол в катедралния си 
храм. В 1679 г. Сучавският и Мол-
довски  митрополит Доситей на-
режда евангелието да се върне по 
принадлежност на Галицкия мана-
стир. Не е известно как по-късно 
то попада в ръцете на йеромонах 
Тимотей, преподавател по гръцки 
език в Московската славяно-гръ-
ко-латинската академия и справш-
чик (коректор) в Московския 
печатен двор. След смъртта на йе-
ромонах Тимотей негови книги, в 
това число и Галицкото евангелие, 
били занесени в Московския пе-
чатен двор. Там го откриват двама 
руски учени – Александър Васи-
лиевич Горски, църковен историк, 
археограф и филолог, и Капитон 
Иванович Невоструев, археограф 
и филолог. Те го проучват по език, 
стил, съдържание, приписки и го 
предават за съхранение в Москов-
ската синодална библиотека, къде-
то то получава по библиотечния 
каталог на синодалните ръкописи 
сигнатурен № 404. Понастоящем 
ценното Галицко ръкописно еван-
гелие се съхранява в Московския 
исторически музей (ГИМ) под № 
51 по Описа на пергаментовите 
руски ръкописи в същия музей.

За нас, българите,у е важно да 
знаем, че в месецослова на Га-
лицкото евангелие под датата 19 
октомври на лист 245 се среща и 
името на нашия рилски светец. 
Руски и български учени намират, 
че това е най-ранното писмено 

известие за Св. Йоан Рилски на 

руска земя преди още там да е про-
никнал култът към него, изразен в 
богослужебна прослава и житейни 
повески чак към ХV в. и след това. 
Бележитият руски историк акад. 
Михаил Николаевич Тихомиров 

12-годишен, и Александър. Един 
болярин побързал тайно нощем да 
ги отведе отвъд Дунав – отначало 
при куманите, а после на още по-
сигурно място – в южното руско 
Галицко княжество. Те несъмнено 
добре запомнили тържественото 
пренасяне на Св. Йоановите мощи 
от Средец в Търново на 19 октом-
ври 1195 г., което извършил баща 
им и наредил занапред на тоя ден 
в българската земя да се чества по-
добаващо паметта на светеца. За-
това от 1196 г. досега официалният 
празник на Св. Йоан Рилски у нас 
е 19 октомври, а редно е паметта 
му да се чества на 18 август, в кой-
то ден е починал в 946 г. Обикно-
вено паметта на светците се чества 
в деня на тяхното успение.

Пред Марфа Шчепкина проф. 
Иван Дуйчев прокарва именно 
тая връзка между Търновското 
и руското Галицко княжество в 
последните години на ХІІ и пър-
вите години на ХІІІ век. С набито 
око на далновиден историк той не 
така случайно търси виновника за 
вписване името на рилския светец 
в месецослова на Галицкото еван-
гелие.

Авторът е магистър по богословие на 
Московската духовна академия, бивш игу-
мен на Рилския, Бачковския и Троянския 
манастир. Религиозен поет.

Мозаичен образ на Св. Йоан Рилски върху стената на Йоановския 

манастир в Санкт Петербург

по тоя повод с учудване пише:

„В высокой степени примечате-

лен тот факт, что Йоан Рыльский 

помечен в числе святых в месе-

цослове Галицкого евангелия!”

По време на многолетното ми 
служебно пребиваване в Москва 
посещавах и ГИМ. Директор беше 
Марфа Вячеславовна Шчепкина, 
доктор на историческите науки. 
Свързват ме с нея незабравими 
срещи и разговори. В 1974 г. тя 
беше любезна да ми покаже Галиц-
кото евангелие и сподели, че ос-
танала изненадана от проф. Иван 
Дуйчев, когото ласкаво наричаше 
„Иван Семьонович”, когато той, 
разглеждайки Галицкото еванге-
лие, рекъл: „Това известие веро-

ятно се дължи на един български 

царевич, пребиваващ като бе-

жанец в Галицкото княжество.” 
Прав е Дуйчев. Това ранно извес-
тие за Св. Йоан Рилски говори за 
някаква далечна българска следа 
там, защото „Русская церковь на-

чала чествовать память Йоанна 

Рыльского с ХV века…” С други 
думи, култът към Св. Йоан Рилски 
е пренесен в руска земя през ХІV 
– ХV в., а не през ХІІ в.

Знае се, че в 1196 г. при болярски 
заговор в Търново бил убит цар 
Асен І ( 1187-1196). Привърженици 
на убития цар искали да спасят не-
връстните му синове Иван, тогава 

„Св. Йоан Рилски”. Стенопис от църквата на Земенския манастир,

с откъс от Завета на светеца (XIV в.)

Изображение на риба от владишкия трон в несебърска църква



Изследователите на Джон Мил-
тън (1608-1674) неведнъж са се 
опитвали да разгадаят особената 
(наричана дори еретическа) тео-
логия на великия английски поет. 
Само през 1998 г. излязоха  две 
книги на тази тема: „Алтерна-
тивната троица: гностическата 
ерес и Марлоу, Милтън и Блейк” 
от Александър Нътол и сборникът 
„Милтън и ереста”, съставен от 
Стивън Добрински и Джон Ръм-
рич. На тазгодишния VІІІ меж-
дународен симпозиум, посветен 
на Джон Милтън, състоял се в  
Грьонобл, отново една от сесиите 
се наричаше „Милтън и ереста”. 
В опита да се определи тази ерес 
бяха изречени различни хипотези 
– от гностицизъм до армианизъм 
(вариант на протестантизъм, про-
повядващ повече Божия милост за 
хората), дори до известна доза са-
танизъм, но така или иначе самите 
автори на споменатите твърдения 
не останаха напълно удовлетворе-
ни от тях. 

 В  трактатите на Джон Милтън 
непрекъснато върви теологическа 
дискусия.  Обяснението за нейната 
интензивност лежи в този етап от 
историята – църковната реформа 
в Англия продължава своя ход и 
нещо, което малцина знаят – Джон 
Милтън е един от теоретиците 
ù, защитник на едно радикално 
крило, на т.нар. презвитерианска 
църква, която подобно на бого-
милите отрича църковния клир и 
отрежда черкуването да се върши 
от по-възрастните (презвитери 
на гръцки) и от по-заслужилите 
членове на църковната общност. 
За нас особено важно е самооп-
ределението на Джон Милтън в 
неговия трактакт „Иконоборeц”, 
1649, където той заявява съгласие 
със стари западни „църкви, видни 
с вярата си и добрите си дела и 
установени преди 400 години във 
Франция, Пиемонт и Бохемия, ... 
недопускали епископат в себе си.”

Така той споделя с читателя по-
знанството с книжнина от ерети-
ческите западни църкви на катари, 
валдейци, бохемски (чешки) бра-
тя. Нещо повече, неколкократно 
настоява презвитерианската църк-
ва да вземе пример от практиката 
на валдейската. Той изразява и 
дълбока симпатия към делото на 
английския реформатор от ХІV 
век Джон Уиклиф, който споделя 
дуалистичната философия.

Причастността към

валдейците и към 

богомило-катарската теология

Кои са валдейците, наричани 
още „лионски бедняци”? Това са 
последователи на търговеца от 
Лион Валдо (Waldo, Waldes), който 
през ХІІ век  основава собствена 
скромна църква. Модела за нея 
той възприема от катарите (евро-
пейското разклонение на богоми-
лите), както и тяхната практика на 
разпространение на светите писа-
ния на роден език, не на латински.  

Държаха 
истината чиста
Ереста на Джон Милтън и богомилите

Георги Василев

„Видението на Петър Орача”. Миниатюра върху керамична плоча

по поемата на Уилям Лангланд (XIV в.)

Когато католическата църква през 
1655 г. извършва поредно клане 
над валдейците, живеещи в доли-
ната на Пиемонт, Милтън пише 
гневно стихотворение в тяхна за-
щита и по този начин доказва ан-
гажимента си към тази общност.

За последното клане в Пиемонт 

(1655)

Отмъсти, о, Господи,
за изтребените ти светци,
чиито кости
Лежат, разпръснати връз
студените алпийски планини.
Не ги забравяй!
Запиши в книгата си
стенанията им.
Въздай на тях,
които държаха истината
тъй чиста в миналото,

Докато нашите бащи 

почитаха

неодушевени предмети.

При това ангажиментът на Мил-
тън  към валдейците не е само емо-
ционален. През същата  1655 г. той 
участва в подготовката на писмо, 
което е изпратено от диктатора на 
Англия Оливър Кромуел чрез не-
говия специален пратеник Семюел 
Морланд до Савойския херцог. В 
това писмо се иска да спре изтреб-
лението на валдейците. Мисията 
на Морланд има още един аспект: 
той получава от пастора Жан Леже 
пакет ръкописи на валдейците. 
Такива подобни колекции ерети-
ческа книжнина постъпват също в 
Кеймбридж и в Дъблин. През 60-
те години на ХХ век белгийският 
изследовател Тео Венкелер прави 
откритието, че един от дъблин-
ските ръкописи Du10 съдържа два  
катарски трактата. Сиреч валдей-
ската книжнина се оказва смесе-

на с катарска, защото при самите 
валдейци в Пиемонт е имало доста 
катари, също преследвани от като-
лическата църква.

 Прави впечатление, че Джон 
Милтън познава много добре ка-
тарската теология. Той препоръч-
ва валдейския модел на скромна, 
избягваща богатствата и суетата 
църква, а защитава необходимост-
та от такава реформа с добре из-
вестни богомило-катарски доводи. 
Фактът, че поетът споделя дуалис-
тичната теология, се вижда, когато 
съпоставим  негови възлови виж-
дания с познатите дуалистични, 
сиреч богомило-катарски разби-
рания. Например в цитираното 
стихотворение словосъчетанието 
„неодушевени предмети” е тради-
ционна формула на богомили, ка-
тари и лоларди, с която те наричат 

иконите. 
 Освен отрицание на иконите 

виждаме у Милтън отрицание на 
разкоша и разточителството на 
официалните църкви, признава-
нето на дуалистичния принцип, 
сиреч господството на два Бога 
– добър и лош, над света. Милтън 
употребява и добре известното 
название „добри хора”, с което се 
наричат лидерите на еретически-
те общности, и популярното сред 
дуалистите понятие „вътрешен 
човек”.

Следователно връзките на Джон 
Милтън с дуалистичните вярва-
ния са само част от неговия инте-
рес към учението на богомолите 
и катарите (включително англий-
ските еретици – лолардите). 

Авторът е старши научен сътрудник, док-
тор на филологическите науки, старши екс-
перт в Държавната агенция за българите в 
чужбина при Министерския съвет.

Църквата „Св. Иван Богослов”

Наричана е още и „Св. Иван Летни”. Построена е върху Пчелин 
камък между XIV и XVI в. Историческата и културна стойност на 
тази скромна църква разкри за науката проф. Стамен Михайлов, 
като я описа и спаси част от изчезналите вече художествени об-
рази в нея. В тази църквица той е успял да фотографира сцената 
„Причастието на апостолите”.

Относно образа на Св. Богородица в църквата проф. Михайлов 
пише следното: „Дело на талантливи майстори, образът привли-
ча нашето внимание и със своята художественост и главно със 
светлата си колоритна гама, с необикновената свежест на пали-
трата и с постигнатата всред този колорит изразителност... 
Образът ... е обърнат към една нова епоха – епохата на нашето 
закъсняло приобщаване към светското изкуство на европейските 
народи.” Също така, като разглежда другата спомената сцена и 
нейната динамичност, той пише: „Ние сме изненадани, че в мал-
ката селска църквица при Пчелинци тази сцена е запазена с пър-
вичната си чистота, с нейния подчертан монументално-експре-
сионистичен характер. Със силното си емоционално въздействие, 
което упражнява върху нас, тя ни напомня за тържествената 
монументалност на Божествената литургия в църквата Пери-
влиптос в Мистра (XIV в.).”

Накрая своята студия проф. Михайлов завършва с думите: „С 
обнародването на църквата при с. Пчелинци ние изнасяме на по-
каз един незаслужено пренебрегнат и забравен паметник от наше-
то Късно средновековие, който от сега нататък ще заема, надя-
ваме се, мястото, което заслужава между скромните паметници 
на религиозната ни архитектура и живопис в Западна България 
от ранната епоха на турския феодализъм у нас.”

От своя страна Димитрина Джонова, която преди двадесетина 
години също подробно е проучвала тази църква, пише следното: 
„Декоративните орнаменти и класическите палмети допълват 
представата ни за художествената стойност на монументал-
ната стенопис. Стиловите особености, живописната техника 
и застъпеният живописен канон дават основание да отнесем 
църквата към XV–XVI в. и да я свържем с редките произведения 
на средновековната българска живопис от горнострумските и 
знеполски земи, дело на местни, югозападни живописни школи.”

Благодарение на тези изследвания църквата е обявена за памет-
ник на архитектурата и изкуството.

Релеф на орач от надгробна плоча в с. Факия, Бургаско (1775)

Църквата в Пчелино

Текст и снимка Силвия Изова



Йоаница
благородният мъж

Чий е Калояновият пръстен

Проф. Иван Дуйчев

Златен пръстен-печат на цар Калоян

Изображение от владишки трон в църквата „Св. Георги” в Трявна

Вълнуваща находка
При археологическите разкопки в търновската църква „Св. че-

тиридесет мъченици” през 1972 г. бе открит скелет на снажен 
мъж, а заедно с това масивен златен пръстен. Главният въпрос е  
кому принадлежи откритият скелет и намереният там златен 
пръстен.

С оглед на досега изказаните предположения, налага се да се по-
търси отговор – дали този пръстен може да се припише на бъл-
гарския владетел от края на ХІІ и самото начало на ХІІІ век, цар 
Калоян (1197-1207), или пък трябва да се допусне, че той е бил 
притежание на друга историческа личност от нашето средновеко-
вие, за която иначе не притежаваме точни сведения.

Точната дата на рождението на третия брат от Асеневци не е 
известна. Може да се предполага, че той ще да е бил роден към 
1167-1170 г. и по време на въстанието през есента на 1185 г. е бил 
юноша на около 15- до 18-годишна възраст. Неговото име е чис-
то славянобългарско – Йоаница (Иваница), умилително от Йоан 
Иван). В едно от известията за най-ранния период от живота му 
той е споменат просто под името Йоан. В първото послание на 
папа Инокентий ІІІ до него, писано в края на декември 1199 г. или 
в началото на 1200 г., той е назован „благородния мъж Йоани-

ца”.
Не изглежда трудно да се отгатне кога и где той е получил името 

Калоян, с което е широко известен в историята.
По време на похода на византийския император Исак ІІ Ангел 

през 1187 г. жената на истинския водач на въстанието Асен, Елена, 
попаднала в плен у ромеите. Извършена била размяна за нейното 
освобождение, като заложник във Византия бил отведен младият 
Йоаница, очевидно без негово съгласие. Съвременник на съби-
тията, византийският историк Никита Хониат съобщава, че той 
прекарал във Византия, по всяка вероятност в самата византий-
ска столица, „доста дълго време”. Именно сред ромеите най-мла-
дият потомък на Асеневия род получил прозвището Калоян, и то 
поради своята външност: „хубавият Йоан”.

Години по-късно, когато той стоял начело на българската дър-
жава и воювал с ромеите, му било дадено презрителното прозви-
ще „Скилойоан” или „Кучи-Йоан”, сякаш за отмъщение и да се 
заличи признанието – чрез името – за неговата телесна красота.

Откритият в църквата „Св. четиридесет мъченици” скелет пред-
ставя снажен и як млад човек, висок около 195 см, със широки 
гърди. Тридесет и два добре запазени зъба красят и днес устата на 
скелета. Не са ли били тъкмо тези белези на необикновена снаж-
ност и сили, които най-много са възхитили ромеите да му дадат 
прозвището, изразяващо възхвала и удивление!

През лятото на 1972 г. при археологическите разкопки около църквата „Св.40 мъче-
ници” във Велико Търново бе открит гроб със скелет на мъж и масивен златен пръс-
тен с надпис „Калоянов пръстен”. През същата година във в. „Антени” и великотър-
новския вестник „Борба” бе отпечатана статията на писателя Йордан Вълчев „Още 
за Калояновия пръстен”. По повод на тая статия през следващата година се разгоря 
дискусия. Като редактор във в. „Борба” се обърнах към видни наши учени да изразят 
мнението си по тази археологическа находка. Получих статии от проф. Иван Дуйчев, 
проф. Тодор Герасимов и н.с. Въло Вълов, археолог при Окръжния исторически музей 
във Велико Търново. Проф. Иван Дуйчев дори дойде сам в старата столица. Заедно с 
него отидохме да видим скелета от открития гроб, който се съхраняваше в хранилище-
то на Музея на Учредителното събрание. Проф. Дуйчев беше изненадан. Помня добре 
думите му: „Погледнете! Дори и като скелет, добре съхранените му зъби и днес красят 
устата му.” Наскоро след това проф. Дуйчев ни изпрати статията си „Новооткритият 
Калоянов пръстен”, отпечатана във в. „Борба” (бр. 109 от 13.09.1973 г.)

Христо Медникаров

Същата статия бе поръчана и анонсирана от редакцията на седмичника „Антени”да 
се появи в следващия брой. Заради интригите на археолози и политици ЦК на БКП 
спря нейното отпечатване. По-късно тя бе публикувана на френски език в междуна-
родното издание сп. „BYZANTINOSLAVICA” (т. ХХХVІ, 1975, fasc. 2).

„За буквите”

Н адписът върху пръстена е на-
пълно четлив и кратък. След 

кръстен знак, за който е изказано 
предвзето мнение, че бил предста-
влявал глаголическа буква, следва 
надписът

КАЛОIАНОВ ПЪРСТЕНЪ

Както изглежда относно надпи-
са на името Калоян сред близките 
съвременници на този владетел е 
съществувало колебание. В олов-
ния печат (моливдовул) на цар 
Калоян, намерен някога от нашия 
възрожденец Никола Обретенов и 
обнародван през 1932 г. от покой-
ния нумизмат Н. А. Мушмов, име-
то е написано във втората си част 
с О-мега и Е двойно за предаване 
на Я. Този оловен печат, който – в 
разрез на някои съмнения – трябва 
да се смята за автентичен, може да 
бъде използван като сравнителен 
материал за проучване на новоот-
крития пръстен-печат. В Синоди-
ка на българската църква името е 
дадено в напис

КАЛОІЯН(Ъ),

подобно на формата в нашия пе-
чат. Подобно предаване на край-
ната сричка от името се среща и 
у патриарх Евтимий, който иначе 
следва гръцкия надпис. Името е 
дадено в родителен падеж: „Кало-
янов пръстен”, както това се чете 
в няколко други пръстени от на-
шето средновековие, напр.: Ходо-
ров пръстен, Витомиров пръстен, 
Радославов пръстен и др. Думата 
ПРЪСТЕН е дадена в нейната ста-
ринна форма 

ПЪРСТЕНЪ,
което трябва да се тълкува като 
допълнителен доказ за автентич-
ността на паметника. В средата на 
лицевото поле има стилизирана 
фигура на лъв, нагодена да запа-
зи разполагаемото пространство. 
Предположението, че тук би след-
вало да видим образ на дракон, е 
напълно произволно: то почива на 
неубедителни твърдения за късно 
запазване на символи от първо-
българския езически календар. 
Общо взето този пръстен-печат е 
принадлежал на лице, което е зае-
мало 

отговорна длъжност 

в българската държава

и чрез него е „подпечатвало” пос-
лания и разпоредби. Познаваме ли 
за онова време друга историческа 
личност с име Калоян, освен тре-
тия представител на Асеневци?

Още по времето на Калояновата 
смърт пред стените на Солун през 
есента на 1207 г. са възникнали 
легенди, които забулват историче-
ското събитие. Както е познато, в 
края на август или в началото на 
септември 1207 г. българската вой-
ска, предвождана от цар Калоян, 
се явила пред стените на силната 
крепост и я обсадила. Разказът за 
убийството на царя от ръката на 
покровителя на града Солун вели-
комъченик Димитрий, представя 

само
една хагиографска измислица,

създадена и широко разпростра-
нена за прослава на светеца. И 
досега в гръцките области и дори 
у нас се срещат икони, върху ко-
ито е представено как светецът, 
възседнал коня си, пробожда с ко-
пие падналия на земята български 
владетел.

Малко вероятно е също твър-
дението, че царят е бил погубен 
от своя пръв воевода, кумани-
на Манастър. В такъв случай би 
трябвало да се допусне, че срещу 
Калоян е бил образуван заговор, 
а главно оръдие за погубването 
на царя е бил именно вождът на 
най-верните Калоянови съюзници 
– куманите. Вярно е, че двамата 
по-възрастни Калоянови братя 
Асен и Петър погинали от ръцете 
на заговорници. Зад гърба на тези 
заговорници обаче била ръката на 
византийското правителство. А 
сега Византийската империя вече 
не съществувала: от около четири 
години насам Цариград се нами-
рал във владение на рицарите от 
Четвъртия кръстоносен поход. 
Основанията, върху които се гра-
ди предположението за заговор, 
организиран с главното участие на 
кумански първенци, са неубеди-
телни. Преди да приемем вероят-
ността за узурпация на властта от 
страна на Калояновия племенник 
Борил, нека си спомним за тежко-
то политическо положение, в кое-
то изпаднала българската държава 
след смъртта на цар Калоян. Към 

1207 г. синовете на Асен І са били 
малолетни деца: Иван Асен ІІ е 
бил 11-12-годишно момче, негови-
ят брат Александър, една или две 
години по-малък. 

Против предположенията за из-
вършено покушение и непосред-
ствено свързана с него узурпация 
говорят свидетелствата на близки 
по време на събитието историче-
ски извори. Благодарение на тях 
ние знаем, че тялото на починалия 
цар е било грижливо запазено: 
вътрешностите били извадени, 
трупът е бил „осолен” и в печално 
шествие върнат в столицата Тър-
ново. Едва ли заговорници измеж-
ду приближените на царя биха се 
погрижили така да запазят трупа 
и да му отдадат последна почит. 
Тайното отвличане в земята на ку-
маните на Асеневите синове, за да 
бъдат там опазени, грижите за за-
пазване на Калояновото тяло, от-
даването на почит към покойника 
– всичко това опровергава пред-
положението за съществуването 
на някаква враждебна на царя ку-
манска партия.

Последна почит 

към владетеля-воин

е могла да бъде оказана, когато 
трупът е бил положен в църква-
та, която по-късно, след победата 
при Клокотница през март 1230 
г. Иван Асен ІІ посветил на 40-те 
севастийски мъченици, в деня на 
чиято памет била извоювана бъл-
гарската победа. 

Няма никакви сериозни основания да се отхвърли 
предположението, че търновските археолози са попаднали 
именно на гроба на прославения български владетел, 
който продължил да носи до края на живота си 
масивния златен пръстен-печат от своите младежки години.



„Изковаване гвоздеите за Разпятието”

Фрагмент от стенопис в Земенската църква (XIVв.)

Църквата „Св. Йоан Богослов” 
се намира на около 2 км от 

центъра на гр. Земен, който е раз-
положен от двете страни на река 
Струма, преди да прекоси живо-
писния проход. Тя е построена 
през ХІ в. и от това време са оста-
нали частични фрагменти от изог-
рафисването й. 

Основната част от стенописи-
те датира от ХІV в. Автор на това 
дело е самобитен местен майстор 
и евентуален негов помощник. От 
гледна точка на стила земенски-
те стенописи не се включват към 
официалните течения в нашата 
средновековна стенопис.

Сцената „Изковаване гвоздеи-
те на Разпятието” е разположена 
фронтално пред „Разделяне на 
дрехите”. Тук на преден план виж-
даме двама мъже, облечени в къси 
туники, които седят около пещ с 
вид на кошер. Левият образ, който 
видимо е по-възрастен, е с много 
дълга раздвоена брада, с лявата си 
ръка държи големи клещи, поста-
вени в пещта, а дясната му ръка е 
протегната назад, като се опира на 
правоъгълен малък дървен сандък. 
Десният мъж, млад, с къса коса, 
раздухва огъня с голямо кръгло 
духало, закачено за удобство с въ-
жета за обособена дървена стойка. 
На втори план в средната част на 
сцената е поставена наковалня. В 
лявата част е изобразен голобрад 
ковач, който държи с клещи в ля-
вата си ръка гвоздей върху нако-
валнята, а в дясната чук. Фигурата 
вдясно е на жена, ако се съди по 
прибраните с панделка коси, по 
видимо нежния силует и кройката 
на дългата й дреха. Тя държи чук с 
двете си ръце, като е замахнала с 
него над наковалнята. Фигурата е 
изобразена в динамична и раздви-
жена форма.

„Гвоздеите на Разпятието” се 
споменават за първи път едва след 
като Св. цар Константин и май-
ка му Елена намират Христовия 
кръст в околностите на Йерусалим 
през 326 г. До ХІІІ в. обаче не са 
засвидетелствани никакви данни 
– литературни или художествени, 
по въпроса за тяхното изковаване. 
Андре Грабар открива първите из-
вори по тази тема във френски и 
английски ръкописи от края на ХІІ 
в. и началото на ХІV в. Първият 
от тях (на френски) е текст и ми-
ниатюра от библиотеката на лорд 
Лестър, а вторият (на английски) 
е от псалтира на кралица Мария 
Английска. Илюстрациите и в два-
та ръкописа се различават от изо-
бражението в Земенската църква 
както по подробностите и инвен-
тара, така и по броя на действащи-
те лица.

Легендата за изковаване гвоз-

Андре Грабар

за старото 

българско изкуство

деите за разпятието като иконог-
рафски сюжет не се среща в цялата 
монументална живопис както на 
Изток, така и на Запад. Забележи-
телно е, че този тип текст ( а  и в 
изображение) не се среща също в 
евангелията и апокрифите. Най-
вероятно моделът за изображени-

новековни паметници, е насочена 
срещу евреите; В Земенската сце-
на при изковаването на гвоздеите 
участват, и то активно, четирима 
души, а коват гвоздеите не само 
жената, но и младият ковач от гор-
ния ред. В епоха на мирни отноше-
ния един областен владетел като 
севастократор Деян не би дръзнал 
да уязви до такава степен царица-
та на съседната страна в един офи-
циален паметник, още повече, че 
сестрата на цар Иван  Александър 
Елена е по същото време съпруга 
на сръбския крал Стефан Душан.

Не може да се твърди, че ико-
нографията на земенската сцена 
се дължи изцяло на западни вли-
яния. Вероятно тя е заимствана 
от архаични образци, които е из-
ползвало и западното изкуство, но 
е включила и редица местни еле-
менти. При това всички участници 
са обикновени хора.

Земенската сцена има чисто 
битов характер по своето съдър-
жание. Тя представя първия битов 
сюжет в българската живопис из-
общо – един нагледен пример как 
църковната иконография изиграва 
ролята на първооснова за разви-
тието в сюжетно отношение на 
темата за труда в човешкия жи-
вот.

Авторът е доктор по богословие, специ-
ализирал в Института по източните църкви 
при Ватикана, директор на Историческия 
музей при Земенския манастир. 

Български майстори 
изковават гвоздеи 

за Разпятието
Сцени от народния живот 

във фреските на манастира 

„Св. Йоан Богослов“ в Земен

Виктор Банов
Изображение от църквата в с. Студена, Пернишко (1837)

Пръв оценява ценностите на Земенските 
стенописи Йордан Иванов в своята статия 
„Старински църкви в Югозападна Бълга-
рия”, отпечатана в „Известия на Българското 
историческо дружество” (год. III, св. I) през 
1912 г.

Единственият обстоен и задълбочен труд 
относно стенописите в Земенския мана-
стир е главата в докторската дисертация на 
Андре Грабар (26 юли 1896 г., Киев – 5 ок-
томври 1990 г., Париж) - световноизвестен 
френски византолог, археолог и изкуствовед 
от руски произход, издадена през 1928 г. в 
Париж под заглавие „La peinture religiose en 
Bulgariе” (все още непреведена на българ-
ски).

Неговото заключение е: земенските стенописи представят народно 
демократично движение на българската монументална живопис, а въз-
поменателният надпис над ктиторските образи е написан на чист старо-
български език, на какъвто са написани паметниците на старобългарска-
та литература от XII-XIV век.

През 1980 г. е обнародвана монографията на Лиляна Мавродинова 
„Земенската църква. История, архитектура, живопис.” като продължение 
на неговите изследвания.

Сходни стенописи има в църквата на Старо Нагоричине край град Ку-
маново, Македония.

ето „Изковаване гвоздеите” да е 
изхождал от английския вариант 
на легендата за жената на ковача 
евреин: „Един евреин търси някой 
да изкове гвоздеите, с които Хрис-
тос ще бъде прикован на кръста. 
Отправя се към един ковач, който 
отказва под предлог, че ръката го 
боли и тя наистина по чудодеен 
начин го заболява. Жената на ко-
вача обаче се съгласява да изпълни 
поръчката.”

Нашият и западните паметни-
ци в този случай са с един пър-
воначален източник, който би 
трябвало да се търси в изкуството 
на християнския Изток от доико-
ноборската епоха (първите десе-
тилетия на VІІІ в. са началото на 
иконоборството, чийто идеолог е 
византийският император Лъв ІІІ 
Сириец (717-741). Проф. Богдан 
Филов вижда в тази сцена доказа-
телство за влиянието на романска-
та живопис, в случая и по прин-
цип западно, макар и по-ранно 
влияние в земенските стенописи. 
Но сходствата между Земенските 
стенописи и романските паметни-
ци, близки по тип, както отбелязва 
Грабар, се дължат на общите об-
разци от източен произход; проф. 
Иван Дуйчев заключава, че сцена-
та е насочена срещу Теодора-Сара, 
втората жена на цар Иван Алек-
сандър (1331-1371), която е от ев-
рейски произход. Лиляна Мавро-
динова се спира детайлно на този 

факт:В никой от споменатите от 
Грабар варианти на легендата не 
се говори, че ковачът и жена му 
са евреи. Евреин според текста е 
този, който поръчал изковаването 
на гвоздеите. От подобна гледна 
точка целият цикъл с Христовите 
страдания, и то в безброй сред-

Факсимилета от докторската дисертация на Андре Грабар, 

отпечатана в Париж през 1928 г.



Разширяваща се 
Боговдъхновеното дело на   

и техните ученици от първото  

„Св. Методий”
Икона в параклиса „Св.св. Кирил и Методий“ в храм-паметника 
„Св. Александър Невски“ в София. Художник Иван Мърквичка

Томас Бътлър
Харвардски университет,

Съжалявам, че нямам възмож-
ност да присъствам на това въл-
нуващо честване на 25-годишнина 
на Кирило-Методиевския научен 
център и 1120-годишнина от кон-
чината на Св. Методий.

През отминалото лято аз ра-
ботих с американски доброволци 
в Босна и не намерих достатъчно 
сили за второ пътуване до Европа 
в течение само на няколко месеца. 
Също така не съм способен да под-
готвя приносен доклад за кратко-
то време, с което разполагам.

Дълбоко съжалявам, че съм при-
нуден да се запитам насаме защо 
Методий е толкова важен и зна-
чим в наши дни не само за изсле-
дователите на старобългарския 
език, а и в по-широк смисъл за ця-
лата световна култура. Както е 
известно, през 1985 г. именно Ме-
тодий бе почетен от Папа Йоан 
Павел II в неговата енциклика 
„Slavorum apostoli” („Славянските 
апостоли”). Светият отец, както 
си спомняте, определи Методий 
най-вече като символ на екумениз-
ма, сиреч на обединението между 
Източната и Западната църква. 
Ала той възприемаше някогашния 
славянски архиепископ единствено 
като църковен глава.

Но аз бих искал да подчертая, 
че Методий символизира нещо 
много по-значимо, отколкото обе-
динението на църквите. Чрез своя 
отпор срещу папските легати по 
време на процеса през 880 г. в Ре-
генсбург и поддръжка на малките 
литургични езици, а следователно 
и на националните литератури 
Методий изразява далновидност, 
която подкрепя толерантността 
и единството в културата.

Именно с това послание на то-
лерантност и единение делото на 
Методий е неподвластно на вре-
мето и е вечно в истинския смисъл 
на думата.

Дълбоко съжалявам наистина, 
че не мога да почета неговата па-
мет ведно с вас.

Септември 2005 г.

Украса над входа на църквата „Св. Троица” в Котел (1871)

Св. Методий
Канон за Св. Димитър Солунски

О, мъдри Димитре, като предстоиш светло
пред Божия престол,
не ни забравяй, моли се за нас, окаяните, които - 
странници в тая земя - съзерцаваме днес твоите 
велики дела и те възпяваме,
като се надяваме силно 
на твоето застъпничество.
Чуй сега, 
славни Димитре,
 твоите бедни раби 
и се смили над тях:
ние сме се отлъчили 
далеч от твоя светъл храм,
но  сърцата ни горят 
и дълбоко копнеем да се поклоним 
един ден на твоята църква 
с твоите молитви.
Защо, о мъдри Димитре,
само ние, твоите бедни раби,
да сме лишени от твоята красота 
и любов към Създателя, 
да бродим из чужди земи и градове 
и да страдаме от суровите войници
на езичниците и еретиците!

(ІХ в.)

Велико наследство
Акад. Петър Динеков – 

основател на Кирило-Методиевския център

Все повече читатели обръщат поглед към старата българска 
литература, чието начало постави Кирил при близкото сътруд-
ничество на своя брат Методий, все по-често се подчертава 
нейното значение като велико наследство на българската на-
ционална култура.

„За буквите”, бр. 3, май 1980 г.

КОНСТАНТИНОС НИХОРИТИС е първият чуждестранен 
аспирант към Кирило-Методиевския център с научен ръководи-
тел Петър Динеков. Завършил е Академия „Атониада” на Света 
гора и Софийската духовна академия „Св. Климент Охридски”. 
Защитава докторска дисертация на тема „Атонската книжовна 
традиция в разпространението на Кирило-Методиевските извори 
(по неизвестни и непроучени материали)”, издадена като том 7 на 
поредицата „Кирило-Методиевски студии”. Понастоящем препо-
дава български език и литература в новосъздадения Факултет по 
балканистика към Солунския университет „Аристотел”. 

В своята нова книга „Славистични и българистични проучва-
ния” Нихоритис публикува за първи път неизвестни преписи от 
Краткото житие на Св. Климент Охридски, писани през XIII в.
в манастира Дохиар. В него се казва: 

Откри преселващ се в небесния Едем

блестящата община

великият пред българите Климент.

От 28 септември до 2 октомври 2005 г. в София се състоя голяма меж-
дународна конференция, посветена на 1120-годишнината от кончината 
на славянския първоучител Методий на тема „Проблеми на Кирило-Ме-

тодиевото дело и на българската култура през ІХ-Х век”.

Чествана бе и 25-годишнината от създаването на Кирило-Методиев-
ския научен център при Българскатата академия на науките. В конферен-
цията взеха участие 88 учени от 17 страни. Заседанията бяха водени в три 
секции. С вдъхновено слово под надслов „Една разширяваща се вселе-

на – Кирило - Методиевото дело и техните ученици от първото към 

третото хилядолетие” директорката на Кирило-Методиевския център 
Светлина Николова даде начало на обсъждания и дискусии. Участници-
те посетиха Земенския манастир. Разгледаха ръкописно-документалния 
сектор на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Бяха и в 
Криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски”. 

Общо бе заключението, че тази внушителна „трапеза на духа” бе осо-
бено плодотворна.

Управителният съвет на БАН 
награди с почетен знак „Марин 
Дринов” (синя лента): 

Проф. д-р Екхарт Вайер от 

Университета във Фрайбург, Гер-

мания; проф. д-р Емилие Блахова 

от Славянския институт на Чеш-

ката академия на науките; проф. 

Франсис Томсън от Държавния 

университет в Антверпен, Бел-

гия; ст. н.с. д-р Светлина Нико-

лова – директор на Кирило-Ме-

тодиевския научен център при 

БАН, а целия колектив на Цен-

търа – с почетен плакет „Марин 

Дринов”.



 духовна Вселена
Св. св. Кирил и Методий

 към третото хилядолетие

Президентът Георги Първанов при гроба на Св. Методий край град 

Микулчице в Моравия. 27 септември 2005 г.
Пресфото БТА

Украса над входа на църквата „Св. Троица” в Котел (1871)

Дълбок поклон
Георги Първанов

Президент на Република България

Обстоятелствата отредиха точно сега да посетя гроба на Мето-
дий в с. Микулчице, Чехия. Факт, зареден с дълбок символ. Све-
жите цветя, които видях там, и тези, които положих от свое и от 
ваше име, уважаеми участници в конференцията, говорят колко 
жива е връзката ни с миналото, колко трайно и дълбокоосмисле-
но е нашето преклонение пред делото на Св. Методий.

Светите братя създадоха нашата азбука и с това извършиха под-
виг, чиято значимост надхвърля националните рамки, преминава 
отвъд славянското си значение и добива общочовешки смисъл. 
Държавата ни бе силна, защото прие, съхрани и разви сътворе-
ното от тях; разчупи канона и утвърди нова култура. Именно това 
позволи във векове на изпитания словото да бъде единствената 

свободна територия на българския дух. А обявяването им за ду-
ховни съпокровители на Европа показва високото място, което 
заемат в европейската цивилизация.

Достолепието на великото дело на Светите братя може да ви-
дим и в богатата дейност на Кирило-Методиевския научен цен-
тър на БАН. Почти век ни дели от създаването му – първоначално 
като Климентова комисия, по-късно – Кирило-Методиева, а от 
25 години – вече научен център.

Основните му направления и научни интереси, богатата изда-
телска дейност, обучението на специалисти и участията в научни 
форуми утвърдиха Кирило-Методиевския научен център като на-
ционалнозначима институция с голям международен авторитет и 
признание. Всичко това ни изпълва с гордост и самочувствие.

На добър час!

28 септември 2005 г.

Проф. д-р Джорджо Дзифер, Университета на град Удине, Италия

„Още са живи онези, които са ги видели (Кирила и Методия)” – Черноризец Храбър, „О писменехь”

Проф. д-р Емилие Блахова, Чешка академия на науките, Прага:

„Пожелавам на Кирило-Методиевския център още по-значими успехи в бъдеще”

Проф. д-р Франсис Томсън, Университета на Антверпен, Белгия

Проф. д-р Моше Таубе, Ерусалимски университет, Израел”

„Макар ние, ерусалимците, да не беседваме на чисто славянски и дойдохме само да слушаме, 

от все сърце се възрадвахме” (написано на старобългарски език)

Автографите специално за в. „За буквите” събра Илия Пехливанов





  



   Небесните  

43. Винаги да знаеш обаче, че зло-
то е твое дело и да го припис-
ваш на себе си.

44. Имай страх от деня на Страш-
ния съд.

45. Ненавиждай преизподнята.
46. Стреми се към живот вечен с 

целия устрем на духа си.
47. Всеки ден си спомняй за неиз-

бежната смърт.
48. Наблюдавай какво се случва 

във всеки миг от живата ти.
49. Бъди уверен, че Божият взор 

ни стига навсякъде.
50. Лошите помисли, които се по-

явяват в сърцето, унищожи ги 
пред Христа и ги посочи на ду-
ховния пастор.

51. Въздържай речта си от лоши и 
непочтени думи.

52. Не се увличай в многословие-
то.

53. Не изричай безсмислени думи 
или подигравки.

54. Не обиквай  прекаления  и не-
естествен смях.

55. Слушай с удоволствие свеще-
ните писания.

56. Редовно коленичи да се помо-
лиш.

57. Изповядвай всеки ден в молит-
ва пред Бога с вопли и сълзи 
собствените си грехове и се по-
прави от тях в бъдеще.

58. Не се подчинявай на плътските 
желания.

59. Откажи се от собствената си 
воля.

60. Във всичко се подчинявай на 
заповедите на абата, дори ако 
той, за нещастие, върши нещо 
друго, спомняйки си Божията 
заповед: Правете това, което ви 
казват, а не това, което правят.

61. Не искай да бъдеш смятан за 
светец преди да станеш такъв, 
а бъди такъв преди всичко, за-
щото ако случайно го кажеш, 
да бъде истина.

62. Практикувай всеки ден Божи-
ите заповеди.

63. Обичай целомъдрието.
64. Недей мрази никого.
65. Не изпитвай ревност
66. Не върши нищо от завист.
67. Не обичай разприте.
68. Избягвай високомерието.
69. Уважавай възрастните.
70. Обичай младите.
71. С любов Христова  се моли за 

враговете.
72. Преди залез слънце се помири 

с този, с когото си имал разно-
гласия.

73. Никога не губи надежда в Бо-
жието милосърдие.

74. Ето, това са прийомите на ду-
ховното изкуство. 

75. И ако ние ги използваме не-
престанно, ден и нощ,, като ги 
разпознаем, в деня на Страш-
ния съд ще получим от Господ 
наградата, която той самият ни 
обеща...

1. Преди всичко обичай Господ 
Бог с цялото си сърце, с цялата 
си душа, с цялата си сила.

2. Обичай ближния като самия 
себе си.

3. Не убивай.
4. Не прелюбодействай.
5. Не кради.
6. Не таи в душата си страстни 

желания.
7. Не лъжесвидетелствай.
8. Уважавай всеки човек.
9. Не прави на другите това, кое-

то не искаш на теб да сторят.
10. Откажи се от себе си, за да 

следваш Христа.
11. Бъди строг към собственото си 

тяло.
12. Не върви подир удоволствия-

та.
13. Обичай поста.
14. Подкрепяй бедните.
15. Облечи този, който ходи гол.
16. Посещавай болните.
17. Погребвай мъртвите.
18. Подкрепяй този, който е в из-

питание.
19. Утешавай натъжените.
20. Бъди чужд за действията на хо-

рата.
21. Нищо да не предпочиташ пред 

любовта на Христа.

Св. Бенедикт Нурсийски

Печат на сдружение,
което събира средства

за издигане на общ паметник
на покровителите на Европа 

Начини да вършим добри дела

Св. Бенедикт, фреска от манастира „Tor de Specchi“, 

художник Антониадзо Романо (XV в.)

Ангел и чудовища. Каменна пластика в църквата на с. Извор

Подвижник, обогатил

духовния живот на Европа
Преди повече от хиляда и петстотин години се е родил по-

движник, на когото е било съдено да извърши преврат в духов-
ния живот на Европа и името на когото благоговейно се почита в 
Източната и Западната Църкви, а именно – преподобни Бенедикт 
Нурсийски. Изучаването дейността на основателя на най-стария 
в Западна Европа монашески орден на бенедиктинците е особе-
но важно, за да се разберат промените в мирогледа, извършени 
през V и VІ век. Идеите, съдържащи се в написания от него Устав, 
са оказали и досега оказват благотворно влияние върху развитие-
то на монашеския живот.

За живота на „бащата на западното монашество” преподобни 
Бенедикт не е известно твърде много. Той се ражда в Нурсия „сту-
дената Нурсия” (frigida Nursia) около 480 г., както пише Виргилий 
за това място, разположено недалече от Сполето (област Умбрия). 
Неговото потекло води началото си от древния римски аристокра-
тичен род Анций. Дванадесетгодишен Бенедикт е изпратен в Рим, 
за да получи обичайното за това време литературно риторическо 
образование. Четиринадесетгодишен (ок. 494 г.) Бенедикт прекъс-
ва своето учение. В началото той се оттегля в местността Абруцо 
в Аффида (днес Алфидена), след това отива по-далече на изток в 
пустинната местност Субиако. Установен в Субиако, преподобни 
Бенедикт се заселва в една пещера и започва да води отшелни-
чески живот по примера на египетските пустинници анахорети. 
Недалеч от тези пустинни места се подвишзавал монахът Роман. 
Много скоро вестта за неговата святост и строгост на живота, ко-
ито следва, се разпространила толкова, че монасите от близкия 
манастир Виковаро, който оставал без абат в момента, го покани-
ли да им стане абат и съумели да сломят съпротивата му. 

Но за съжаление скоро след това между новия наставник и мо-
насите възникнали разногласия. Дори те се опитали да го убият. 
Както съобщава св. Григорий Двоеслов, монасите добавили отро-
ва във виното, приготвено за Светата Евхаристия.

Преподобният отец предсказал своята кончина. Болен, подкре-
пян от своите монаси, той отишъл в църквата, приобщил се със 
Светите тайни и изправен, с разтреперани ръце предал Богу дух. 
Точната година на неговата смърт е неизвестна, но се предполага, 
че това се е случило в 574 г. Светите му мощи се намират в Монте-
касино в олтара на църквата.

Паметта на светеца на Изток се чества на 14 март.

Из книгата „Свети Бенедикт Нурсийски”
от Виктор Банов (2003)

22. Не позволявай  гневът да те 
води.

23. Не губи време в раздразнение.
24. Не таи заблуждение в сърцето 

си.
25. Не се успокоявай привидно.
26. Никога не се отказвай от мило-

сърдието.
27. Не се кълни от страх да не от-

стъпиш от клетвите си.
28. Казвай истината със сърцето и 

с устата си.
29. Не отвръщай на злото със зло.
30. Не обиждай, а търпеливо пона-

сяй нанесените ти обиди.
31. Обичай врага си.
32. Не отвръщай със злословене 

на този, който ни клевети, а по-
добре благославяй.

33. Понасяй гоненията заради 
справедливостта.

34. Не бъди горделив.
35. Не се отдавай на виното.
36. Не прекалявай с храната.
37. Не бъди сънливец.
38. Не бъди мързелив.
39. Не роптай.
40. Не разпространявай клевети.
41. Уповавай се в Бога.
42. Ако някой съзре у себе си нещо 

добро, да го припише на Бог, а 
не на себе си.



покровители

Папа Бенедикт XVI

Кирил и Методий 

формираха Европа
Реч пред българската делегация

Молебен при гроба на Св. Кирил служи Доростолският митрополит Иларион

РИМ, 24 Май 2005 г. По време 
на апостолическото посещение на 
Папа Йоан Павел II в България 
(23-25 май 2002 г.) на срещата с 
президента Георги Първанов е об-
съждана идеята с помощта на Све-
тия престол да бъде създаден Ки-
рило–Методиевски център в люл-
ката на славянската писменост.

На срещата на държавния глава 
с новия Папа Бенедикт XVI това 
начинание е уточнено с подроб-

ности като част от развитието на 
европейски проект и единението 
на християнството.

Президентът Първанов благода-
ри на папата за продължаването и 
в неговия понтификат на дългого-
дишната традиция за празнуване 
на  24 май в Рим. Той поднесе като 
подарък българска икона на Св. св. 
Кирил и Методий и покани папата 
да посети България.

Сегашният български президент 

е третият държавен глава след пре-
зидентите на Италия и на Южно-
африканската република приет на 
аудиенция от новоизбрания глава 
на Римокатолическата църква.

Папата отправи поздрав с бла-
гословение към целия български 
народ.

Министерството на културата 
разработва проект за Кирило-Ме-
тодиевския център.

„За буквите”

Св. св. Кирил и Методий 

Българската официална делегация за Кирило-Методиевския празник беше приета на аудиенция 

от новоизбрания глава на Римокатолическата църква папа Бенедикт XVI, 23 май 2005 г.

Пресфото БТА

Господин президент,

Щастлив съм да ви приема по случай вашия  традиционен праз-
ник  близо до гроба на Св. Кирил, като ви поздравявам сърдечно. 
Нашата  среща осветява  хилядолетната връзка  и духовната бли-
зост, обединявали римските папи и достойния народ, който вие 
представлявате.

Апостолическият престол изпитва голяма привързаност към 
българския народ. От времето на Папа Климент I до днес римски-
те епископи  винаги са поддържали  плодотворен диалог с населе-
нието на Древна Тракия. Вашата визита днес е още по-значителна 
заради спомена за двамата светци Кирил и Методий, съпокрови-
тели на Европа, които изковаха в духа на християнството хуман-
ните и културни ценности на българския и другите славянски на-
роди. Може да се каже също, че със своята  просветна дейност те 
са спомогнали за формирането на Европа. Точно тази Европа, от 
която България се чувства неотделима съставка. България освен 
това е изпълнила и значим дълг към другите народи, бидейки мост 
между Запада и Изтока. Когато се обръщам към вас, аз подкрепям 
всички ваши съграждани, за да могат с увереност да продължават 
тази особена политическа и социална мисия.

Нашата среща 3 години след визитата в България на обичания 
от мен  Папа Йоан Павел II потвърждава добрите  връзки между 
Светия престол и България. Е, как да не благодарим на Божестве-
ното провидение за тази възможност отново да открием плодот-
ворния  приятелски  диалог след дългия и труден период на ко-
мунистическия режим? През изминалия век  взаимоотношенията 
между вашата държава и Светия престол имаха знакови моменти. 
Имам предвид например папският нунций в България Анджело 
Ронкали, впоследствие Папа Йоан XXIII, в чиито мисли винаги 
присъстваха и българите.

Не мога да не отбележа в този момент близостта, която Бълга-
рия показа към Светия престол през последните два месеца. Вие 
лично, правителството, парламентът, както и много Ваши съграж-
дани искаха да покажат искрените си чувства  по повод кончина-
та на Йоан Павел II и моето избиране да го наследя. Спомням си 
също  и сърдечността  на представителите  на Българската пра-
вославна църква, които желаят  да се възроди диалогът  в името 
на милосърдието и истината. Учтиво ви моля да предадете моите 
най-високи чувства към тях и особено към Българския патриарх 
Максим.

Ние имаме пред нас едно общо дело, призвани сме до построим 
заедно едно по-свободно човечество, по-мирно и по-солидарно. 
В този дух ви уверявам, че в моите молитви и в милостта на Бо-
жията майка ще се моля за Божествената благословия върху вас, 
върху тези, които ви придружават, и върху всички хора от тази 
толкова красива земя на България.

23 май 2005 г.          в. „24 часа” - 24 май 2005 г.

Кирило–Методиевски център

в България

Ангел от черквата на с. Видраре, Софийско (XIX в.)

Послание на св. ап. Павла до римляни

В усърдието не бивайте лениви; духом бъдете пла-
менни; Господу служете.

           Гл. 12, ст. 11
Ние, силните, сме длъжни да понасяме немощите на 

слабите и не на себе си да угаждаме:
всеки от нас е длъжен да угажда на ближния в добро-

то, за назидание.
           Гл. 15, ст. 1-2



Климентова заръка
Слово на акад. Антон Дончев

Литературата е съавторство 
между писател и читател. Както 
електрическата лампа светва, за-
щото до нея стигат два проводни-
ка, така и творбата книга се ражда, 
когато се срещат две творчески 
енергии – на писателя и читателя. 

Всеки от нас чете своята книга, 
всеки създава своята книга. Хи-
лядите или милионите страници 
са като ниви, в които е хвърлено 
семе, но те спят ако върху тях не 
падне благодатният живителен 
поглед на читателя, те си остават 
суха и безплодна земя.

Екземплярите на коя и да е кни-
га, абсолютно еднакви наглед и на 
пипане, си приличат като семена-
та в нивата, като семената в една 
шепа или торба, или в хамбар. 
Така наглед си приличат и жит-
ните класове. Но всъщност всеки 
клас е неповторим и не прилича на 
никой друг.

Всеки чете своята книга. В ми-
лиони романи „Ана Каренина” 
всеки читател е видял своята Ана. 
Всеки е създал своята Ана с мате-
риала на своето въображение и 
спомени. На мен напомня за жена 
ми, на друг – за майка му, на трети 
– съседката. Или е мечта.

От силата на потоците енергия, 
които текат в съзнанието на писа-
теля и читателя, зависи яркостта 
на светлината, засияла при творче-
ската среща, наречена четене. Има 
за съжаление автори, които могат 
да нажежат най-много една круш-
ка от 25 вата, но за щастие има и 
писатели, които запалват про-
жектори – като ония, пронизвали 
облаците, когато търсеха вражи 
самолети. Тогава между облаците 
и земята ни пронизват светкави-
ци, които осветяват дълбините на 
Космоса и бездните на океана.

Българските писатели могат да 
бъдат благодарни, че срещнаха 
умни и благородни читатели, ус-
пели да намерят в книгите ни дори 
съкровища, които не бяхме заро-
вили в тях.

Но има още един съавтор, още 
един участник в тайнството на 
литературата. Това е пазителят на 
словото, жрецът в храма на книга-
та. Всички религии създават бого-
ве-пазители, литературата е съз-
дала библиотекарите. Професор 
Стефан Младенов създаде думата 
„книговище” – като оброчище, ка-
пище, огнище – но ние я забрави-
хме. Пазителите на книгата са пре-
несли през вековете словото, както 
се пренася огън, както се пренася 
истина. Те, пазителите, изграждат 
огромните язовири, където се съ-
бира небесната вода на словото; те 
градят и пазят чешмите, от които 
тече или понякога капе живата 
влага на познанието. Без пазите-
лите и писателите, и читателите 
няма да имат този дом с отворени 
врати, където да се срещнат, да се 
приютят, да се спасят.

Някога Свети цар Борис-Ми-
хаил подарил на Свети Климент 
три къщи в Девол. До къщите 
построили три черкви. Къщите 
нови, черквите нови, от къща до 
храм – гола каменна пътека. Свети 

Климент повикал монаха, който 
се грижел за градините. Казал му: 
„Брате, трябва да посадим дърве-
та край пътеките.” Монахът казал: 
„Святиня ти, мога да посадя липи 
и тополи, след десетина години ще 
има сянка и гнезда, и птича песен. 
Но и тополата, и липата са меки 
дървета, не стават ни за кол, ни 
за греда, ни за къща, ни за мост.” 
Свети Климент запитал: „Тогава?” 
Монахът изрекъл: „Дъбове. Само 
че дъбът расте 50-100 години. Като 
гледам твоята бяла брада и моята 
гола глава, нито ти, нито аз ще ми-
нем под сянката на тези дъбове.” 

Свети Климент повелил: „Още 
днес посадете дъбове!”

В днешна България, в която не 
се садят дори липи и тополи, пази-
телите на книгата са тия, които не 
само посаждат желъди, но се гри-
жат за дърветата, за гнездата в шу-
мата им и за птичата песен. Тяхно-
то време не се измерва със сесии, 
мандати и избори – то се мери със 
столетия.

Велика чест и удостояване е да 
те приемат за послушник в този 
храм, та дори и само да премиташ 
стълбището му.

17 май 2005 г.

Ректорът на СВУБИТ проф. д.ик.н Стоян Денчев връчва

на акад. Антон Дончев диплома за почетното научно звание

Снимка Амтоанета Сърневска

За „Време разделно”
ИТАЛИЯ. Като чета великолепното „Време разделно”... Кръвта, 

жестокостта, зеления мрак на родопските лесове – Дончев не ги 
описва, той ги усеща изначално, в тяхната същност, физически. 
Думите в една негова страница се връщат властни и чисти като 
новородени. Вярно е, че изкуството на Дончев, далеч от всяка 
софистична дестилация, представлява щедър извор на истински 
земни сокове. Но тънко поднесената суровост и варварската 
непосредственост на това повествование го държат високо над 
всякакви банални определения. Романът на Дончев в края на 
краищата е завладяващ кондензат на случки и чувства в тяхното 
чисто състояние: тук омразата, отмъщението, вярата, любовта 
имат своя първичен вкус.

„Ресто дел карлино”
Академик Антон Николов Дончев е роден на 14.09.1930 г. в Бур-

гас. Завършва гимназия в Търново през 1948 г. и право в Софийския 
университет през 1953 г.

Отказва се от престижния пост на великотърновски съдия с 
ясното съзнание, че истината е сложно нещо и много често е гор-
чива. 

Първия си самостоятелен роман „Сказание за времето на Са-
муила, за Самуил и брата му Арон, за синовете им Радомир и 
Владислав, за селяка Житан и старейшината Горазд Мъдрия, и за 
много други хора, живели преди нас” публикува в далечната 1961 г. 
Втората книга на Антон Дончев „Време разделно”, написана само 
за 45 дни, го поставя в редиците  и на българските, и на светов-
ните класици.

“Време разделно” и досега остава най-известният български ро-
ман в световната литература. Тази култова творба на Антон 
Дончев е издавана 17 пъти в България в тираж един милион и е 
преведена на повече от 25 езика в двумилионен тираж. Велика-
та сага за Родопите става хит в цяла Европа и Америка, където 
излизат над 200 рецензии. През 70-те години на отминалия век 
– малко след премиерата на „Време разделно” в САЩ, книгата е 
включена в програмата на славянските факултети на световни-
те университети. Получава и номинация и в Америка за най-до-
бър исторически роман. 

През 1999 г. за своето цялостно творчество акад. Антон Дон-
чев получи най-авторитетната награда за балканска литерату-
ра „Балканика”, смятана за балкански Нобел.

През 2003 г. Българската академия на науките му присъди най-
високата научна степен – академик, като най-изтъкнат пред-
ставител на историческия роман в България и майстор на епоса 
със световна известност.

През декември 2004 г. ректорът на Софийския университет 
Боян Биолчев му връчи и Голямата награда за литература и по-
четния знак на синя лента.

„Маймунката” от къщата на Никола Конов във В. Търново (1849)

Сборникът „Критиката за Ан-

тон Дончев” съдържа най-пред-
ставителните текстове върху твор-
чеството на Антон Дончев за пери-
ода от 1956 г., когато е отпечатана 
неговата първа творба – романът 
„Пробуждане”, до 2005 г. Матери-
алите са обособени в два раздела: 
„Оперативната критика за Антон 
Дончев” и „Научни изследвания 
върху творчеството на Антон Дон-
чев”.

Първите почетни научни звания

„Доктор хонорис кауза” на СВУБИТ

Сборникът „Антон Дончев. 

Биобиблиография” е първото 
цялостно изследване за художест-
веното и публицистичното твор-
чество на съвременния класик, 
отпечатано по повод на неговата 
75-годишнина. Библиографският 
портрет представя в три самосто-
ятелни раздела публикациите на 
Антон Дончев, литературата за 
него и преводите на негови про-
изведения в други страни, както 
и рецензиите и изследванията за 
тях. Библиографският текст се 
предхожда от студията на акад. 
Иван Радев.

Автор на двете книги е доц. д-р 
Донка Правдомирова. 



Будители народни

Светлината 

на словото българско
Преди 150 години Христо Г. Данов запалва 

факела на своята родолюбива дейност

Петър Парижков

Изпод перото на Христо Г. Данов
Светлина, светлина ни е потребна, за да се разпръснат тия гъсти 

тъмнини на нашето незнаене, та вече и ние да станем еднаж хора между 
хората, та и ние да си почитаме и обичаме всичко, що е наше!

Светлина, светлина ни е потребна, та и нашето отечество да постане 
такова, каквото още никога не е било досега; именно питомно гнездо на 
всяко изобилие и всеобщо благоденствие!

Ала отгде да ни светне тая божия светлина? – От светската учителка 
премъдра книга!

Мили роде, но не губи време – отдай се на работа, хвани се о книга!

Летоструй, 1871

По що може да се познае боята 

на някои хора и някои работи

• У една община в училището разкърпено ли е, нечистота ли е 
и няма ли си то нужните работи за науката, това показва, че 
неговите общинари са или много прости хора, та не отбират кое 
за що е, или са пишман защо са се родили, та не искат и тяхното 
потомство занапред да живее като света.

• Ако искаш да познаеш училището в едно място на кой ред е, 
прегледай отвън учениците. От тяхното поведение ти щеш 
познаеш и титлата на учителя как е. – Какъвто е учителят, такива 
биват и учениците.

• Във време на предаване учениците шатраят ли нагоре-надолу 
около едно училище, това е знак, че или учителят ще да е 
поотишъл негде си, или това училище ще да е оставено без 
надзиратели.

Летоструй, 1870

Факсимиле от първата книга на Данов

Христо Г. Данов (1883)

   ачалото поставя малкото ка-
лендарче „Старопланинче”.

Учителствувал от 1850 до 1858 
г. в с. Стрелча, в Перущица и в 
Пловдив, Христо Г. Данов вижда, 
че българските училища изпитват 
голяма нужда от учебници. И ре-
шава да се захване с книгоиздава-
не. В 1855 г. след годишния изпит в 
училището през Свищов той зами-
нава за Белград, за да напечата ня-
колко книги. Поради върлуващата 
по това време холера той не може 
да остане дълго там и отпечатва 
само една книжка с наименование 
„СТАРОПЛАНИНЧЕ. Календар 
за 1856 високосна година, която 
има 366 дни, с прибавление прави-
ла за холера. Наредил X. Г. Данов. В 
Белградската книгопечатня”. Това 
е първата негова издадена книга.

Календарчето в обем 32 страни-
ци съдържа месецослов, привет-
ствие по случай новата година в 
стихове от Йоаким Груев, статията 
„Кратко поучение за холерата...” и 
разни други сведения.

Особен интерес представлява 
поместеното в календарчето „Ле-
точисление”. Както сочи Христо Г. 
Данов, през 1856 г. се навършват 
1153 години от „покръщението 
Блъгарско”, т.е. от покръстването 
на българите, 469 години от „паде-
ние Блъг. царство”, т.е. от падането 
на България под османско иго, 415 
години от „измишление книгопе-
чатня” и 363 години от „изнамира-
ние Америка”.

В „Общий преглед за 1856 год.” 
авторът пише: „За нея много неч-
то ся приказва, но аз го вмених за 
лъжливо: зачтото все, что ся е при-
казвало за бъдеще, досега ничто не 
ся е сбъднало, нито пък ще ся из-
пълни някога.”

Месеците са назовани и с техни-
те някогашни старобългарски име-
на: януари – сечен, февруари – лю-
тий, март – брезен, април – цветен, 
май – травен, юни – червен, юли 
– жяр, август – сърпен, септември 
– вресен, октомври – паздерник, 
ноември – листопад, декември 
– студен. 11 май (ст. ст.) е посочен 
като ден на „Кирила и Мет[одия] 
– про[роци] Болг[арски]”

До излизането на „Старопла-
нинче” през 1856 г. на български 
език са издадени само около трис-
та заглавия книги. Това придава 
особена стойност на малкото ка-
лендарче – продължение и пло-
дотворно развитие на благородна 
възрожденска традиция.

Посвещавайки енергия и талант 
в служба на народната пробуда, до 
Освобождението Христо Г. Данов 
„изважда на свят” 128 заглавия, а 
до края на живота си /1911/ – близо 
хиляда. С пълно основание можем 

да кажем, че Дановите учебници 
представляват цяла епоха в бъл-
гарското книгоиздаване. Сам той е 
автор и съставител на поредица от 
учебни книги – „Примери за кра-
снописание” /1859/, „Кратка чис-
лителница” и „Пространна числи-
телница” /1859/, „Буквар за малки 
деца” /1861/, на взаимоучителни 
таблици /1862/ и др. За нуждите на 
просветното дело Христо Г. Данов 
отпечатва и редица учебни посо-
бия – географски карти, картини, 
портрети на изтъкнати български 
поборници и пр. Още в 1863 г. 
народолюбецът отлитографира в 
едно от най-добрите картографски 
заведения „Г. Фрайтаг” във Виена 
шест стенни карти на континен-
тите, които с голяма мъка успява 

да разпространи по българските 
училища в Румъния и в поробено-
то отечество. Издадените от Данов 
географски карти, атласи и други 
учебни пособия надхвърлят 500.

Забележително негово дело след 
Освобождението е издаването на 
„Христоматия по изучвание на 
словесността...” в два тома /1888-
1889/, съставена от Ст. Костов и 
Д. Мишев. Третият том /1900/ съ-
държа лирическа и драматическа 
поезия. Със своите 1345 страници 
христоматията е истинска енци-
клопедия с класически съчинения 
на световната литература и с най-
хубавото, създадено дотогава от 
българската.

Негаснеща е светлината на сло-
вото българско, разпалена от бу-
дителя Христо Г. Данов, когото сам 
народният поет Иван Вазов нари-
ча „въплотена честност, олицетво-
рение на безкористно родолюбие 
и идеализъм”.

Изображение на лебед от моста на Колю Фичето при Бяла (1867)

Писалищни прибори, подарени на Христо Г. Данов 

от училищното настоятелство в Клисура през май 1905 г.

Стихотворна парафраза, с коя-
то римските консули завършвали 
своя отчет в Сената, предавайки 
пълномощията на своя приемник. 
Свързва се с поета Лукреций, а Ва-
сил Априлов я вклюва в своя завет, 
както и именитият френски сла-
вист Роже Бернар.

  Feci quod potiu,

  faciant meliora

  potentes.

 Сторих всичко каквото можах,
 който може, 
 нека да стори повече.



Храм и крепост
Слово на Любомир Левчев

Връчване на дипломата за почетен доктор.
Снимка Антоанета Сърневска

Мостовете не са изгорени

Валентин Распутин
Не, не можеше да мине без тежки последици прехвърлянето в 

друго хилядолетие, от една социална система в друга, от свят в 
свят с различни духовни и нравствени ценности – един толкова 
рязък преход, какъвто рядко се пада на щастливци или пък на 
нещастни избраници. Сякаш преминахме през висока планина с 

разреден въздух и космически 
остри ветрове, загубвайки и 
приятели, и спътници, а души-
те ни охладняха. И сега с труд 
започваме да нормализираме 
дишането си.

Всичко, което остана там, 
от другата страна на прехода, 
сякаш беше в друг живот, тру-
ден за вярване сега. Като че ли 
в друг живот бяха и песните 
за слънчева България, за бъл-
гарката Снежана, за която „в 
Москва все тъгува един човек”, 
и първото ми идване при бра-
тушките през 1971 г. в състава 
на Българо-съветския клуб на 
младата творческа интелиген-
ция, и запознаването с Любо-

мир Левчев, талантлив поет, красив, висок, отлична славянска 
порода, остроумен и общителен, който по-късно много години 
оглавяваше Съюза на българските писатели. И съвместното пъ-
туване на целия клуб из страната – във Велико Търново, старата 
столица на България, и в Пловдив, и в Плевен, и на Шипка, при 
паметника на руснаците, паднали за освобождението на България 
от петвековното робство, и при паметника на Альоша, освободи-
теля от фашизма... И участието в яркия всенароден празник на 
славянската писменост, който по-късно и ние възприехме в Русия 
и го направихме държавен празник, участието в Деня на паметта, 
когато цяла България коленичи пред загиналите за свободата на 
своето Отечество.

Едва сега осъзнаваш колко е било хубаво, че нашето (имам 
предвид себе си и моите приятели оттам, от началото на 70-те на 
миналия век) опознаване на света започна с разширяването на 
познанието ни за Русия извън нейните държавни граници и спа-
сителната й братска роля в името на славянството.

И ми е хубаво да си спомням как беше, и ми е болно да осъзная 
как това родство през последните петнадесет години почти на-
пълно загасна. Сякаш сме си чужди, сякаш сърцата ни, без да се 
усещат едно друго, започнаха, да изтласкват кръвта така, че при 
едните тя се затича отляво надясно, а при другите – отдясно на-
ляво.

Но това не може да бъде! И няма да го бъде! Народите са по-
мъдри от политиците – и не за първи път: това, което политици-
те разрушават, в края на краищата народите го възстановяват.

И затова появата на книга от Любомир Левчев в Русия не е 
просто обичайно събитие, а, искам да се надявам, начало на въз-
раждането на предишните братски връзки и никак не е случайно, 
че това става благодарение на издателство „Воскресенье”. През 
последното десетилетие това издателство възкреси много неща в 
руската литература, а ето че сега отива и по-нататък в своите бла-
готворящи усилия.

Послесловие към книгата „Небесное разлучение”. 
Стихове на Любомир Левчев в две части. 

Превод на руски език Надя Попова. Изд. „Воскресенье” (2005)

Фигура на русалка от моста на Колю Фичето при гр. Бяла (1867)

Когато преди половин век по-
паднах почти случайно в специ-
алността „Библиография и биб-
лиотекознание” към тогавашния 
Философско-исторически факул-
тет на Софийския държавен уни-
верситет „Св. Климент Охридски”, 
моите мечти се разпростираха до 
възможността да завърша и така 
да се спася от редовната военна 
служба, която ми изглеждаше, 
както и днес, непоносима. Един-
ственият човек, доволен от мое-
то решение, беше баба ми, която 
вярваше, че отивам да изучавам 
Библията, сиреч Светото писание. 
Но всъщност аз попаднах в духов-
ните обятия на професор Тодор 
Боров. И днес смятам това за един 
от най-големите шансове в живо-
та ми. С този велик библиограф, 
строител на Народната библиоте-
ка, великолепен публицист и един 
от пионерите на модерния възглед 
за информатика останахме с прия-
телството на учителя и ученика до 
последния му ден.

Щастлив съм да видя в лицето 
на Стоян Денчев човек със същия 
духовен размах, еднакво патрио-
тичен и общоевропейски.

А баба ми все пак е имала своето 
наивно право да си въобразява, че 
книгата ще стане моята светла ре-
лигия. През целия си исторически 
път книгата е била храм и крепост, 
начало и връх на мислещия човек.

Днес ние се намираме не само 
в навечерието на 24 май, но и на 
прага на епохално събитие, което 
може да се сравни само с христи-
янизацията и просвещението на 
нашия народ. Свети цар Борис І и 
неговата „Първа българска импе-
рия” (както я наричаше сър Сти-
вън Рънсиман) спасиха азбуката 
на Светите братя Кирил и Мето-
дий от вече издадената им присъда 
– „Смърт чрез забравяне”, но и от-
купиха учениците им от позорния 
пазар за роби. На свой ред нашата 
азбука спаси народа ни от изчез-
ване и му помогна да се откупи с 
кръвта си от робството.

Това е наша национална гордост 
и заслуга пред света. Всичко може 
да ни отнеме антибългарското оз-
лобление, само не и тази спасител-
на взаимност, общност, идентич-
ност. 

Днес България изстрадва шан-
са да влезе в общоевропейското 
семейство, което не принадлежи 
нито на Изтока, нито на Запада. С 
осъществяването на тази заветна 
мечта в общността на бъдещето 
ще навлезе за първи път и, мисля 
завинаги, и нашата азбука, която 
свързва славянството с християн-
ството. Не ни е лесно и знам, че не 
ни очаква едемската градина. Но 
съм дълбоко убеден, че буквите на 
Кирил и Методий – новите съпо-
кровители на Европа, ще се отбла-
годарят на бъдещите поколения 
възвишено и достойно, както са го 
правили хиляди години.

В какво се състои всечовешкият 
принос на нашата азбука? Тя разби 
триезичната догма – символа на 
раннохристиянския средновеко-

вен глобализъм. И това е истин-
ското начало на ренесанса, където 
глобален е само човекът. Староев-
рейският, старогръцкият и латин-
ският обосноваха своята святост 
с факта, че на тях са писани или 
превеждани за първи път отдел-
ните части на това, що се нарича 
Библия. Но всички те преди това 
са обслужвали дълго други рели-
гии. Дори етимологията на думата 
Библия идвала от градчето Библос, 
откъдето гърците си купували па-
пируси. Нашата азбука е създадена 
специално за разпространение на 
Светото писание и за покръства-
не, но не и за прекръщаване и пог-
лъщане. Тя започва с нашия Аз, с 
нашата идентичност.

Фалшива и дори лицемерна ми 
изглежда тревогата за нашата аз-

бука и капитулантството пред ли-
цето на електронната компютърна 
стихия. По-скоро книгата като 
носител на мисли крие заплаха в 
самата себе си. Неуправляемото 
свръхпроизводство на книги, съ-
четано с новата неграмотност на 
свръхпроизвеждащия се човешки 
род, отдавна се сравнява с кни-
жен потоп. За какви наши грехове 
е това наказание? За суетата ли? 
И кой ще събере живите мисли в 
нов спасителен Ноев ковчег?... И 
как ще изглежда той? Не мисля, че 
очите ми ще го видят, но сърцето 
ми го чувства. Прилича на нова 
библиотека.

С тези няколко думи отдавам 
почит на Висшето училище за 
жреци на книгата.

17 май 2005 г.

Любомир Левчев е роден на 27.04.1935 г. в Троян. Завършва гимназия 
в София (1953 г.) и библиотекознание и библиография в Софийския уни-
верситет (1957 г.), където учи при проф. Тодор Боров. Бил е редактор и 
главен редактор на вестник „Литературен фронт” (1961-1971). Предсе-
дател е на Съюза на българските писатели (1979-1989). От 1991 г. той 
е редактор и собственик на издателската къща и международното спи-
сание „Орфей”.

Първата му поетична книга излиза през 1957 г. Оттогава досега е пуб-
ликувал около 35 книги с поезия и два романа: „Убий българина” (1989) и 
„Ти си следващият” през 1998. Автобиографичната му книга „Ти си след-
ващият” се превърна в сензация в българския литературен живот. В нея 
поетът разказа за машинациите по висшите етажи на властта преди 
1989 г., за взаимоотношенията си с тогавашните „първи хора”. Разби-
ращите от литература го сравниха със Софрониевата автобиография. 
Какъв по-голям комплимент от този!

Любомир Левчев е сред най-превежданите български поети по света, 
където са публикувани над 60 негови книги в 36 страни.

Носител е на много престижни световни награди за поезия, които са 
признание за неговото необикновено поетично дарование. Ето само ня-
кои от тях:

Носител е на златен медал за поезия на Френската академия и на зва-
нието „Рицар на поезията” (1985); на Голямата награда за поезия на ин-
ститута „Ал. Сергеевич Пушкин” и на Сорбоната (1989); на Световна-
та награда за мистична поезия „Фернандо Ричело” (1993) и много други.

Действителен член е на Европейската академия за наука, изкуство 
и литература в Париж; член-основател е на Европейската академия за 
поезия в Люксембург; член е на Международния литературен фонд в Мос-
ква.

Запитан наскоро: „За какво съжалява Любомир Левчев?” отговори 
така: „Съжалявам, разбира се, най-вече за пропуснатите мигове, за оно-
ва, което съм можел да направя, но не съм успял. И все пак обичам песен-
та на Едит Пиаф: „Не, за нищо не съжалявам”.

Премиерата на последната книга на много талантливия поет „Пепел 
от светлина” бе на 27 април в НДК, където Любомир Левчев отбеляза 
своя седемдесетгодишен юбилей. Издателство „Захарий Стоянов” озна-
менува събитието с издаването на „Пепел от светлина”, както и с под-
готвянето на седем тома събрани съчинения. 

Първите почетни научни звания

„Доктор хонорис кауза” на СВУБИТ



Традиции 

и съвременност
Университетската библиотека 

и днешното образование

Д-р Иванка Янкова

Образователна проява в Университетската библиотека – 

лектор д-р Иванка Янкова

Личен архив

Захари Зограф „Портрет на Неофит Рилски“ (1838) 

Собственост на Националната художествена галерия

Св. ап. Павел
Хората се делят на две – 
  едните боравят с езици, 
   другите боравят с пари.

Второ послание до коринтяните

Фрагмент от входната чешма на Рилския манастир. Лъвска глава. 

„В наше време библиотеката е 
истински университет.”

Тези думи на Томас Карлайл 
в ХХІ век се изпълват с още по-
голяма значимост и актуалност. 
Живеем във време на сериозни и 
динамични реформи в областта на 
висшето образование, на култура-
та, на библиотечно-информацион-
ната сфера.

Проследяването на 116-годиш-
ната история на Университетската 
библиотека убедително налага из-
вода за библиотечна институция, 
успяла неотклонно да се развива 
и утвърждава като модерна евро-
пейска библиотека. През годините 
тя е имала изключителния шанс 
да среща подкрепа и съдействие 
от ректорските ръководства на 
Софийския университет. Още 
първият ректор на университета 
проф. Александър Теодоров-Балан 
изисква: „Библиотеката трябва да 
задоволи искането на един читател 
напълно по неговата избрана спе-
циалност или по известен въпрос.” 
Това е изключително отговорна 
задача. Успешното й изпълнение 
през дългогодишната история на 
библиотеката е съвместно дело на 
директорите и на библиотечните 
специалисти, на ръководствата на 
университета, на читателите.

Независимо от историческите 
промени, обществените сътресе-

ния и вечния финансов недостиг, 
Университетската библиотека е 
уникална организация, която ви-
наги съумява да изпълнява своята 
мисия, обогатява обществената си 
значимост, остава жива, проспе-
рираща. 

А нима „благоприятен пери-
од” за библиотеките изобщо има? 
Смятам, че ключът към успеха на 
Университетската библиотека, на 
последователното й модерно раз-
витие е точно във формулата, че 
искаме да си свършим работата.

Въпреки и поради трудностите 
да се изпълняват задачите, да се 
търси изход, да се върви напред. 
А решения могат да се намерят 
винаги – чрез увличане на нови 
партньори, чрез участие в проек-
ти и програми, чрез лобиране и 
търсене на спонсори и най-вече 
чрез мобилизиране на вътрешни-
те резерви на организацията, чрез 
използване потенциала на всички 
сътрудници. Основният двигател 
на успеха ни днес е постигнатото 
единомислие, креативност и съ-
трудничество между ръководите-
ли и библиотечни специалисти. В 
тази съзидателна атмосфера и чрез 
прилагане на екипния принцип 
осъществяваме проекти, възбуж-
даме нови идеи, развиваме обра-
зователни програми, предоставя-
ме нови услуги и привличаме все 
по-широк кръг читатели.

В дейността на библиотеката все 
повече навлиза използването на 
Интернет като единна комуника-
ционна среда за информационен 
обмен - нарасна броят на включе-
ните в мрежата компютри, обосо-
бена е зала за електронно обуче-
ние, увеличи се номенклатурата на 
предлаганите електронни ресурси 
и услуги. Библиотеката обнови 
изцяло своя web-сайт, развива 
собствени електронни ресурси 
(виртуална библиотека за българ-
ска славистика Bibliotheca Slavica, 
библиотека „Четиво”, web-спра-
вочник), издава електронни бю-
летини (“Новости в Университет-
ската библиотека” и „Нови книги 
в Университетската библиотека”), 
предлага интернет услуги като 
електронни каталози, доставка 
на документи по електронен път 
и други. Сайтът на библиотека-
та, с разработена текстова версия 
за незрящи читатели, може да се 
посещава на адрес: www.libsu.uni-
sofi a.bg, където може да се задават 
въпроси, да се споделят мнения и 
идеи.

Авторът е директор на Университетската 
библиотека „Св. Климент Охридски”

Значимо събитие
Проф. д.ф.н. Боряна Христова

директор на Народната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“

Имам удоволствието да ви честитя от името на най-старата 
културна институция на България, Народната библиотека   „Св. 
Св. Ки рил и Методий”, и от мое име 55-годишния юбилей. Искрено 
сме развълну вани от това значимо събитие и от сърце се радваме 
на успехите ви.

Институцията отваря врати през 1950 г. като Държавен 
библио текарски институт – полувисше учебно заведение, по-
късно Колеж по библиотечно дело, а сега специализирано висше 
учебно заведение, което подготвя библиотечно-информационни 
специалисти в духа на новия информационен XXI век. В своята над 
половинвековна история в него са подготвени хиляди библиотечни 
специалисти, които днес са гръбнакът на библиотечната професия 
в страната.

 И днес, както казва ректорът на училището проф. д.ик.н. Стоян 
Денчев, то има два пътя на развитие – самостоятелен или в рамките 
на Асоциацията от български и чуждест ранни висши училища 
със същия профил. Това включва и необходимостта от появата 
на нови специалности в областта на масовите комуникации и 
библиотечното дело. 

През последните няколко години осезателно се усещат бързо 
формиращите се европейски профил и дух на Специализира-
ното висше училище по библиотекознание и информационни 
технологии. С високите цели, които си поставя неговото ново 
ръководство, училище то бележи своеобразен възход. Сериозното, 
професионалното и всеотдай ното отношение на преподавателите 
към работата при подготовката на бъдещите библиотечно-
информационни специалисти му определят водеща позиция в 
информационното пространство на България. Доказа телство за 
това е нарасналият брой кандидати, които желаят да продължат 
образованието си в него. 

Нов статут, модерни учебни програми, привлекателни 
специалности, както и засиленото медийно внимание към висшето 
училище го превръщат в притегателен център за младите хора, 
желаещи да свържат бъдещето си с атрактив ни и необходими за 
съвременното ни европейско развитие професии.

Надяваме се, че нашите две институции ще продължат да си 
сътрудничат активно и в бъдеще във всички области за духовното 
израс тване на нацията.

 55 години



Голи са без 

книги народите
Инженери по библиология в България

Робер Естивал

Специално за в. „За буквите”

Требник от 1685 г. Съхранява се в Народната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий”

Птица от църквата в гр. Златица (1859)
Във всички области на писмена-

та комуникация (издателско дело, 
книгознание, книгоразпростране-
ние, библиотеки, дигитални тек-
стове  и пр.) ние имаме нужда днес 
от инженери по библиология.

Какво представлява това всъщ-
ност? Понастоящем ние имаме по 
света действащи кадри, които са 
обучавани на техниките на изда-
ване, продажба, съхраняване и 
комуникация на текстовете към 
читателите.  Ние имаме също в 
университетите историци на кни-
гата, социолози на четенето и дру-
ги специалисти. В първия случай 
става въпрос за техники, а във вто-
рия за науки от областта на библи-
ологията. Или в първия се касае за 
това да се направи, а във втория да 
се разбере и да се обясни.

Именно между техниката и на-
уката днес липсва персонал от 
високо ниво (приложен докто-
рат), специализиран в писмените 
комуникации, способен да обясни 
състоянието на организацията на 
писмените документи (издаване, 
библиотеки и пр.) въз основа на 
научните методологии на библи-
ологииге (политическа библиоло-
гия, системна библиология, тео-
рия на библиологичните модели, 
библиометрия).  Тези методологии 
трябва да бъдат прилагани към 
системата на организацията на 
писмените комуникации. 

Така например, обобщено, ако 
се вземе случаят на една библиоте-
ка, трябва да се започне с проучва-
нето на нуждите на читателите, ак-
туални и вероятни (психология и 
социология на четенето, метод на 
анкети, срещи и пр.), както трябва 
да се изследва и съставът на фон-
довете (библиометрия). Анализът 
ще допринесе за едно обобщено 
обяснение на недостатъците при 
функционирането на разглежда-
ната библиотека. Той ще даде въз-
можност след това да се определи 
една оптимизирана програма на 
комплектуване и ще позволи да се 
провери, две-три години по-къс-
но, дали системата на тази инсти-
туция действа оптимално. Разбира 
се, в практиката нещата са много 
по-сложни, но тук става дума само 
за един обзор. Става въпрос за 
подготовката на един мениджър 
– специалист по писмените кому-
никации. Поради липсата на таки-
ва инженери по библиология има-
ме два негативни резултата: или 
има само висококвалифициран 
технически персонал (инженери), 
който не познава спецификата на 
писмените комуникации и който е 
принуден да прилага общи модели 
с присъщите им недостатъци, или 
един професионален персонал без 
техническа квалификация, който 
взема утилитарни и субективни 
решения.

Това положение беше прилагано 
вече десетина години в някои спе-
циални библиотеки в Алжир (биб-
лиотеката на Селскостопанския 
институт в Ел Арах), както и в 
някои отдели на Университетската 
библиотека в град Алжир.

Дейността на българските биб-
лиолози след 1988 година и съз-
даването на Международната асо-
циация по библиология показват, 
че научната фаза в развитието на 
библиологията е в добра посока: 
Колоквиумът от 2003 година, енци-
клопедията „Българска книга” под 
редакцията на Ани Гергова, юби-
лейният сборник посветен на Еле-
на Савова, последните книжки 59 
и 60 на „Schema et schematisation” 
го потвърждават.

Това прави напълно възможно 
да се мисли за създаването на спе-
циалност в България, посветена на 
подготовката на инженери по биб-
лиология.

София, 19 юни 2004 г.

Бойо овчар си купува книга

Средногорското книжовно средище

Аджар (Свежен)

През епохата на османското владичество дейно културно сре-
дище става карловското село Аджар (днешното Свежен) .През 
XVII век там се води оживен религиозен и културен живот.Има 
старинна черква и килийно училище при нея. Работят свещеници 
и учители. Най-изявени сред тях са по Йовко „даскал Недялко и 
неговият син Филип (единствен случай за съвместна книжовна 
деятелност на две поколения едновременно) .Двамата са създали 
през 1652 г. Аджарско четириевангелие, което днес се съхранява 
в Националния археологически музей, и Рилски дамаскин, писан 
по същото време.

Ръкописите на аджарци се отличават с особено богата украса 
в господстващия за епохата плетеничен балкански стил. Текстът 
е илюстриран изобилно от миниатюри.Твърде ценни са припис-
ките към тях, които дават представа в подробности за живота и 
духовните тежнения на тогавашните българи.

Да се запитаме: дали днешните книжовници имат същото усе-
щане за роля в обществото, каквото са имали дамаскинарите от-
преди Паисий? Книгата лека-полека се заменя днес от електронни 
носители, но те имат ли същата естетическа стойност и въздейст-
вие над малки и големи? И дали не сме принудени да създаваме 
отново сборници със смесено съдържание, притиснати от немо-
тия и в стремежа си да изречем вкратце съществени свои заклю-
чения?

„Да се знае как купи тая книга Бойо овчар от село Хаджар в 

Средна гора,околност Пловдивска, и я предаде в храма на църк-

вата на светия великомъченик Георги да служи за душата на не-

говия баща Неделчо и на майчината му душа Мръза, и на баба 

му Йова Големица, и на дядо му Бойо, и на сестра му Рада, и на 

децата му Тодор и Дена и за своята душа Боюва и за съпругата 

му Рада, и на Боювия тъст Пейо и тъщата на Гечо Боюв Петка-

на, и на Боювата стринка и на Герчо, и на Боювата леля Рада, и 

на Чойна, и на Руса, и на неговия вуйчо Стейо и на Божа.

И подари я в храма на светия великомъченик Георги да служи 

докле бъде селото. И предаде я на поп Боню на ръка да я пази, 

да знае къде тя ходи, кой я взема и кой я чете.

Ако ли я вземе поп Боню и рече: „Моя е книгата” и я занесе 

в друго село и рече поповото дете: „Бащина е книгата”, за да я 

предаде на другиго, или някой да я открадне, да е проклет от 

318-те никейски отци и да му е свети Георги съперник на страш-

ното съдилище. А ако се разтури селото, тази книга да служи за 

спасение на Бойовата душа и душата на неговите роднини. И 

който я чете, да помене: „Бог да прости онзи, който я купи или 

подари.”

Помени, Господи, Стойча.

И купи я Бойо от поп Йовко за 100 аспри в годината 1636.”

Приписка към цветния триод на поп Йовко

Цитирана от Беньо Цонев в книгата „Славянски ръкописи и 
старопечтатни книги на Народната библиотека в Пловдив” 
(1920), от Боню Ангелов в книгата „Старобългарски книжовни 
средища. Аджар (Свежен), Карловско” (1972) и от Невяна Донче-
ва-Панайотова в книгата „Аджарски книжовници-илюстратори 
от XVII век” (1998). Преведе на новобългарски език авторката на 
книгата.

Брой 60 на международното спи-
сание по библиология „Schema et 
schematisation” („Схема и сматиза-
ция”), издавано в Париж от Робер Ес-
тивал, е посветен на библиологията 
в България. В него са публикувани до-
клади от научната конференция във 
Френския културен център в София на 
тема „Идеи и проекти в областта на 
писмените комуникации”. Автори са 
проф. Ани Гергова, проф. Елена Салова, 
доц. Мария Младенова, ст. н.с. Искра 
Арсенова.



Релеф от дворния зид на къщата на Христо Манафов

в Габрово

Океанът и лодката
Българските библиотеки по пътя

към Европейския съюз

Слово на доц. д-р Мaрия Младенова

Днес в света съществуват около 
1 милион библиотеки, които при-
тежават около 16 милиарда биб-
лиотечни единици, които се орга-
низират и управляват от 1 690 000 
библиотечни специалисти, доказа-
ли отдавна, че не са тихи пазители 
на културни и духовни ценности, 
а са ключови фигури в процесите 
на създаване на информационно 
общество. В света са регистрирани 
около 2 и половина милиарда по-
требители на библиотеките, които 
са два пъти повече от броя на при-
тежателите на мобилни телефони 
и са два пъти повече от посетите-
лите на кината.

Според статистическия годиш-
ник на ЮНЕСКО за 2002 г. посеща-
емостта на библиотеките показва, 
че те са най-популярната културна 
институция в Европа.

В европейските библиотеки през 
2002 г. са регистрирани 1 милиард 
и 800 000 посещения, което е осем 
пъти повече от броя на междуна-
родните пътници на пет от най-
старите европейски аеролинии. В 
това внушително число са вклю-
чени и посещенията на читателите 
на българските библиотеки. Като 
част от глобалната библиотечна 
мрежа те са основата на информа-
ционното общество в страната ни, 
въпреки че се намират в твърде не-
завидно положение и имат много 
проблеми.

На границата между ХХ и ХХІ 
век, който е век на електронната 
култура, се осъществяват важни 
и стремителни промени и в ико-
номиката, и в сферата на инфор-
мационните технологии, влияещи 
и върху библиотеките, които са не 
само значим ресурс на образова-
нието, но имат и много отговорно-
сти за развитието на електронната 
култура на обществото.

Всички знаем, че учението, зна-
нията и книгите винаги са при-
надлежали към най-значимите и 
почитани в България ценности, 
които са се утвърждавали благода-
рение и на библиотеките.

През последните 15 години в 
нашите библиотеки и в професио-
налната ни общност се натрупаха 
много и нелесни за решаване про-
блеми, свързани в значителна сте-
пен с държавната политика за тях. 

Всички знаем, че ООН обяви 
ХХІ век за столетие на развитието 
и в това развитие, особено в облас-
тта на културата и образованието, 
нищо не може да се направи без 
техни величества библиотеките, в 
които са съсредоточени значител-
на част от информационните ре-
сурси на България.

За съжаление у нас липсва целе-
насочена политика за успешното 
национално развитие на библио-
теките ни, без които не бихме мог-
ли да бъдем желани партньори за 

колегите ни от Европейския съюз.
България е единствената страна 

в Европа, която няма специално 
законодателство и нормативни ак-
тове за организация и управление 
на библиотеките. Докато в съседна 
Сърбия те са над 200.

Нас – библиотекарите и библи-
отеките – винаги ни е имало, за да 
бъдем полезни преди всичко на 
читателите чрез книгите и инфор-
мацията, комулирана в тях. Затова 
разбирам колегите, осъществя-
вали се като специалисти главно 
през отминалия век, които споде-
лят, че всичко хубаво на земята е 
от книгите и от читателите. 

Убедена съм, че книгата и печат-
ното слово ще пребъдат не само 
във времето, но и над времето. Но 
на съвременния потребител са не-
обходими и знания, получени чрез 
информационни технологии. Раз-
витието на библиотечните инфор-
мационни технологии днес е  оп-
ределящ фактор за подобряването 
на качеството на обслужването на 
нашите читатели. Недостигът на 
средства за автоматизация на биб-
лиотечните процеси, за компютри 
и информационно-комуникаци-
онни технологии ни прави нерав-
ностойни партньори на библио-
теките от държавите – членки на 
Европейския съюз. Приоритет на 
държавата е компютризирането на 
училищата. А защо не и на библи-
отеките, които според вижданията 
на ИФЛА и ЮНЕСКО трябва да 
бъдат сърцето на информацион-
ното общество?

През последните 10 – 12 години 
у нас са закрити около 1 000 учи-
лищни и 1 000 читалищни биб-
лиотеки. За сравнение ще посоча, 
че в Полша през 1989 г. е имало 
10 00 публични библиотеки, а през 
2 000 г. те са 10 743. Там не само че 
не е закрита нито една библиоте-
ка, но има тенденции към тяхното 
увеличаване.

Обезпокоително намаляват и 
средствата за комплектуване на 
нови книги. Ние сме много далече 
от европейските стандарти, спо-
ред които годишно трябва да се 
набавят по 25 нови книги на 100 
читатели – тоест по 4 нови книги 
на читател. 

Всички си спомняме как през 
май 2000 г. проф. Джефри Сакс 
публично призна уникалността на 
българите, като каза: „Няма друго 
място в света, където да е събра-
на толкова много интелигентност 
при толкова ниски доходи”. Аз бих 
перифразирала неговата мисъл, 
макар и с известно пристрастие, 
така: „Няма по-интелигентни и 
по-знаещи библиотекари в Евро-
па от българските, въпреки че са с 
най-ниските заплати на континен-
та” - заплати, които не мотивират 
младите хора за работа в профе-
сията.

В някои европейски страни биб-
лиотекарите са държавни служи-
тели, което им гарантира високи 
стандарт.

В Борисовата градина бе открит бронзов паметник 

на Николай Хайтов

Пресфото БТА

Национална среща 

на библиотекари
На 12 април 2005 г. в СВУБИТ по инициатива на ректора и 

деканското ръководство се състоя Национална среща с дирек-
торите на регионалните и универсални научни библиотеки на 
тема „Българските библиотеки по пътя към Европейския съюз”. 
Присъстваха и директорът на Народната библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий” проф. Боряна Христова, доц. Радка Колева – ди-
ректор на Народната библиотека „Иван Вазов” в Пловдив, доц. 
Динчо Кръстев – директор на Централната библиотека на БАН, 
д-р Иванка Янкова – директор на Университетската библиотека 
при СУ „Св. Климент Охридски”, преподаватели от Висшето учи-
лище. Министерството на културата и туризма беше представено 
от Ина Килева – заместник министър по евроинтеграцията, която 
прочете поздравителен адрес от името на министър Нина Чилова, 
и Антоанета Гинина, директор на Дирекция „Регионална културна 
политика”. Участваха също проф. Стефан Данаилов – председател 
на Комисията по култура към Народното събрание, Ваня Грашки-
на – председател на Съюза на библиотечните и информационните 
работници. Гости бяха акад. Антон Дончев, дългогодишният ми-
нистър на културата Георги Йорданов и поетът Любомир Левчев.

Обсъдени бяха проблеми, свързани с държавната политика за 
библиотеките, тяхната автоматизация, финансирането, крайно 
ниските заплати на библиотечните специалисти и възможностите 
за достъп до информация на лица в неравностойно положение.

В изказванията бе разгледано тревожното състояние на биб-
лиотеките, като се подчерта необходимостта от изработване на 
критерии за тяхното развитие и осигуряване на издръжката им. 
Наблегна се на стратегическото значение на инвестициите в об-
разованието, на необходимата инициатива от страна на библио-
течната колегия и изискванията, които тя следва да постави пред 
държавата. С особена острота се открои въпросът за библиотеч-
ното законодателство и наложителното обединяване на различни 
видове библиотеки (Анета Дончева, ст.н.с. Радка Колева). Изказа-
но бе мнение, че проблемите на библиотеките трябва да се обсъж-
дат извън рамките на колегията (доц. д-р Татяна Янакиева).

В срещата взеха участие 25 директори на регионалните и уни-
версални научни библиотеки от цялата страна. 

Поставено е начало на плодотворна традиция, която ще има за 
основна задача утвърждаването на българските библиотеки като 
равностойни партньори на колегията от Европейския съюз.



Затруднени

питания
Кирило-Методиевска следа от Васил Левски 

към вазовия Бойчо Огнянов

Петко Тотев

Христо Цокев. „Портрет на дете с книга“ (1874)

„Апостолът на свободата”
Лондон, 1967 г. За основния герой на „Под иго-

то” Иван Вазов съобщава, че е 
„синтеза от Левски и Заимов”. В 
главата „Радини вълнения” на го-
дишния изпит на ученичките Бой-
чо Огнянов спасява учителката 
Рада Госпожина, нейните възпита-
нички и присъстващите родители 
от злоумишлено заплетените въ-
проси на Кириак Стефчов, турко-
фил, предател.

11 май, празникът на славянски-
те равноапостоли, Светите солун-
ски братя Кирил и Методий, през 
Възраждането, а и по-късно, е 
краят на учебната година. Навръх 
църковно-училищния празник 
имало открит изпит в присъстви-
ето на родители и учители, видни 
жители и деятели на селището. 
Децата отговаряли на запитва-
ния откъм гостите, за да се убедят 
всички, че придобитите знания са 
достатъчно и сигурни.

Не е съобщено какви точно въ-
проси е задал Кириак Стефчов. 
Той извиква три ученички и нито 
една от тях не разбира какво пита 
намусеният и високомерен госпо-
дин.

Тогава се намесва Бойчо Ог-
нянов. Той извиква първите две 
момиченца, неотговорили преди, 
пита ги за същото, което ги е пи-
тал и Кириак Стефчов, но с разби-
раеми, ясни въпроси. С отпуснати 
души и светнали очи децата про-
говарят, отговарят. При изпита на 
третото момиченце вече са „ци-
тирани” въпросите и отговорите. 
Най-напред Бойчо Огнянов пита: 

„Райно, я ми кажи при кой бъл-
гарски цар българите станаха 
християни, покръстиха се?”

На ясния въпрос веднага е даден 
ясен отговор: 

„Българският цар Борис покръс-
ти българите!”

Бойчо Огнянов поощрява дете-
то:

„Много хубаво, браво, Райно... 
Кажи ми сега кой изнамери българ-
ската азбука?”

Райна, току-що окрилена от ус-
пешния първи отговор, прави нео-
чаквана пауза. Авторът пише: 

„Тоя въпрос позатрудни момиче-
то. То попримигна, за да си докара 
до ума отговора, зина да каже, но 
се спря несамоуверено и готово да 
се  смути.”

Веднага изпитващият задава съ-
щия въпрос по друг начин:

„Нашето А,Б, Райно, кой го на-
писа?”

Сега малката стъпва на земята: 

„Детския поглед светна. Райна 

та епопея „Под игото” Иван Вазов 
много деликатно напомня на всич-
ки българи: щом се появява някак-
во затруднение около българската 
азбука, изходът е в нашето А, Б.

Не е достатъчно да се преодо-
ляват злоумишленията и злос-
торствата на Кириак Стефчов. 

Лъв от църквата в гр. Елена

простря голата си до лакът ръчи-
ца, без да каже нещо. Тя показваше 
на Кирила и Методия, които бла-
госклонно гледаха към нея.”

Васил Левски в своето джобно 
тефтерче е имал грижливо пре-
писан тропара на Св. св. Кирил и 
Методий:

„Яко апостолов

единоравнии 

и словенских стран учителие, 

Кирилле и Методие 

богомудрии,

Владику 

всех молите

вся язики 

словенских утвердити 

в православии и единомислии, 

умирити мир

и спасти души наши”.

Кирило-Методиевската следа, 
както виждаме, от Васил Левски 
преминава към Бойчо Огнянов – и 
то в духа на тропара. На изпита 
българската азбука звучи нераз-
делно от нашето А, Б, което могат 
да казват всички славяни, всички 
загрижени на земята да има мир и 
благоволение, спасение на човеш-
ките души.

Затруднението на Райна при от-
говора на въпроса за българската 
азбука има дълга предистория, ще 
има и следистория. С национална-

Необходимо е да се продължава 
по-нататък до успешен отговор и в 
случаите, когато нашите питания 
предизвикват затруднения.

�� �
Заседава Българският центра-

лен революционен комитет в Бу-
курещ. Разпределят се всички ръ-
ководни длъжности. Накрая един 
от присъстващите запитва каква 
длъжност се отрежда на Васил 
Левски. Той в момента обикаля из 
Българско да създава комитети. 
Настъпва мълчание. Тогава Любен 
Каравелов заявява:

„Той е Апостолът на свобода-

та...”

Това определение в последвали-
те години е възприето от комитет-
ските хора в Българско. Узаконява 
го с писано слово и Иван Вазов.

Потвърдено от училищния прислужник 
Георги Петров по разкази на поборници и 
предадено от Лука Велчов, дългогодишен 
учител по румънски език в Букурещ.

Левски не в конфликт с турците – неговият гла-
вен конфликт е с българите. Той прави всичко за 
да ги организира и подготви за бъдещия основен 
конфликт – освобождението от турско и всякак-
во робство.

Димитър Стефанов,
27 ноември 2002 г.

W W W

В тежки за мен дни, в моменти на униние мисъл-
та за Левски ми връща силите, самочувствието, 
желанието за работа.

Станини Дешева
28 ноември 2002 г.

W W W

Апостоле, къде си да ни спасиш от угризенията 
към твоята сянка? Нека стане пладне – истинско 
слънчево пладне!

Елена Влашка
28 ноември 2002 г.

Приписки на днешния българин



Живецът на паметта
Родът–отечеството–светът:

Как бе проектиран и създаден по новому 

Националният музей „Васил Левски” в Карлово

Арх. Мария Каразлатева

Параклисът „Всех светих болгарских”

През 1988 г. след десет годи-
шен, преминал през девет 

тура конкурс /от 1981 г. във връзка 
с честването на 150 годишнината 
от рождението на Апостола/ за 
„мемориал на В. Левски при род-
ната му къща в Карлово” ми бе 
възложена задачата да изготвя 
концепцията и подробния устрой-
ствен план на квартала /кв. 69 по 
действуващия застроителен и ре-
гулационен план на града/. Бях го-
това с разбирането, че територия-
та в оразмереността й на местата 
– родна къща, двор; махала, квар-
тал, съседство; град-планина-река; 
близките околни селища и местно-
сти с техните топоними; е най-бо-
гатият, достоверен и незаменим в 
автентичността си източник както 
за опознаване, така и за получа-
ване на резултат, съизмерим на 
собствената му ценностна аура. 
Бях убедена за правилността на 
този избор, след като бях ориенти-
рана от проявената безпрецедент-
на за това време и за нашенските 
нрави гражданска активност, за 
каквато дотогава само бях чела 
в професионалната литература 
на световния опит – обществено 
обсъждане на проект свободно и 
масово от хората, а не само от об-
щинските съветници. За пръв път 
в моя живот, когато станах свиде-
тел за силата и дълбокия заряд в 
защитата на ценности, които хора-
та приемат за свещени. Сблъсъкът 
между официалната поръчка и съ-
кровената памет, носена в сърцата 
на хората бе твърде поучителна за 
всички времена: хората не желаеха 
с утвърдени книжни методи и гео-
метризирани хватки на мащабната 
бетоново-бронзова пластично-же-
стова естетика на построенията да 
бъде смазан Живецът на паметта. 
С различна култура на словест-
ността, но винаги изпълнена с 
дълбока емоционалност, бе речта 
на хората тогава по различните 
организирани и неформални фо-
руми на обсъждането. За своя чест 
тогавашното държавно и общин-

ско управление се вслуша в гласа 
народен и не наложи решение. За-
ложи на еволюционните и проуч-
вателни методи, които предполагат 
естествено разгърнат във времето 
процес. Това бе документирано 
със филм на студия „Екран”.

Този процес именно бе зало-
гът на преобразуването на добре 
познатата овехтяла типология на 
родните къщи-музеи с експози-
ционни зали в пространство за 
формиране на Общобългарско 

Музей изповедалня
Из книгата за посетители

„Ний ще скъсаме веригите на България и ще 
извадим народа с благословението Божие от 
ада в рай; всичките народи, казвам, ще живеят 
равноправно с българинът под едни чисти 
святи закони, както е дадено за човекът да 
живее от Бога. Така ще бъде в наша България и 
за турчинът, и за чифутинът и пр. Само ако 
припознае законите равно с българинът.”

Из писмо до Иван, Петър и Христо Фурнаджаеви
в Карлово, около 10 май 1871 г.

Паметно Средище, интегриращо 
всички опаметени места, носещи 
жива автентична и контекстуална 
връзка с житейския път на велика-
та историческа личност свързан в 
своята епизодичност с различните 
имена, под които тя може да бъде 
идентифицирана: Васил Кунчев 
– рожденото и до младите годи-
ни на неговото даскалуване в с. 
Войнягово, Дяконът – на духов-
ното му формиране, историческо 
известното Васил Левски, и увен-

чаващото всички тях в народната 
памет прозвище – Апостола. То е 
единствено и отличимо сред бал-
канското човечество през ХІХ век 
житие, поставящо в духовно еди-
нение устойчивите християнски 
ценности и обновяващите „демо-

кратски” принципи на европей-
ския тип на Новото време. Така 
по силата на своята историческа 
конкретност личността на Васил 
Левски се превръща във вечната 
българска мяра за безконфликт-
ност на интегритета между тради-
ционно и модерно, между религи-
озно и светско, между гражданско 
и революционно, между словото и 
действието като върховен израз на 
човешката природа.

Авторът е началник отдел „Държавна 
политика по опазване на паметниците на 
културата” в Дирекция „Опазване на памет-
ниците на културата” в Министерството на 
културата

Каменно растение от църквата в с. Студена, Пернишко (1846)

Във всеки карловски двор има чешмичка

Снимки личен архив



Елховското

съкровище
Неочаквано археологическо откритие

край село Златиница

Велиана Христова

Златният пръстен 

от гробната яма с образа 

на богинята майка

Наши реликви

в двореца Куинирале

Разкритият вход към могилата

Снимки Диана Милева

Златният венец, носен (вероятно) 

от тракийския владетел Керсеблепт

Италианският президент Карло Чампи разглежда тракийски златни 

съкровища в Археологическия музей, юни 2005 г.

Пресфото БТА

Релеф на фигура на конник от Лопушанския манастир (1860)

При своето посещение в България през март т. г. президентът 
на Република Италия Карло Адзелио Чампи остава поразен 
от богатството на нашата древна култура. Той предлага по 
повод на неговото излизане от властта през идващата пролет 
в президентския дворед Куинирале да бъде показана изложба 
с 25 образци от нея. Националните изложби в този дворец са 
изключителна рядкост. Изложбата ще трае един месец.

През ноември 2003 г. там са били изложени 25 руски съкровища 
по повод държавното посещение на Владимир Путин в Рим.

В София пристигна прочутият археолог Луи Годар, съветник 
на италианския президент по културата, за да подбере 
експонатите за предстоящата изложба. В нея са включени най-
новите археологически находки – златната маска на тракийския 
цар Терес и пръстена на атлет от могилата Светицата край 
Шипка, бронзовата глава на цар Севт III от могилата Голяма 
косматка и други златни находки от нея, части от Луковитско-
то златно съкровище, предмети от „златното погребение” при 
пловдивското село Чернозем, погребални дарове от Елховското 
златно съкровище, открито през това лято.

Праисторията ще бъде представена със статуетки на богинята 
майка от Плевенско и Старозагорско. Римският период по 
българските земи ще бъде показан с рядкото скулптурно 
изображение на император Каракала, открито край Силистра. 
Именно този император, управлявал през II в. сл. Хр., е един от 
строителите на древния дворец Куинирале. Средновековната ни 
култура ще бъде демонстрирана чрез златния пръстен-печат на 
цар Калоян, открит в търновската църква „Св. 40 мъченици”.

„За буквите”

Най-неочаквано географията 
на тракийските открития се пре-
мести на югоизток. Откритието се 
оказа край град Елхово. Екипът на 
Даниела Агре от Археологическия 
институт с музей при БАН, изпре-
варвайки иманярите, се натъкна 
на пълен гробен комплекс на тра-
кийски владетел с цялото негово 
снаряжение на цар и воин. Непо-
кътната погребална яма от средата 
на IV век пр. Хр. под огромен куп 
камъни в голяма могила между 
селата Маломирово и Златиница е 
съхранила до наши дни богата ко-
лекция от аристократични пред-
мети. Погребаният в нея владетел 
е бил положен в яма, дълбока три 
метра, облицована с дърво и с дър-
вена скара на дъното. Рогозката, с 
която е покрита каменната купчи-
на, над нея напомня обредите на 
скитите по северното Черномо-
рие. В нея са положени също ске-
летите на два едри коня и на куче. 
Според тракийската традиция те 
са сакрални животни, принася-
ни в жертва при погребването на 
царете. Наоколо има множество 
жертвоприношения, правени в 
продължение на три десетилетия 
след смъртта на владетеля. Архео-
ложката нарече това „Алея на па-
метта”, която се открива за първи 
път по нашите земи. Погребаният 
владетел вероятно е Керсеблепт – 
син на Котис I, цар на племето од-
риси, управлявал през 359 – 341 г. 
пр. Хр. Възможно е той да е участ-
вал в Олимпийските игри, където 
е получил златния лавров венец, с 
който е погребан.

Върху неговия бронзов шлем 
има скулптури на змии с двойна 
опашка и ажурни изработки от 
кост, два богато украсени сребърни 

от фиала и цар конник. Има също 
кентавър, който удушава куче, и 
орел, държащ в ноктите си заек.

Великолепният златен лавров 
венец има пластина с фигурка на 
богинята на победата Нике. От 
него върху кожена лента са се спус-
кали 29 златни розети. Върху злат-
ния пръстен е изобразена богиня-
та майка, която поднася лавровия 
венец на царя конник. Приложена 
е златарска технология, за която 
досега се смяташе, че се е появила 
едва в I век сл. Хр. Българското от-
критие отмества нейната поява с 
три века назад във времето.

Подробното изследване на ог-
ромното количество находки не-
съмнено ще доведе до съществено 
попълване на нашите познания за 
траките и ще обогати значител-
но културно-историческото на-
следство на страната ни.

В. „Аз-буки” (бр. 34, 2005 г.)

Медалион на император Север 

Александър от крепостта край 

Мездра (III в. сл. Хр.)

ритона, изумителен наколенник от 
бронз и сребро с изображение на 
богиня с вретено, която пие вино 



В името на кръста
През втората половина на IV век 

траките възприемат християнството

Валерия Фол

Меропий Понций Павлин

Сега бесите ликуват, 

че са повече забогатели от своя труд, 

тъй като златото, 

заради което с ръце претърсваха земята, 

отскоро го получават чрез душата си от небето.

Недостъпните и кървавите по-рано планини

сега закрилят превърнатите в монаси разбойници,

станали питомци на мира.

Никета, добри рабе на Христа!

При тебе се стичат и гетите, 

а също и даките, 

които живеят във вътрешността на страната

и ония, които носейки плъстена шапка*,

обитават богатото с много добитък

крайбрежие на Дунава.

*Плъстената шапка е отличителен белег на тракийското облекло.

През 312 г. роденият в Найсос 
(Ниш) бъдещ едновластен гос-
подар на Римската империя Кон-
стантин се срещнал в кървав бой 
със съперника си за престола Мак-
сенций при моста Мулвио в Рим. В 
нощта преди битката Константин, 
когото очаквало заслуженото про-
звище Великия, сънувал, че глас 
му предрекъл победа, ако замени 
орлите на легионите си с хоругви, 
на които да е извезан кръст с над-
пис около него „С този знак ще по-
бедиш”. И победата наистина оза-
рила стана на Константин, който 
се сражавал в името на кръста.

На следващата 313 г. императо-
рът издал в Медиолано (Милано) 
едикт, с който изравнявал хрис-
тиянството с останалите признати 
вероизповедания в държавата си. 
През 325 г. той поел председател-
ството на Първия вселенски цър-
ковен събор в Никея, Мала Азия, 
който гласувал и първия Символ 
на вярата. По този начин Констан-
тин поставил началото на офици-
алния цезаропапизъм, т.е. на офи-
циалното върховенство на свет-
ската власт над духовната. Така и 
останало през цялата история на 
Византийската империя, чиято 
столица още самият Константин 
благоустроил и обявил на мястото 
на старото тракийско селище и по-
късен град-държава Бизантион, 
като му дал името си (Константи-
нопол, Истанбул). 

Още до откриването на новата 
столица в 330 г. римските южноду-
навски провинции Тракия и Ми-
зия, а така също и Дакия на север 
от реката, били покрити с мрежа 
от манастири и църкви, вдигнати 
от църковната администрация и 
преди всичко от романизираното 
тракийско население на тези тери-
тории. Процесът на християниза-
ция обхващал все по-големи маси 
от него преди и през IV век, но 
една от мисионерско-апостолските 
мисии останала най-красноречиво 
отразена в писмените извори.

През втората половина на IV 
век Никета, епископ на Ремесиана 
(Бяла паланка, Източна Сърбия), 
се прославил като кръстител на 
траките, чието общо народно име 
тогава било заменено с по-попу-
лярното за епохата „беси”, про-
славили се като воини и майстори 
рудари, следовници на вярата в 
умиращия и възкръстващ Дионис. 
Меропий Понций Павлин от Бур-
дигала (Бордо), епископ в Нола, 
Италия пише възхвална творба за 
делата на Никета Ремесиански. 

Успешното покръстване на мно-
голюдния тракийски народ между 
Бяло море и Карпатите се дължи 
на приемствеността между стара-
та тракийска орфическа вяра, из-
градена на упованието в непороч-
ната Велика богиня-майка и в ней-
ния Син в образа на Дионис-Вакх, 
който умира в залеза и се ражда за 
нов живот в утрото. Така и Орфей, 
учителят във вярата в Дионис-
Вакх, умира заради нея. 

Това еднобожие, което отличава 
орфическата религиозност от ста-
рогръцкото олимпийско многобо-
жие, се сближава с християнския 
монотеизъм и подготвя следовни-
ците си за възприемането на сина 
на Дева Мария, на Иисус Христос 

като бог на смъртта и на Възкресе-
нието, който изстрадва кръста си 
заради човеците.

Авторът е ст.н. сътрудник II степен, док-
тор на историчските науки в Института по 
тракология, към Българската академия на 
науките.

Несебър представен в Куско
Осми световен симпозиум на Организацията

на градовете – световно наследство

От 20 до 23 септември 2005 г. в свещения град на инките Кус-
ко, се проведе Осмият симпозиум на Организацията на градовете 
– световно наследство. В тази влиятелна международна организа-
ция, която е под егидата на ЮНЕСКО, членуват 226 града от всич-
ки континенти. Несебър, още през 1983 г. вписан в Списъка на 
паметниците на световното културно наследство, е единственият 
български град–член на тази организация. Кандидатите за град–
домакин бяха осем: Замош (Полша); Люксембург (Люксембург); 
Казан (Русия); Несебър (България); Рига (Латвия); Сафрамболу 
(Турция); Уилемштед, Кюрасао (Карибските острови) и Катманду 
(Непал). Несебър също беше представен от своя кмет – Николай 
Трифонов. Несебър бе участник и в заседанието на Секцията на 
градовете от Централна и Източна Европа със седалище в Будапе-
ща, в която членува заедно с още 32 града от Азербайджан, Слова-
кия, Румъния, Унгария, Чехия, Хърватия, Турция, Полша, Сърбия 
и Черна гора, Украйна, Русия, Македония, Латвия, Литва, Гърция, 
Естония и България. 

Кметът Николай Трифонов отправи покана за гостуване в Несе-
бър на генералния секретар на организацията г-н Денис Рикард. В 
разговор с регионалния секретар г-жа Катлин Киш той предложи 
Несебър да стане домакин на следващата регионална среща. 

Петя Кияшкина

Изображение на еленче от църквата в Златица (1859)

Кметът на община Несебър Николай Трифонов при откриването

на VІІІ симпозиум на Организацията 

на градовете – световно наследство в гр. Куско, Перу

Древно изображение на Орфей върху печат (III в. сл. Хр.)

Личен архив



Орфееви химни

„Младият Орфей“

Худ. Калин Николов

❧
Химн на Хелиос

Жертвено кадене с ливан и манна

Чуй ме, блажени,
проникващ с окото си вечно във всичко,
златоблестящи титане Хиперион, слънце небесно,
неуморим, самороден, за живите прелестна гледка,
раждащ отдясно зората, отляво нощта и се смесваш
с хорите, та се залавяш за танца във четири стъпки,
колесничар и бегач, ведролик си, стихиен и огнен,
който във шеметни вихри обхождаш кръга безконечен,
за благочестните вожд към прекрасното,
гневен към злите,
с лирата златна чертаеш по космоса път хармоничен,
сочиш дела благородни, герое, хранител на хори,
властник над цял свят, флейтист, огнедрумник,
описващ кръга си,
животодарен и пъстър,
искрящ, плодоносен Пеане,
вечно цъфтящ и чист, татко на времето, 
Зевсе безсмъртен,
ясен, сияен за всички, кръжащо око на всемира,
гаснеш, отново изгрееш с лъчите,
красиво блестящи,
съдник на право, другар на водите,
вселенски владетел
на верността си пазител, най-висша защита на всички,
ти, светлина на живота, око на законност, ездачо,
гониш със звучния бич колесницата с четири коня,
Хелиос,
чуй ми словата, на мистите дай дни честити!

❧
Химн на куретите

Хороиграчи курети, със такта на бойния танец
тупащи с крак, звездобройци и жители на планината,
дрънкате вие по струни, понесени с леките стъпки,
оръженосци и стражи, и уредни, с речи звънливи,
оргиофанти, от майка, безумстваща по планините;
спътници, склонни елате на речите благочестиви
и милостиви бъдете, с открити слова, към овчаря.

❧
Превел от старогръцки Георги Батаклиев

Из книгата „Орфей. Химни. Аргонавтика”.
Изд. „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1989. Худ. Евгений Босяцки

Бел. прев. хорити – богини на годишните времена, на младостта и красотата, спътнички на боговете, най-вече на Афродита; курети – де-
монични същества от о-в Крит, заглушвали с войнствени танци и дрънкане на оръжие плача на новородения Зевс, жреци на богинята Кибела.

Релеф на луната от църквата „Св. Богородица” в Хасково (1837)

Капка роса в океан от любов

Орфей –

тoзи, който пее в сърцето ни

за златното цвете на света, 

чийто глас пророкува вечност за хората 

в песента на вятъра и в ритъма на прибоя, 

а лирата му звъни от небесния свод 

с мелодията на вечността.

Човекът е капка роса 

върху листенцето на това цвете, 

пронизана от слънчевия лъч на живота,

грейнала

с радостта на всички цветове на небесната дъга.

Капка роса, побрала в себе си океан от любов!

Шагер,
съвременен френски композитор



Да останем приятели!
Български хоровод в европейската култура

Цвети Радева

Теоретиците на фолклора наричат хорото „обществен договор”

В три от фестивалните вечери 
всеки ансамбъл показа своя про-
грама, а видеостена допълваше 
картината с разказ за културата 
и традициите на представяната 
страна. Откроиха се изпълненията 
на инструментално-вокална група 
„Крос кюрънт” (Великобритания) 
– петима музиканти от Англия, 
Ирландия и Шотландия – студенти 
в Университета в Нюкясъл, които 
свириха заедно с български сту-
денти от Академията за музикално 
и танцово изкуство в Пловдив. Ще 
се помнят и танците на ансамбъл 
„Страмосеаска” от Молдова. Това, 
което прави различен този фести-
вал, са традиционните спектакли 
на откриването и закриването му 
с участието на всички състави в 
своеобразен диалог между само-
битните културни стойности, кои-
то носят. Не случайно мотото е „Да 
останем приятели”. Тази изключи-
телна приемственост в локалните 
практики на различни европейски 
страни и нейният практически 
културен обмен беше споделена с 
огромен брой зрители и в Летния 
театър, и на откритите сцени „Ра-
ковина”, площад „Европа”, Цен-
тралния площад и Търговския дом 
– хората идваха да съпреживеят 
радостта от общуването чрез му-

зика и танц. Гостуващите състави 
се представиха в Провадия, Девня, 
Шумен, Шабла и Бяла. Българско-
то участие беше дело на варненски 
колективи – ансамбъл „Гоце Дел-
чев”, ансамбъл „Девня” и особено 
силното присъствие на детския 
танцов ансамбъл „Китка цвете”.

И тази година фестивалът свър-
за сценичните изяви с научно-
изследователска международна 
среща-семинар „Местни, нацио-
нални и международни структури 
за организация и популяризиране 
на фолклорното изкуство”, водена 
от проф. Петър Ангелов. Родиха се 
нови теми за дискусия в общоевро-
пейски план като „Балкански кул-
турни взаимовлияния”, „Мястото 
на песента в сценичното танцово 
изкуство”, „Фолклорът в обучени-
ето в средните и висши училища”.

Пет дни концерти, дефилета 
– и целият фестивален вихър бе 
подчинен на женското царство 
на артистичния секретар Даниела 
Колева. Искрени поздрави за уси-
лията на крехката млада дама, коя-
то получи признанието на всички 
участници за европейското рав-
нище и култура в организацията 
на форума! Даниела е и танцьор, 
и хореограф, но в кръвта й е не 
само усетът към това изкуство, а 
и визията за пълноценна евроин-
теграция чрез него. Резултатите 
– покани за фолклорни фестивали 
в Полша и Франция! По-голямата 
награда и успех – фестивалът вече 
е пълноправен член на Съвета 
по международни фестивали за 
фолклор и традиционни изкуства 
към ЮНЕСКО.

Всеки, който е преживял вълне-
нието да бъде част от този хоро-
вод на младостта, очарованието и 
красотата, би повярвал, че това е 
живият мост между традиционни-
те ценности на Стария континент 
– съвременно интерпретирани, 
преливащи в нова общоевропей-
ска култура.

Авторката е етномузиколог, редактор в 
програма „Хоризонт” на Българското нацио-
нално радио, водеща фолклорни предавания 
(във вторник и събота), пряк организатор на 
народни събори–надпявания.

Изображение на змей и птици

Четиринадесета поредна годи-
на Международният фолклорен 
фестивал на живописната сцена 
на Летния театър във Варна беше 
гостоприемна да налови ръка за 
ръка в ритъма на кюстендилска 
ръченица и сборенка повече от 200 
младежи – танцьори и музиканти 
от 11 страни на Европа. Пет дено-
нощия носителите на традицион-
на музикално-танцова култура от 
Великобритания, Латвия, Грузия, 
Турция, Молдова, Холандия, Ук-
райна, Франция, Унгария, Полша 
и България живяха като едно се-
мейство, настанени в обятията на 
Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър”. Холандците 
с гордост показваха уменията си да 
свирят криво садовско и дунавско, 
както и да играят ситно шопско 
хоро. Турците поддържаха с тъ-
пани и зурни огъня на балканския 
темперамент и учеха от унгарците 
характерни танци с пляскане по 
краката. Артистите от Франция 
разкриваха на колегите си тайни-
те на старинния „кралски” танц 
„буре”. Поляците поздравяваха с 
песента „Хубава си, татковино” в 
хоров вариант на български език. 
Такава беше картината на фести-
вала – непосредствено общуване с 
езика на фолклора.

Иво Папазов:

„Българи, наградата е ваша!”

Иво Папазов свири на тържествения концерт в Националния дворец 

на културата за 24 май т. г.

Пресфото БТА

По Орфеевата пътека в Европа вече трайно проникват древни 
балкански напеви и ритми. Висше признание е наградата на пуб-
ликата, с която бе удостоен българският кларнетист Иво Папа-
зов. 

„Бях много зарадван, когато малко преди концерта в Нюкасъл 
разбрах, че присъства Джо Бойд. Той лично ми връчи наградата, 
спомнихме си стари срещи. Бе дошъл скришом на една циганска 
сватба в село Ябълково през 1984 година. Седи си сред публиката, 
яде със сватбарите кюфтета с ръце... Една българска сватба ти 
е достатъчна да се изкефиш! На нея се събират хиляди души от 
целия окръг, особено в Пловдивско. Вие се четири-пет ката хоро. 
Има и играчи, и зяпачи. В един ден стават по няколко сватби ед-
новременно. Обичам да свиря по потник, бос. Най-добре свиря на 
сватба. На концерта сега бях ядосан, че не доведох и своя оркес-
тър „Тракия”. Бяха дошли арабски състави с по 15-ина души. А на 
мен ми казаха, че не мога никого да доведа със себе си. Друго щеше 
да бъде... Затворих си очите, видях пред себе си хората, които са 
ме слушали по сватбите... Свирих шест-седем минути. Това беше 
достатъчно.

Мога да кажа с две думи: Здравейте, българи! Вие спечелихте 
– наградата е ваша.

Беше ме страх, че няма да спечеля – все пак ние сме малка стра-
на, конкуренцията е много силна. Но им измъкнахме наградата 
под носа. Аз единствен мога да свиря по 48 часа непрекъснато. 
Свирил съм на повече от 3000 сватби.”Скъп спомен от Варна

Първите почетни научни звания

„Доктор хонорис кауза” на СВУБИТ



Пред прага

на глобализацията
Международният летен семинар

по български език и култура

за чуждестранни българисти и слависти

Релеф от църквата в с.Извор, Пернишко (XIX в.)

„Бийтълс”
на старобългарски

Студентът от Харвардския университет в САЩ Робин Денел – възпи-

таник на катедрата по славистика, дълги години ръководена от проф. 

Роман Якобсон, който е считан за езиковед номер едно на XX в., пре-

веде песни на ливърпулската четворка „Бийтълс” на старобългарски 

език, като ги изпълни на китара пред участниците в летния семинар 

със съпровод на английски език от български студент.

Диджей Тиесто
Холандският диджей Тиесто, който озвучи Олимпийските игри 

в Атина през миналото лято, покани фолклорния ансамбъл на 
Средното музикално училище „Филип Кутев” в Котел на свой 
концерт пред многолюдна публика на просторен градски стадион. 
Той се състоя в град Арнем и сетне – в белгийския град Хасет пред 
публика от 70 хиляди запалени по музиката младежи. Спектакълът 
с название „Магия” трае три часа. Предвижда се да обиколи много 
градове по света. Орфейчетата от Котел са естествена съставка на 
спектакъла. Тиесто изнесе концерт и в София.

Общ спомен от Банкя

През лятото на 2004 г. в семина-
ра взеха участие 91 студенти, пре-
подаватели и научни работници от 
Албания, Белгия, Гърция, Дания, 
Испания, Италия, Казахстан, Ки-
тай, Молдова, Монголия, Полша, 
Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, 
Словения, Хърватия, Украйна, 
Унгария, Чехия, Швейцария, Япо-
ния.

Новият директор на семинара е 
доц. д-р Панайот Карагьозов. Ръ-
ководители на секциите бяха проф. 
дфн Василка Радева /по български 
език/, доц. д-р Йорданка Холевич 
/по антропология на българския 
език/ и д-р Паулина Стойчева /по 
българска литература/.

Трудно може да се опише по-
добна среща на това триседмично 
общуване между млади хора от 
толкова много страни. Съперничи 
му единствено летният семинар на 
търновската Света гора, уреждан 
от университета „Св. св. Кирил и 

Методий”. А разноезичното мно-
жество по черноморските плажове 
не се отличава с кой знае каква ду-
ховност.

И тази година бе потвърдено 
заключението, че в полите на Лю-
лин планина се съставя праобраз 
на бъдеща разширена и обединена 
Европа, градена върху принци-
пите на равнопоставеност между 
отделните култури, без разлика 
между големи, малки по численост 
народи. Най-ясно това проличава 
по време на двата вечерни спекта-
къла, включени в програмата на 
семинарите. 

Първият от тях е онасловен 
„Красотата на света гостува в Бан-
кя”. На нея можеха да се чуят ав-
тентични китайски и украински 
народни песни, да се види ревю на 
красиви момичета от Русия, Сър-
бия, Украйна, Румъния, Италия, 
Испания. Ирландски и шотланд-
ски фолклорни напеви можеха 
да се чуят, изпълнени от желязна 
свирка от студент в университета 
на Бостън с европейско потекло.

Надделяха балканските песни и 
танци. Мнозина затанцуваха в ри-
тъма на гръцко сиртаки с ръце на 
раменете. Южните ни съседи по-
черпиха всички с чашка узо.

Събитие на вечерта бе изпъл-
нението на Дубравка Богутовац 
от Загреб. Тя изпя едновременно 
хърватска, босненска и сръбска 
народни песни със своя плътен 
школуван глас. 

Под умелото напътствие на Да-
ниела Иванова двадесетина учас-

тници в семинара показаха фол-
клорен спектакъл „Седянка”, кой-
то с основание бе вписан в про-
грамата под наслов „Чужденците 
– по-добри българи от българите”. 
Той завърши с песента „Българи-
йо, драга, мила, моя поклон прие-
ми”, изпята учудващо стройно от 
разноезични гласове на младежи 
и девойки, пременени в български 
носии, с общ поклон за България! 

Езикът на приятелството бе по-
твърден писмено в изпитни есета, 
чрез които семинаристите удосто-
вериха своите познания по бъл-
гарски език.

В семинара участваха и българи 
от нашата диаспора в странство: 
д-р Любов Чимпоеш, завеждаща 
отдела за изследване на история-
та, езика и културата на гагаузите 
в Института за междуетнически 
отношения при Академията на 
науките на Република Молдова, 
нейната колежка Емилия Банкова, 
етнограф в отдела по българисти-
ка, а също доц. Рамазан Чадри от 
Тирана, етнически българин от 
областта Голо бърдо, специализи-
рал в Софийския университет и 
придобил нови свои приятели и 
съмишленици у нас.

Онези, които понастоящем се 
трудят успешно в попрището на 
българистиката по чуждестранни 
университети, институти и други 
организации, са възпитаници на 
семинара.

„За буквите”Паисий на немски

Международния летен семинар по български език и култура за 
чуждестранни българисти и слависти е основан през 1962 г. от 
големия български учен – старобългарист проф. д-р Куйо Куев.
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ПЕТКО ТОТЕВ, УЙЛЯМ ФЕДЕР, КРИСТИАН ХАНИК
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СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
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Броят излиза с подкрепата на:

Националния център за музеи, галерии и изобразително изкуство
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инж. Петър Кънев – народен представител

Големият български художник
БОРИС ДИМОВСКИ
навърши 80 години. 

Честито!
„За буквите”

Официалната 

информация

за Варненския форум 

е взета 

от Президентството

Старобългарският шрифт „Охрид-1”

е разработен от фирма 

„Синтезис софт” София 

и е получил международна награда.

Предоставен е от Кирило-

Методиевския център

Началните букви в броя са от 

„Буквар 

с различни поучения”

от Петър Берон (1824)

и от изданието

„Христо Г.  Данов” – 

биографичен очерк, 

Пловдив (1905)

Образците от каменна 

пластика в броя нарисува 

Калин Николов

Снимките от тържествените 

ритуали във Висшето 

училище направи 

Антоанета Сърневска

Броят е приключен 

редакционно на 

19 октомври 2005 г. (сряда) 

– Деня на преп. Йоан Рилски 

Чудотворец

Изданието има 
общокултурен характер

и авторите следва да 
избягват политически оценки 

и внушения. 
Позоваването на публикации 

от него изисква точно 
посочване на заглавието, 
автора, броя и годината.

„Четете и благославяйте, 

а не кълнете 

делата на Бога, 

понеже 

книгите са стари, 

а моят ум

е млад и недозрял.”

Приписка в ръкопис
 от XIV в.

Иван и Доя 

Ктитори на Земенския 

манастир

Стенописни образи 

от XIV век

Акад. Дмитрий Лихачов –
чуждестранен член на БАН.

Български приятели, 
не забравяйте, че вие сте най-древната
от съществуващите днес културни нации,
и то не само в Европа, но и в света.
Миналото го погълна античността, древния Рим, 
Гърция и т.н., но в България остана 
като жива отломка 
от древната европейска култура. 
И затова трябва да я съхраним,
та днешната България да бъде
не само последната отломка от миналото,
но и първата от бъдещето, първата култура, 
която ще прекрачи в третото хилядолетие
 и ще понесе културата към бъдещето.
Българите тичат най-отпред с този факел,
за да го запазят в третото хилядолетие.

Преписано от табло в 32 СПУ „Максим Горки”, София
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Ðèëñêèÿò ñâåòèëíèê

Æèòèå 
íà Ñâ. Èâàí Ðèëñêè

Ïàòðèàðõ Åâòèìèé Òúðíîâñêè

Ñïðàâåäëèâî êîé íå áè íè óêîðèë íå ñàìî çàãäåòî ñå 
îòíàñÿìå ëåíèâî è íåáðåæíî êúì äîáðèòå äåëà, íî çàãäåòî 
è çàâèæäàìå íà ñúíàðîäíèöèòå ñè, êîèòî âçåìàò ó÷àñòèå â 
òÿõ, àêî áèõìå îòìèíàëè ñ ìúë÷àíèå æèâîòà íà áëàæåíèÿ 
Èâàí è ñ âñÿ÷åñêî ñòàðàíèå àêî íå áèõìå ãî èçëîæèëè ïèñìåíî 
â ïúðâîíà÷àëíèÿ ìó âèä, äîêîëêîòî å ïî ñèëèòå íà íàñ, êîèòî 
îáè÷àìå äîáðèòå äîáðîäåòåëè è ñå ñòðåìèì êúì òÿõ è êîèòî 
ïî òîçè íà÷èí èçâëè÷àìå ïîëçà, è òî ïî-ðàíî îò äðóãèòå? À 
òîé ñúäúðæà ìíîãî ïðèìåðè çà ïîäðàæàíèå, ïîíåæå â íåãî ñå 
îáåäèíÿâàò âñè÷êè äîáðîäåòåëè.

Îáà÷å íåìàëêà ïîëçà òîé äîïðèíàñÿ è íà îíåçè, êîè-
òî ñå çàãëåæäàò â íåãî. Çàùîòî òàêúâ æèâîò å äîñòàòú÷åí íå 
ñàìî çà îíåçè, êîèòî ñ ãîëÿì òðóä âúðâÿò ïî ñòúïêèòå íà òîÿ 
âåëèê ìúæ, çà äà ñå èçäèãíàò äî ñëàâàòà íà ïðèáëèæèëèòå 
ñå äî Áîãà: çàäîâîëèòåëåí óñïåõ òîé ùå äîíåñå è íà îíåçè, 
êîèòî ïîíå ìàëêî ñà ïîäðàæàâàëè íà æèâîòà ìó. Äîðè íå 
ñàìî íà òÿõ. Òîé ùå ïðèíåñå ïîëçà è íà îíåçè, êîèòî ñàìî ñà 
ñëóøàëè: çàùîòî è ñàìî ÷óòîòî ìîæå äà ïðåäèçâèêà â äóøèòå 
íà ñëóøàòåëèòå ëþáîâ êúì íåãî è, çàïîìíåíî ÷ðåç ïàìåòòà, òî 
ìîæå ïî ìàëêî, ïîäîáíî íà íÿêîå æèëî, äà ãî ïîäòèêâà äà 
ìó ïîäðàæàâàò.

Êîãàòî ñå ïîäíàñÿ äóøåâíà õðàíà è íà åäíèòå, è íà 
äðóãèòå – è íà òåçè, êîèòî ÿâíî ðàçêàçâàò, è íà òåçè, êîèòî 
ñëóøàò, – òîâà æèòèå ùå ñå ïðåäñòàâè êàòî ëåê çà ñïàñåíèå 
è ïîðàäè íåãî Áîã ùå ñå ïðîñëàâè. À ìèñëÿ, ÷å è åäíèòå, è 
äðóãèòå èìàò åäíà è ñúùà íóæäà è åäèí è ñúùè ñòðåìåæ. 
Åäíèòå ñà äëúæíè äà íå ïðîïóùàò íèùî îò îíîâà, êîåòî å 
ïîëåçíî, à äðóãèòå – äà ãî èçâúðøâàò íàïúëíî; îáà÷å íàé-
ìíîãî ñå íàëàãà è íà åäíèòå, è íà äðóãèòå äà ñå ñòàðàÿò äà 
ïîäðàæàâàò.

Ñúâñåì íåóìåñòíî å ïîñòîÿííî äà ìèñëèì çà âåùåñò-
âåíàòà è ïðåõîäíà òåëåñíà õðàíà. Êîëêîòî ïîâå÷å ìèñëèì çà 
íåÿ, òîëêîâà ïîâå÷å ñå ñòðåìèì äà ÿ ïðèåìàìå ïðåêîìåðíî. 
Íàïðîòèâ, íèå òðÿáâà äà ñå ãðèæèì çà íåâåùåñòâåíàòà, íåèç-
÷åðïàåìàòà, äóøåïîëåçíàòà è íåòëåííàòà õðàíà è äà áäèì 
íàä äóøàòà ñè, êîÿòî ñå òîïè îò êîïíåæ ïî Áîãà.

Åòî, êîãàòî âå÷å çàïî÷âàìå äà ðàçêàçâàìå çà îíî-
ãîâà, íåêà áúäå ïðèçîâàíà ñàìàòà ìó áëàãîäàò, êîÿòî òîé 
èñêðåíî å âúçïðèåë îò Áîãà â èçîáèëèå, òà äà íå ñãðåøèì îò 
íåçíàíèå íà ïîòðåáíîòî èëè, êàêòî ñå êàçâà, ñ íå÷èñòè ðúöå 
äà íå ñå äîêîñíåì äî ñâåùåíîòî, à íàé-âå÷å, êàòî ðàçêàçâàìå 
íåãîâèòå äîñòîéíñòâà, äà íå îùåòèì íè íàé-ìàëêî ñëóøàòå-
ëèòå, êàòî ïðîïóñíåì äà èçòúêíåì ïîëçàòà îò íàé-õóáàâèòå 
ìó äîñòîéíñòâà. Àêî òîçè áîæåñòâåí ìúæ áå îáðúùàë ïîíå 
ìàëêî âíèìàíèå âúðõó ñâåòîâíèòå è òëåííè íåùà è àêî òîé ñå 
áå ãðèæèë çà íåùî çåìíî, íèå áúðçî ùÿõìå äà îòìèíåì íåãî-
âàòà ïàìåò è äà ÿ èçïðàòèì â äúëáî÷èíèòå íà çàáðàâàòà. 
Íî ïîíåæå òîé, êàòî îñòàâè íà çåìÿòà âñè÷êî ãîðåñïîìåíàòî, 
ñå ãðèæåøå çà ñâîáîäíîòî, áåçáåäíîòî è òâúðäîòî íåáåñíî îòå-
÷åñòâî è ïî âñÿêàêúâ íà÷èí ñå ñòàðàåøå äà äîñòèãíå áàùàòà 
è ñúçäàòåëÿ íà âñè÷êî, çàòîâà è íàì ñå íàëàãà äà ðàçêàæåì 
îò÷àñòè çà íåãî.

Êîåòî íÿêàê íåóìåëî è ãðóáî ñà îïèñàëè òåçè, êîèòî ñà 
æèâåëè ïðåäè íàñ, íèå óñúðäíî ñå ïîñòàðàõìå äà ãî ðàçêàæåì 
ïðèëè÷íî, êàêòî ñå ñëåäâà, çàùîòî ïîëîæèòåëíî çíàåì, ÷å ïî-
âåñòòà çà îòåöà èìà íàâèê äà âåñåëè äóøèòå íà òåçè, êîèòî 
îáè÷àò Áîãà, è äà ãè ïîäòèêâà êúì ïî-ãîëÿìà ðåâíîñò.(

(XIV в.)

Културен коридор

„Назад към хилядолетията”

Европейските дни на наслед-

ството  се провеждат ежегодно в 

почти всички европейски страни 

като съвместна дейност на Съ-

вета на Европа и Европейския 

съюз, под мотото „Европа, общо 

наследство”, а през настоящата 

2005 година те преминават и под 

знака на Европейската програма 

по образованието. След офици-

алния старт на 3 септември, в 

Прага, през целия месец септем-

ври знамето на ЕДН се развява на 

хиляди места в Европа, а темата 

за общоевропейското наследство 

се превръща в доминираща за 

обществения живот на нашия 

континент. Особено съществен 

в това отношение е приносът на 

средствата за масова информа-

ция и комуникация.

Информацията е предоставена 
от Министерство на културата

Европейски дни на наследството
България – 2005

КИРИЛО  МЕТОДИЕВСКИ ВЕСТНИК


