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Най-старото културно 

средище в София

Петър Райжеков 

Директор на читалище 

„Славянска беседа“ 

Народно читалище „Сла-
вянска беседа“ e най-ста-
рото културно средище в 
София. Идеята за неговото 
създаване възниква през 1880 
г. у Антон Безеншек. Тя е 
приета с ентусиазъм от 
пристигналите у нас по при-
зива на проф. Марин Дринов 

образовани българи и специалисти от славянските страни, 
които идват тук да подпомогнат изграждането на Нова 
България. Поканени от Антон Безеншек, те се събират на 
11 май 1880 г. в кафене „Радак” и вземат решение за създа-
ването на културно средище. Всички единодушно приемат 
то да се нарича Дружество „Славянска беседа“. 

В ръководствата на читалището от създаването му 
влизат редица интелектуалци и известни политици, които 
са играли важна роля в изграждането на новата българска 
администрация и армия, между които се открояват име-
ната на Иван Вазов, Алеко Константинов, Константин 
Иречек, Марин Дринов, Борис Вазов, Иван Гешов, Сава Боб-
чев, Иван Мърквичка, Георги Кьосеиванов, Димитър Гре-
ков, Стоян Данев и др.

Наследството завещано ни от радетелите на славянско-
то самосъзнание ни кара да се чувстваме горди от това, 
че сме продължители на тази мисия, но и непрекъснато ни 
напомня за отговорността която носим. Особено днес във 
века на завладяващата ни бездуховност и културен упадък.

Големите личности оставили категорична диря в българ-
ския културен и обществен живот и посветили част от 
времето си на каузата „Славянска беседа“, ни задължават 
и днес да отстояваме принципите и ценностите на всички 
наши културни дейци. „Славянска беседа“ и днес продължа-
ва да просвещава и да открива хоризонтите на културата 
и изкуството пред всеки, който има тази потребност. 

И това, че читалище на 137 години не престава да е мла-
до, ни кара да се чувстваме уверени в бъдещето.

С годините, и въпреки тях, 
българското читалище се 
утвърждава като средство 
за комуникация, усвояване на 
умения и пренос на ценности. 
Днес в подножието на Вито-
ша, в двора на столично учи-
лище расте и хубавее Народ-
но читалище „Витоша“. 

Създадено е на 10.IX.1951 г. 
То се превръща в своеобразна 
връзка с миналото, в траен 
носител на българското, за-
пазвайки и пренасяйки „она-
зи“ ценностна система в 
XXI век.

Безспорно обаче едно от 
големите постижения на 

Въвлечени във вихъра 

на българското
Нестор Несторов

читалище „Витоша“ е съз-
даването на Фолклорния 
танцов ансамбъл „София-6“, 
с ръководител Николай Нес-
торов. Ансамбълът е повод 
за гордост за всички българи. 
Представил е красотата, 
живостта и шарената ок-
раска на българската музи-
ка, танците и костюмите 
в много държави, на различ-
ни континенти. Носител е 
на множество награди, но 
най-ценни са онези, които 
го определят като първи. 
Първи, защото е съумял да 
представи българския фолк-
лор така, че международно-

то жури да предпочете сред 
другите танцови състави, 
представляващи различни 
култури от света, именно 
него – ФТА „София-6“ (през 
2009 г. – първо място в 13-ия 
Световен фолклорен конкурс 
– фестивала „Палма-2009“ в 
Палма де Майорка; през юли 
2010 г. – „Златен Карагьоз“ 
в 24-тия Международен фол-
клорен фестивал – конкурса 
„Златен Карагьоз“ в гр. Бур-
са – Турция; през октомври 
2010 г. – „Гранд при“ в Репу-
блика Южна Корея на най-го-
лемия азиатски конкурс; 
през август 2014 г. – първа 

Да мечтаеш означава да из-
питваш непреодолимо жела-
ние за постигане на определе-
на цел, да вярваш в себе си и в 
своя успех, да бленуваш свое-
то щастие. 

Щастлива съм, когато тихо 
пристъпвам към класната 
стая, когато около 25 главици 
ми се усмихнат и ми позво-
лят да се докосна до техните 
сърца. Щастлива съм, когато 
предподавам не просто БЕЛ, 
а онзи български език, нашия, 
който е част от културно-
то ни богатство, част от 
нас. Щастлива съм, когато 
пренасям въображението на 
малките човечета назад през 
вековете, през призмата на 
художествения свят, когато 
чрез множество герои, обра-
зи, щрихи, багри стигнем до 
единствения ключ към успе-
ха – да бъдем добри и да носим 
любов в сърцата си.

Мечтая да създам училище, закърмено с любов 
Катрин Костова

Дали тогава съм постигна-
ла своята мечта? Не, не съм. 
Защото все още не съм на-
мерила благоприятна среда, 
в която да реализирам онова, 
което ме прави щастлива. Не 
днешните ученици са причи-
ната. Децата са чисти създа-
ния, все още необременени от 
пошлостта на живота. За да 
се стигне до техните сърца, 
е необходимо само едно оръ-
жие – нарича се любов. 

Причината е институция-
та училище. Днес тя прите-
жава стотици видове тех-
ника и техники, средства, 
ресурси, варианти..., но не и 
това оръжие. Сякаш тя съз-
дава и възпитава по-скоро ро-
боти, отколкото мислещи и 
обичащи хора.

Мечтая, бленувам да създам 
училище, закърмено с любов. 
Училище, за което децата ще 
бързат да стигнат сутрин, 

няма да „бягат“ от часове, а 
напротив – ще чакат с нетър-
пение следващия учебен ден. А 
учителите ще вдъхновяват 
и подкрепят всяка нова идея 
през призмата на своята нау-
ка. Учители и ученици заедно 
ще разнищват миналото и ще 
създават бъдещето. В това 
училище ще работят интели-
гентни, мислещи хора, които 
не се страхуват да опитват, 
да променят, да мечтаят; ще 
обичат онова, което правят. 
В процеса на преподаване ще 
се използват различни мето-
ди, съобразени с възрастта и 
изучавания предмет, за да се 
докосне начинът на мислене 
на всяко дете. Преподаване-
то на определен предмет/на-
ука ще е неразривно сързано 
с всички останали, защото 
така ще се изгради в главици-
те на човечетата цялостна 
представа за света,от който 

са част. Причинно-следстве-
ната връзка е изключително 
важна за качественото съ-
ществуване... 

Освен това един учебен час 
не би се изразявал в препода-
ване на „материала“. Учите-
лят по свой начин ще вдъхне 
живот на този „материал“, 
ще провокира мислене, ще из-
гражда ценности, ще твори 
човеци... И независимо как ще 
бъде осъществена в мате-
риалния свят, това е моята 

мечта: училище, закърмено с 
любов.

Да, наситено розови са мо-
ите очила. Един важен за мен 
човек ме научи, че има ли же-
лание, има и начин. Аз продъл-
жавам да търся своя начин и 
стъпчица по стъпчица се до-
ближавам до своето училище, 
макар то да не е още увенчано 
със сграда, име, институция...

С уважение към всички коле-
ги, които знаят как се използ-
ва оръжието любов!



За духа и 

просвещението
Мариус Донкин 

Директор на Народния театър „Иван Вазов“

Когато се готвех да пиша 
за Първи ноември, си обе-
щах да не мисля това, кое-
то обикновено си мисля. 
Този ден, дошъл някак къс-
но в моя живот, свързвам с 
портрети на възрожденци, 
с почитани и знатни хора 
от близкото минало и с оная 
вихрушка от читалищни 
дейци, просветници и учи-
тели от новите времена. 

Обещах си да не мисля за 
това, защото Първи ноем-
ври ми е интересен с деня 
преди него. С 31 октомври. 
Извинявам се за клишето, 
че Денят на будителите се 
свързва със събуждане и ако 
това е така, то на предиш-
ния ден някой трябва да на-
вие часовниците. И тези ча-
совници така да звъннат, че 
не да се излежаваме и да ги 
задушаваме с възглавници, а 
да подскочим. 

Събудете се преди Първи ноември!
Николай Милчев

„Един млад народ има нуж-
да от облагородяващото 
въздействие на сцената. 
Усещайте се не само жре-
ци на изкуството, но и об-
ществени възпитатели. Ве-
ликолепната сграда не е още 
театър. Тя ще стане такъв, 
когато бъде одухотворена 
от играта на актьора“ – с 
тези думи проф. Иван Шиш-
манов, тогава министър на 
просвещението и един от 
най-големите радетели за 
създаването на национален 
театър като главен културен институт в младата ни дър-
жава, посреща трупата на Народния театър в новопострое-
ната великолепна сграда в столицата, открита тържестве-
но на 3 януари 1907 г.

Сега, 110 години след това знаменателно събитие, си мисля 
колко прозорлив е бил този европейски интелектуалец, като 
е акцентирал върху възпитателната мисия на изкуството 
за обществото и съдбовната роля на духовното просвеще-
ние. А също и че в инициативната група за обявяването на 1 
ноември за Ден на българските народни будители са имена-
та на двама директори на театъра – д-р Михаил Арнаудов 
и Христо Цанков-Дерижан, и на бележитите актриси Адри-
ана Будевска и Елена Снежина. Защото именно високообразо-
ваните хора на духа, хората на изкуството и духовността, 
по думите на Иван Вазов, са призвани да превърнат Народния 
театър от великолепна сграда в „едно общо голямо училище, 
достъпно за всички съсловия, възрасти и умове“. 

И бих добавил: да пробудят не само историческата памет 
и националното самочувствие, не само да припомнят имена-
та и делото на всички „зрящи“ духовни водачи, изковали от 
словото най-мощното оръжие за съхранение и развитие на 
духа, но и да възродят и въздигнат духовното просвещение 
на всички ни!

Мариус Донкин

награда на фолклорен кон-
курс в гр. Питещи, Румъния; 
през октомври 2016 г. – две 
първи награди на конкурси в 
градовете Пуебла и Мексико 
Сити в Мексико).

По този начин Народно чи-
талище „Витоша“ достойно 
продължава развитието на 

поставеното преди близо два 
века начало на българската 
обществена институция 
читалище. Съхранява, из-
пълнява и насърчава учеб-
но-просветителски дейнос-
ти и самодейността. Малки 
и големи са въвлечени във 
вихъра на българското, въз-

питават се в уважение към 
културните ценности, в ин-
терес към миналото и стре-
меж към бъдещето. Именно 
така НЧ „Витоша” обединя-
ва българското и подхранва 
неговия дух с най-достойна-
та движеща сила, наречена 
любов.

Обещах си да не пиша за 
учителите, но нали и аз съм 
такъв, знам, че те са едни 
от „часовникарите“. Но е 
много важно да се помни, 
че преди техния звън те 
трябва да оцелеят, да се 
съхранят, да запазят чо-
вешкото в себе си... И чак 
тогава – ако все още могат, 
да навият част от пружи-
ната. И тогава, дано не съм 
голям мечтател и идеалист 
– още призори вратите на 
домовете да се отворят и 
техните ученици, а и всич-
ки останали, да видят колко 
е хубаво да се събудиш и да 
благодариш освен на Слън-
цето, и на някого, който ти 
е дал Слова и Цел и се е мо-
лел за бъдещето. 

На 31 октомври стават 
чудеса – би трябвало да 
стават! Нека тогава някои, 
които отдавна са завърши-

ли училище, да сънуват учи-
лището си. Нека всеки да 
си обещае, че ще си спомни 
кои книги е чел, какво е гле-
дал и слушал. И да разкаже 
за това на децата си. Това 
също е част от звъненето. 

Честно казано, тази ра-
бота с будителите при мен 
някак се смесва и трудно 
мога да различа някои неща. 
Питам се например докъде 
Паисий е будите? Вървял по 
тесните пътеки на исто-
рията и носил в торбата си 
листи, по-светли и от свещ. 
Докъде Паисий е монах? И 
как е направил така, че Све-
та гора е оживяла и в Котел 
при Софроний Врачански, 
и в днешния Асеновград, и 
къде ли не.

Не ми е много ясно докол-
ко Ботев със стихотво-
рението „Майце си“ буди 
най-великото чувство – си-

новната признателност, а 
после, като прекосява Дуна-
ва и стига до Вола, дали не 
събужда за всички нас бъл-
гарското небе. 

Такава е нашата история 
– редуват се дни и нощи, 
дълги нощи и дълги дни. И 
тъжни, и радостни дни и 
нощи. 

Искам да кажа, че има вре-
ме да гледаме портретите 
в училищата, читалищата, 
театрите и галериите, да 
гледаме всички, които за-
служават да бъдат наша 
памет и история. Защо-
то времето е по-бързо от 
всичко. 

А този ден – Първи ноем-
ври, ми прилича на истори-
ята с моряците на Колумб. 
Когато тръгнал да открива 
нови светове, той казвал на 
моряците си, че ще пъту-
ват много по-малко време, 

защото те се страхували да 
не паднат от края на света.

Нещо такова е и Денят 
на будителите – пътува-
ме с любовта и устрема на 
онези, които знаят, че вре-
мето има ръб, но че ако оби-
чаме родината си и братя-
та си, няма как да паднем. 
Най-много да пристигнем 
отново на същото място – 
тук, в България. Е, не точно 
ние и не със същите имена, 
но това вече е друга исто-
рия.



Проф. Димитриос Гонис 
изследва книжовните връзки 
между славяните и гърците 
през Средновековието и Въз-
раждането. Автор е на по-
вече от 80 книги и статии. 
Чрез тях в Гърция за първи 
път са представени светци-
те на Българската православ-
на църква. Св. Иван Рилски е 
първият български светец, 
представен с отделна книга 
в Гърция, издадена през 1996 
г. В същото време за руски 
и сръбски светци на гръцки 
език са отпечатани десет-
ки книги. Редом с тях тя се 
прев ръща и в учебник за бого-
словите в университета. 

Почитта към рилския пус-
тиножител започва през ХIХ 
век. През 1819 г. той е вклю-
чен в сборник с жития на 
светци (синаксар), съставен 
от Св. Никодим Светогорец. 
През 1895 г. същият е вклю-
чен във „Великия синаксар“ 
(сборник с жития на светци) 
на Константин Дукакис. Съ-
щото става и с „Великия си-
наксарник“ на Виктор Мате-
ус по-късно, а в наши дни – в 
сборник на архимандрит Ни-
колай Протопапас. 

В школата на о-в Халки 
йеромонах Дамаскин Рилски 
превежда „Житието на Св. 
Иван Рилски“ от изданието 
на Неофит Рилски, осъщест-
вено през 1836 г. в Белград. 

Три служби са посветени на 
Св. Иван Рилски. 

Първата служба е смесена 
– гръцка и славянска. Създа-
дена е от митрополит Кон-
стантин Типалдос – Якова-
тос, който е бил директор 
на школата на о-в Халки от 
1844 до 1864 г. Той е имал 
слабост към славянския език 
и поканва Неофит Рилски да 
чете лекции в школата. Там е 
било традиция да се води съв-
местна литургия – от една-
та страна на църквата пее 
хор на гръцки език, а от дру-
гата – хор пее на славянски 
език. Тази служба е съхранена 
в родината на Яковатос – о-в 
Кефалония в Йонийско море, 
където се премества да жи-
вее, след като е принуден да 
напусне школата. Очевидно е 
взел със себе си архивите. 

Втората служба е написа-
на през 1860 г. в манастира 
Ватопед на Атон, където е 
бил бившият одрински мит-
рополит Григорий Византиец. 
Той също е имал голяма сла-
бост спрямо Св. Иван Рилски. 

Почитта към рилския светец
Малко известни сведения за духовната общност на балканските народи

Илия Пехливанов

По-рано той е бил митропо-
лит на Тивериупол (Струми-
ца) и оттам изглежда позна-
ва българската православна 
традиция. Трябва да се под-
чертае, че тази служба се съз-
дава  след събитията във Все-
ленската патриаршия през 
1860 г. Автор на службата е 
монахът Яков Неаскитски. 

Третата служба е написана 
от Александър Мореатидис 
през 1917 г., по време на Пър-
вата световна война. В нея 
се подчертава българският 
произход на Св. Иван Рилски, 
докато в службата на Не-
аскитски се споменава само 
планината Рила. 

В синаксарника на Дукакис е 
предадено величание за всички 
светци, които се почитат по 
православния календар на 19 
октомври. От своя страна 
Матеус включва в синаксар-
ника си един тропар за Св. 
Иван Рилски, написан от йеро-
монах Герасим Микрагонянид. 

Проф. Гонис въвежда в на-
учно обръщение неизвестни 
материали от архива на о-в 
Кефалония. Той приканва бъл-
гарски изследователи да го 
посетят, понеже е напълно 
достъпен и предлага поле за 
плодотворни изследвания. А 
къде в съвременността може 
да се чуе на живо величание 
за Св. Иван Рилски в Гърция? 
Може да се чуе величание за 
Св. Иван Рилски в манастира 
Кехровуни на о-в Тинос, на 
Цикладите. Това е най-голя-

мото място за поклонение в 
Гърция, посещавано от хора 
от целия свят. Там се съхра-
нява дясната ръка на рилския 
светец. Всяка година на 19 ок-
томври има бдение, посвете-
но нему. 

„Нивата е голяма, а работ-
ниците – малко“, идва като 
заключение евангелското 
изречение. Толкова по-ценни 
са сегашните труженици на 
духовната нива. Ала е много 
важ но да се привличат нови 
млади хора към подобна дей-
ност. 

Проф. Гонис е роден в съ-
щинска Гърция, далеч от 
границите с България. Не е 
обременен от исторически 
вражди и предразсъдъци. Смее 
да твърди, че е сравнително 
най-обективен в представя-
нето на вековните връзки 
между българската и гръцка-
та църква. Подготвил е кни-
га със съчиненията на Иван 
Селимински в техния гръцки 
текст, които се съхраняват 
в Народната библиотека на 
Атина. Тя включва простран-
на студия за неговото твор-
чество и подробен коментар 
на публикуваните съчинения. 

Накрая  атинският профе-
сор признава, че е привлечен 
от делото на пътуващите 
проповедници, наричани так-
сидиоти, черноработниците 
на духовното поприще, без 
които словото Божие и живо-
тът на балканските църкви и 
манастири са невъзможни. 

„...И, преди всичко, завещавам ви да пазите све-
тата вяра непорочна и незасегната от всякакво 
зломислие, както я приехме от светите отци, без 
да се отдавате на чужди и различни учения. Стой-
те добре и дръжте преданията, които сте чули и 
видели от мене. Не се отклонявайте нито надясно, 
нито наляво, но ходете по царския път. Пазете се 
грижливо от светски увлечения и винаги помнете 
заради що сте излезли от света и заради що през
ряхте света и светските неща.

А наймного се пазете от сребролюбивата змия, 
защото сребролюбието е корен на всички злини, 
според апостола, който го нарича второ идолослу-
жение. Защото за инока богатството не е сребро 
и злато, но съвършената бедност, отречението 
от своята воля и възвишеното смирение... Не тър-
сете първенство и началства, но помнете Оногова, 
Който е казал: „Онзи, който иска да бъде поголям 
всред вас, нека бъде слуга на всички.“ Избирайте 
си наставници и си поставяйте началници, които 
Бог ви покаже, сиреч мъже, засвидетелствани от 
всички в духовните деяния и превъзхождащи всички 
по разум и духовно разсъждение и години да пасат 
добре и богоугодно повереното им стадо по лива-
дите на благочестието и на животворните запо-
веди Христови. За тези подобава да се иска пот
върждение повече от Бога, отколкото от своето 
си мнение. Ако ли пък, както казва великият наш 
отец и иночески наставник преподобният Ефрем 
Сирски, всички започнете да желаете началства 
и предстоятелства и всички да бъдете игумени, 
и всички наставници, и тълкуватели, и учители, и 
поникнат всред вас съперничества, свади, разпри, 
ревност, клевети, високомерия, завист и други не-
подходящи за монасите страсти, тогава знайте 
положително, че Христос не е между вас, защото 
Христос не е учител на раздор и несъгласие, но на 
мир и съединение. Защото той се моли към Бога и 
Отца и за Своите свети ученици да бъдат единни, 
сиреч единомислени, именно тези и всички, които 
чрез тях вярват в Него, и говори така: „Отче све-
ти, запази ги в Твоето име, да бъдат единни, както 
сме и Ние.“ И другаде: „Моля се не само за тези, 
но и за онези, които вярват в Мене заради техни-
те думи, да бъдат всички единни.“ Така и вие бъ-
дете единни, имайте мир помежду си, защото Той 
казва към Своите ученици: „Мир ви оставям, моя 
мир ви давам.“ А какъв е този Христов мир, чед-
ца?  Той сам отново казва, като говори: „Не както 
дава светът ви давам Аз.“ Но този Христов мир 
надминава всеки ум. Това е мирът, за който говори 
пророкът: „И неговият мир няма предел“ (Ис. 9:7). 
Но и апостолът ни учи, като казва: „Имайте мир 
и святост  с всичко друго, но без тези неща никой 
не ще види Бога. „Такъв мир, прочее, имайте и вие 
помежду си и с голямо единомислие и разсъждение 
устройвайте всичко според Бога, за да не разгневя-
вате благия ваш Владика Бога...“

Част от „Заветът на Св. Иван Рилски“  

уникален документ, чието място духовниците нареж-

дат до „История славянобългарска“



120 години Национална 

художествена академия

Проф. Николай Драчев, Ректор на НХА

Националната художест-
вена академия отбеляза тър-
жествено своята 120-годиш-
нина. От създаването си през 
далечната 1896 г. до днес 
Академията е духовен дом 
за поколения забележителни 
творци и историци на изку-
ството, работили всеотдай-
но за изграждането на бъл-
гарската култура и нейната 
интеграция в европейското 
художествено простран-
ство. Наричана Държавно 
рисувално училище, Държав-
но художествено-индустриално училище, Държавна худо-
жествена академия или Висш институт за изобразителни 
изкуства „Николай Павлович“, Националната художестве-
на академия вече 120 години винаги е в центъра на худо-
жествения и културния живот на България, изпълняваща 
своята основна мисия – да изгражда и възпитава поколения 
творци, да съхранява и предава живата традиция на бъл-
гарската художествена култура, съизмервайки я с европей-
ските и световните практики.

Днес НХА е основният център за подготовка на худож-
ници в 18 различни специалности от сферата на изящните 
и приложните изкуства, изкуствознанието, реставраци-
ята и дизайна. Сега, повече от всякога, основните акаде-
мични цели са свързани с повишаване качеството на обуче-
нието и съвместяване на постигнатото от традицията 
с иновативните методи на образование. Благодарение и на 
творческата активност на галерия „Академия“ и Музей-
ната сбирка, международната и издателската дейност, 
художествените и образователните изяви на всяка една 
специалност, НХА се откроява като лидер в професио-
налното си направление и има важна роля за формирането 
на културната политика в страната. Академията запазва 
особената си гравитационна сила, благодарение на която 
възприемаме нейната уникална роля едновременно в конти-
нуума на миналото и в перспективата на бъдещето.

Стълба към небето...
Какво е нужно, за да си зограф в съвременността?

Милена Ташкова

Не влизам често в църква… 
Само по повод или когато ис-
кам да се помоля за нещо или 
някого. Знам, че не е редно и 
че не трябва само да искаме 
от Господ, но не съм научена 
на другото. Не се е случвало 
да изпитам желание да оти-
да на служба или минавайки 
покрай някой храм, да вляза, 
да поседна и да поговоря сама 
със себе си и Бог. В този мо-
мент осъзнах защо не обичам 
да влизам в църкви – винаги 
ми създават усещане за тъга. 
Но тук, в църквата „Св. Св. 

ние, ангели толкова ефирни, 
че се чудиш има ли ги, или са 
във фантазията ти. Всичко е 
толкова приказно и същевре-
менно реално! Този съвреме-
нен иконописец се казва Диан 
Костов. Неведнъж съм разго-
варяла с художници, но никога 
със зограф. Представях си, 
че такива хора сигурно живе-
ят като отшелници и исках 
да разбера повече за него и за 
работата му. Той работи на 
скеле, което е вдигнато на 12 
метра височина. И не зная как 
да разговарям с него, защото 

Константин и Елена“ в Кос-
тинброд усещах празничност 
и ведрост. Отначало не виж-
дах нищо от нарисуваното, 
после погледнах нагоре и 
онемях! Виждах стълба към 
небето, която се превръ-
ща в ято устремени птици, 
Богородица с одежди, които 
наподобяваха роза, Христос 
като слънце с благо, но съ-
щевременно твърдо израже-

работи именно там – в дома 
Господен. Изпитвах прите-
снение и през цялото време 
си задавах въпроса „Какво е 
нужно, за да си зограф в съ-
временността?“. Вероятно 
нищо друго не се изисква, ос-
вен доброта, честност към 
себе си, любов към големите 
идеи и вяра! Замислям се за 
своите чудения и неуспехи с 
вярата. За трудността да не 

виждам и все пак да вярвам. А 
зографът ми казва с усмивка: 
„Ами то затова е вяра, за да 
минаваш през трудности, не 
винаги да виждаш и да усе-
щаш, да не можеш да пипнеш 
и въпреки това да вярваш.“ 
Във времена, когато бушу-
ват нечестиви страсти, 
обществата са объркани, а 
човекът е загубил себе си, 
изглежда простите устои на 
човешкото съществуване са 
единственото ни спасение. 
Христос ни го е показал пре-
ди две хилядолетия и ни го 
напомня от всеки иконостас, 
от всеки купол в храмовете. 
А за своите творби авторът 
смята, че пред съвременния 
зограф има два пътя – едини-
ят е да копира стари образци 
и да бъде занаятчия, а други-
ят е да създава нови икони, да 
развива християнското изку-
ство и да бъде творец.

Проф. Николай Драчев

Студенти в ателието по моделиране в Държавното художествено-

индустриално училище, около 1910 г. (БИА–НБКМ)

Първите преподаватели в Държавното рисувално училище 

Антон Митов, Борис Шац и Иван Мърквичка



България има основание да се гордее с нейната азбука и 
с нейните читалища. Мисля, че това са двете най-важни 
отлики на нашата държава от другите държави в Европей-
ския съюз, а и въобще от държавите в света. През 2017 г. 

броят на читалищата в България е 3655, според Регистъ-
ра на българските читалища към Министерството на 
културата. Перифразирайки думите на Маргарет Тачър, 
„читалищна религия“ е нещо, с което може да се гордеем. 
Навремето известният български юрист проф. Алексан-
дър Янков като млад посланик отива във Великобритания 
и след връчване на акредитивните си писма на кралицата 
се среща с министъра на образованието – Маргарет Тачър. 
Тя го въвежда в кабинета си и с усмивка го пита: „Г-н По-
сланик, коя е религията на България?“. Той отговаря – пра-
вославно християнство, католицизъм, ислям и т.н. Тя каз-
ва: „Не, не, аз скоро ходих във вашата държава. Преди една 
седмица се върнах и видях, че вашата религия се нарича чи-
талище, защото в центъра на всяко населено място има по 
една сграда, която наричате читалище и хората винаги се 
събират в тази сграда“ – сподели почетният председател 
на Съюза на българските читалища проф. Стоян Денчев.

Коя е религията  

на българите?!

Стоян Омарчевски е министър на народното просвещение 
от 1920 до 1923 г. През 1922 г. той внася предложението 1 
ноември да стане Ден на народните будители. Ето словото 
му при обявяването на празника:

„Първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата мла-
деж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я при-
общим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и 
упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата 
младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, ко-
гато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава жи-
вотът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, 

когато душите и сърцата трептят за хубавото, национално-
то, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на 
всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на 
неговото робство, които го водиха към просвета и национална 
свобода през епохата на Възраждането и които му създадоха 
вечни културни ценности през неговия свободен живот...

Министерството на народното просвещение определя деня 1 
ноември – деня на Св. Йоан Рилски, за празник на българските 
будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез 
който празник, уреден планомерно и системно, да се обединя-
ват всички усилия в това направление, като тоя ден се пре-
върне в култ на българския народен гений: отдавайки почит 
към паметта на народните будители, към ония, които като 
самоотвержени воини водеха българския народ в миналото към 
просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта 
чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“

Честване  

на народните будители

ЧИТАЛИЩЕ  

ДА ОСНОВАТ

Народна песен  
от Бяла черква

Събрали ми са, събрали
трима-четирма даскали
във село Бяла черкова.

Първият беше – кой беше 
– Бачо ви Киро Петрович,

вторият беше Иванчо,
Иванчо – младо търговче,
третият беше Цанката,
Цанката Дюстабанова,
четвърти беше – кой 

беше – Георгито 
Македончето.

Голям са сговор правили
читалище да основат,

народа да си повдигнат.
Народа да си повдигнат,
мила свобода да търсят.
Че събра Киро и отбра
от село Бяла черкова

сто и трима млади юнаци,
женени и неженени,

отде по двама, по трима –
от дяда Марча четирма.
На всеки пушка подаде
и ги на талим учеше.
Ах, че ги Киро заведе

във Дряновския манастир!
Киро на Илия думаше:

„Я отвори, Илия, джамове
и към гората погледни,
гората – черно чернило,
дали са черни гарвани,

или са наште душмани...“
Че отвори Илия джамове

и към гората погледна.
Пушка от гора пукнала,

че си Илия убива... 

(Това била първата 
жертва в битката. Вто-
рият син на дядо Марчо 
загива, а останалите двама 
– Иван и Тодор, се завърна-
ли в село.)

Тази народна песен за 
битката в Дряновския 
манастир е изпята от пе-
вицата Станка Христова, 
57-годишна. Тя я била на-
учила от баба Гина Влади-
мирова, пяла я в читалище-
то, ходила с нея и на събор 
в София. И от майка си я 
била чувала като малка. 
Записана е на магнетофон 
от Илия Пехливанов на 26 
февруари 1971 г.



Под носа на Високата порта 

покълва свободата
С уважение за яковерците от Цариград

Илия Пехливанов

Календарът затова е и из-
мислен – да направи неотме-
нима нашата почит спрямо 
значими събития от минало-
то, върху които се е гради-
ла духовността ни въпреки 
всякакви превратности и 

вници, чиито имена не сме 
узнали и до днес.

Датата 11 май, която бе-
лежи кирило-методиевския 
празник, всъщност припомня 
обявяването на Константи-
нопол за столица през далеч-

лата на гръцкия филологиче-
ски силогос, чиято задача е 
била да наводни всички бъл-
гарски земи, включая Маке-
дония, с гръцка книжнина.

Нещо като читалище са 
имали дори турците. Откри-
ват свое читалище австрий-
ските славяни, щедро под-
помогнати от вездесъщия 
руски консул граф Игнатиев.

Обаче идеята за чисто бъл-
гарско читалище бива дадена 
по-рано – през 1860 година. 
Скоро се съставя общност, 

„Българските читалища от ХІХ век са праобраз  
на съвременното гражданско общество.“

Антонио Виджиланте – 
постоянен представител за България  

на Програмата за развитие на ООН (ПРООН)

„Блажени, прочее, учените и ревнителите за напре-
дък; дваж по-блажени са проповедниците за просвета 
у народа; триж по-блажени тия, които я подпомагат 

нравствeно и вещно, без което всичко пропада.“
Д-р Иван Селимински (1799 – 1867)

ната 330 година (и не е нужно 
да се търсят други произвол-
ни обяснения за това, защо 
именно на този ден е празни-
кът на светите братя). 

Оттам именно искрата 
прескача в Пловдив, като 
бързо обзема цяло Българско.

Преди да се появи българ-
ското читалище, в Цариград 
вече е съществувала центра-

от повечето млади хора на 
около 18-20 години. Начело 
е д-р Христо Стамболски, а 
негови другари са Георги Зо-

лотович, Димитър Гешоглу, 
Георги Груев, Иван Найде-
нов, Атанасаки Стоянович, 
хаджи Мина Пашов, Станчо 
Брадински, Христо Такев, 
Йосиф Дайнелов, Сава Стоя-
нов, априловия сродник Тодор 
Бурмов. Като най-ревностен 
проповедник на читалищна-
та идея се проявява Стефан 
Илич. Напразно обаче ще 
търсим имената им в днеш-
ните български енциклопе-
дии...

На 27 февруари 1866 г. мла-
дежите се явяват в метоха 
при българската черква „Св. 
Стефан“ при Иларион Ма-
кариополски с молба той да 
вземе почина за читалище-

стане читалищен председа-
тел. Четиримата – хаджи 
Мина Пашов, Тодор Бурмов, 
Христо Танев и Георги Гру-
ев – се заемат да съставят 
проектоустав. Събралите 
се в уречения ден – 22 март, 
отново в метоха 50-60 души 
след кратки спорове прие-
мат този устав, подписан от 
43-ма души. Тогава избират и 
настоятелство: хаджи Мина 
Пашов – председател, Геор-
ги Груев – подпредседател, 
Станчо Брадински – секре-
тар, Никола Бракалов – писар, 
Николчо Тъпчилещов – каси-
ер. Говорил тогава и Петко 
Рачов Славейков. За библио-
текар е избран Лука Мора-
венов. Членовете са напълно 
равноправни. Различават се 
само по членските вноски 
– от 50 до 200 и повече гро-
ша годишно. За читалищен 
благодетел се считал онзи, 
който внесе 500 гроша в пари 
или в книги. Значи е имало и 
такива...

Ето го праобразът на 
днешното гражданско обще-
ство!

препятствия. Едно подобно 
събитие е създаването на 
българско читалище в сто-
лицата на Отоманската им-
перия. Ако Българското въз-
раждане наистина е едно от 
чудесата на деветнайстото 
столетие за Европа, то има-
ме в случая пример как е било 
постигнато това.

Завещал ни е рядката дума 
„яковерец“ търновецът дас-
кал Петко поп Николов, учи-
телят на Петко Рачов Сла-
вейков. Попаднал всред вави-
лонското стълпотворение 
от хора край Босфора, той 
не е изкушен от пищните па-
зарища и великолепните зда-
ния, които бележат срещата 
на Изтока и Запада. Обладан 
изцяло от мисълта за оте-
чеството си, той пише из-
поведни писма до своите съ-
граждани, за да сподели с тях 
как устоява на съблазните 
от гърчеене и потурчване.

Както се знае, Цариград е 
най-големият български град 
отпреди Освобождението. В 
него са живели около 30 000 
българи: търговци, абаджии, 
мутафчии, градинари, хле-
бари, риболовци, кожухари, 
сеизи (конегледачи), готвачи, 
овчари, говедари, ратаи по 
чифлиците. Само лодкарите 
– тогавашните таксиджии 
около Златния рог, са били 
близо хиляда на брой.

Генетичната памет у при-
родно изявените северняци 
извиквала спомена за Магна-
урската школа и нейния биб-
лиотекар, дарил славяните с 
букви-семена, за твореца на 
Златния век, наричан Книго-
любец, за преславски книжо-

то в свои ръце, като оглави 
читалището. Еленчанинът 
горещо подкрепя идеята, 
но внимателно отказва да 

Балкапан хан. Оригинална фотография от 1906 г. НБКМ-БИА



Мечът без дух е само жес-
токост. Духът без меч чес-
то е безсилие. Този празник 
е носталгичен синтез на от-
миналото добро. Ние отбе-
лязваме общ, тих и анонимен 
подвиг, който има конкретни 
изразители навсякъде. За-
това възприемаме Деня на 
будителите като призна-
телност към общо книжовно 
рицарство, което възстано-
вява, облагородява и осмисля 
някогашния ни духовен ръст. 
Те са еднакви лица като същ-
ност. 

Паисий Хилендарски е лич-
ностният образ на тази 
тръпка. Но монахът има 
стотици аналози в трите 
географски пространства 
на тогавашна България. 
Простичката „История сла-
вяноболгарская“ е част от 
интелектуалния климат на 
европейския романтичен на-
ционализъм. Той е примесен 
с история и култура. За Па-
исий, Дойно Граматик, Нео-
фит Бозвели, Софроний Вра-
чански и другите историята 
не е утеха от днешни беди, 
а повик за възстановена зна-
чимост. Като историческа 
реалност България пак ста-
ваше земя  на книгата и се 
завръщаше като такава след 
векове забвение.

Но инерцията на тогаваш-
ното съвремие е още силна. 
Във времената на будители-
те животът на българите 
е кратък и мерзък, съпът-
стван с мрак, тъпо покор-
ство, робско доволство, 
всякакви страхове. Бяхме 
поставени под плътния и же-
лезен похлупак на една враж-
дебна власт. Отникъде про-
лука нямаше към среща със 
света и големите ветрове 
на Новото време. Незнание-
то водеше до невежество, а 
то – към леност. Малцина са 
знаели за нашето среднове-
ковно великолепие и са уми-
рали, без да зърнат част от 
околния свят. Мъждукащи-
те манас тири още са оазиси 
всред пустинята. Битовото 
живуркане поощрява мнози-
на да си залостват портите 
пред четници и въстаници. 

Ако има будители, значи 
сме спали няколко века. Са-
мото обръщение на Паисий 
„Юроде” намеква за малоу-
мие. Затова будителите ин-
туитивно са разбирали, че до 

Мечът без дух е само жестокост 
Духът без меч е често безсилие

Проф. Андрей Пантев

кръста и меча в бъдещото 
прозрение трябва да се по-
стави и книга. Да напишеш 
нещо за род и име е равно по 
значение на това да пролееш 
кръв за свободата.

А все пак всички народи 
имат будители. „Събуждане-
то“ бе не само краят на ре-

несансовия космополитизъм. 
Робер дьо Сорбон, Джон Уик-
лиф, Джон Уинтроп, Джузепе 
Мацини, Рихард Вагнер в раз-
лични времена са „отделяли“ 
народите си от него, за да по-
лучат самоличност. Но мал-
ко народи ги честват общо 
като нас. Защото селският 
даскал с писанията си бе не 
по-малко важен от просвете-
ния монах. Трябваше да знаем 
откъде идваме, за да се запъ-
тим напред. Нашият порив 
след дългия исторически сън 
бе „да бъдем пак каквито бя-

хме“, според възрожденския 
поет. Не толкова, че сме 
били жадни и гладни. В свои-
те упреци към „неразумни-
те” Паисий не мотивира зна-
чимостта на миналото само 
с блестящи бойни победи. 
Той набляга на държавност 
в Средновековието, основана 

на Книгата. Това е продъл-
жението на започнатото от 
светите Кирил и Методий. 
Така монахът предлага с пе-
рото си онова съгласие меж-
ду българите, което днес 
може да се назове с изкустве-
ната дума консенсус.

През мрачната за победена 
България 1922 г. Министер-
ският съвет под председа-
телството на Александър 
Стамболийски обявява ден 
за този празник. Случайно ли 
бе това празнуване, в което 
нямаше горчилката от пре-

живяната покруса? Тогава 
не генералите и банкерите, 
политиците и предприемачи-
те, а книжовните хора първи 
вдигнаха чела. Поредното за-
връщане на България започ-
на от тях. Те не бяха про-
дукт или носител нито на 
пазарната икономика, нито 

на епопеите по бойните по-
лета. Наред с величието и 
трагизма от неотдавнаш-
ните сражения, ние имахме 
потребност от напомнено 
от миналото упование. Ние 
не се осланяхме на гръцко и 
римско наследство. Ние си 
имахме собствени култур-
ни авторитети и собствени 
стойности. Това не бе само 
изолация, а наш културен мо-
дел за единен общочовешки 
светоглед. Интуитивно или 
чрез познания будителите 

бяха едновременно европейци 
и патриоти.

Сега ни внушават, че мо-
дернизация означава да от-
хвърлим всичките възрож-
денски добродетели, които 
изглеждали като склерозира-
ли вкаменелости. 

Нима Будителите са анти-
европейци? Та те преодоляха 
космополитния универсали-
зъм на миналото, от който 
излизаше и самата Европа. Те 
бяха свещеници, учители, пи-
сари, читалищни настоятели 
– хора, които обикновено на-
писваха историята на собст-
вения си род, жития, дамас-
кини, преди да погледнат на 
националната ни общност. 
Защото нейната значимост 
започваше от родно място, 
а патриотизмът – от баби-
но коляно. Те не бяха смути-
тели на реда и отчаяни се-
паратисти. Тяхната бомба 
бе мастилото. Будителите 
тихо трасираха дръзкия път 
на Раковски, Ботев и Левски. 
Тяхната основна добродетел 
бе любовта към Отечество-
то, независимо какви лише-
ния следваше да изтърпят по 
този трънлив път. Славата 
за тях бе последната причи-
на за изява и поведение. Зато-
ва и не враждуваха помежду 
си. В много отношения те 
са отрицание на днешното 
съвремие. Тяхното перо лее-
ше светли надежди, защото 
виждаха мъките си като бол-
ки преди рождение.

Ако у тях, както при Паи-
сий, е имало гняв, той е пред-
извикван от овчедушното 
примирение не само към по-
литическата власт, но и към 
инерцията на безразличието. 

Те не подлежаха на претен-
циозното разделение „млади“ 
и „стари“. Кой се е интере-
сувал тогава от кръщелното 
им свидетелство? Младост-
та е извор на дързост и усе-
щане за безсмъртие, но неви-
наги и на мъдрост. Те не бяха 
чели Бодлер, Гьоте и Досто-
евски, но разбираха Човека и 
света. С добродетели и по-
роци. Преди десетки години 
нобелистът Херман Хесе бе 
написал, че светът е оглупял 
от пари. А будителите бяха 
бедни, но мъдри. Днес ги тър-
сим. Но будителите никога 
не се завръщат. А дали сами-
те те не са заспали?



Да се познава и помни миналото
Патриарх Евтимий Търновски (1375 – 1393) и историята

Проф. Васил Гюзелев

различни исторически сви-
детелства (надписи, писма, 
легенди и предания), за да 
придаде автентичност и 
истинност. Навлизайки чрез 
„Похвално слово за Кон-
стантин и Елена“ в раннох-
ристиянската история от 
ІV в., той не пропуща да под-
чертае, че е съставил това 
слово „не по лъжовни при-
казки, но от истини и нелъ-
жовни свидетели“ и именно 
от тях е набрал и неизмен-
ните познания.

Историко-летописните 
свидетелства за събития-
та от българското минало 
при първите Асеневци (1185 
– 1241 г.) и за пренасянето 
тогава на мощите на раз-
лични светци в столицата 
Търново той извлича не само 
от проложната житийна 
книжнина, създадена през 
ХІІІ в., но използва и запа-
зени тогава епиграфски па-
метници, например надписа 
на цар Иван Асен ІІ от 1230 
г., увековечаващ битката 
при Клокотница. За прида-
ване на документалност в 
други случаи вплита в свое-
то изложение епистоларни 
паметници. В „Житие на св. 
Иван Рилски“ се позовава на 
разменени писма между цар 
Петър (927 – 969) и Рилския 

светец, за да придаде досто-
верност на диалога между 
двамата и да остави памет 
за несъстоялата се меж-
ду тях среща. Във връзка с 
пренасянето на мощите на 
светеца от Средец (София) 
в Търново през 1195 г. въз-
произвежда посланието на 
цар Асен І до търновския 
архиепископ Василий. Не 
може да има и съмнение, че и 
в двата посочени случая той 
е използвал документация, 
съхранявана в нестигналия 
до нас архив на Търновската 
патриаршия. 

В друг случай Патриарх 
Евтимий възпроизвежда 
съхранила се до неговото 
време легенда за пленяване-
то на латинския император 
Болдуван [Балдуин] І в бит-
ката край Одрин през 1205 
г. Приведените примери по-
казват, че Патриарх Евти-
мий е имал ясна представа за 
предназначението на исто-
рическата памет и за сред-
ствата, с които се изгражда 
автентично и достоверно 
историко-летописно по-
вествование. Според някои 
изследвачи на Евтимовото 
творчество, на летописни-
те бележки и факти, негови-
те похвални слова прераст-
ват в „кратки исторически 
хроники“, а излагането на 
исторически сведения в тях 

ведно с разказа за живота и 
деянията на светеца водело 
до въвеждане на нов дял в 
българската средновековна 
агиография – „историческа 
биография“.

Евтимиевите познания 
върху българското мина-
ло, начетеността и еруди-
цията му за същността и 
методите на историческо-
то познание релефно про-
личават в работата му, по 
структурирането и окон-
чателната редакция на 
Синодика на Българската 
църква. По своята същност 
и по съдържанието си той 
е съставен от различни по 
тип и форма исторически 
съчинения (поменици и сла-
вословия за царе и царици, 
патриарси и духовници, бо-
ляри и ересиарх; летописни 
творби – като повестта 
за Бориловия събор срещу 
богомилите през 1211 г. и 
разказа за възобновяването 
на Българската патриаршия 
през 1235 г.; споменавания за 
отделни личности и съби-
тия в различен исторически 
контекст). 

Всичко това в достатъч-
но висока степен показва, че 
Патриарх Евтимий предел-
но ясно е разбирал смисъла 
и значението на летописа-

нието, т.е. на историята 
– както в книжовното си 
творчество, така и в поли-
тическата теология.

Основния смисъл за от-
белязване на исторически-
те събития и деянията на 
отделните личности Па-
триарх Евтимий по твър-
де лаконичен и дълбоко фи-
лософски начин изразява в 
завършека на „Разказа за 
възобновяването на Бъл-
гарската патриаршия през 
1235 г.: „Записахме тези 
неща за всички православни 
– за знание на онези, които 
слушат, и за памет на бъл-
гарския народ“. 

Двете ключови думи в 
този текст „знание“ и „па-
мет“ определят основното 
Евтимиево схващане за сми-
съла и предназначението на 
историята – да се познава 
и да се помни собственото 
минало. Според него исто-
рическата памет е основана 
на историята, същност-
но онтологично начало. За 
тогавашното време това е 
велико философско прозре-
ние. То показва дълбочина-
та на Евтимиевата мисъл 
за това, че историческото 
знание всъщност е припом-
няне – памет за миналото, 
за да остане то трайно в 
съзнанието.

Макар сред книжовни-
те трудове, които са съз-
дадени от него (жития, 
похвални слова, послания, 
църковно-литургически слу-
жебници и преводи) да липс-
ва съчинение с историко-ле-
тописен характер, в тях 
се установяват кратки ис-
торически повествования и 
разсъждения върху смисъла 
и значението на летописа-
нието. Интерес предизвик-
ва Евтимиевото схващане 
за същността на човешката 
природа и нейното действие 
в хода на историческия про-
цес. Според него тя „непре-
къснато е в движение, накъ-
дето се прояви стремежът 
на волята, натам се понася-
ме“. Движението напред се 
ръководело от упованието 
и водело до отбелязване на 
„светла диря в паметта“. В 
дадения случай понятието 
„памет“ е равнозначно на 
„спомен за миналото“, ре-
гистриране на движението 
напред. Ролята на памет-
та – история за отделни-
те личности (най-вече све-
тците) била преди всичко в 
това, щото „спомените за 
тях и техните деяния да не 
бъдат отпратени ʻв дълби-
ните на забвениетоʼ “.

При съставяне на по-
вествованието в житийни-
те си произведения нерядко 
Патриарх Евтимий използва 



Една от най-магнетичните 
фигури в историята на бъл-
гарското образование, наука 
и култура от втората поло-
вина на ХІХ в. е тази на пана-
гюреца Марин Дринов, който 
е не само първият българин, 
избран за професор и първи-
ят несменяем председател 
на Българското книжовно 
дружество (1869–1898), но е 
и първият министър на на-
родното просвещение в Кня-
жество България, положил 
много усилия за просветно-
то издигане на народа ни и за 
създаване на значими образо-
вателни, научни и културни 
традиции в страната. <...> 
Издирил и събрал ценни ма-
териали за научните си из-
следвания по история и фи-
лология, набавил много ред-
ки и ценни книги за личната 
си библиотека – мисълта за 
България и нейните проблеми 
никога не го напуска. <...> И 
през август 1869 г. M. Дринов 
изпраща известното „Писмо 
към българските читалища“, 
в което, като оценява високо 
дейността им, определяйки 
ги, като „съсредоточия на 
най-просветените и деятелни 
български сили“ ги приканва 
„да издирват старите бъл-
гарски ръкописни, църковни 
и др. книги, сиреч нашите 
писмовни паметници и да ги 
приберат на едно безопасно 
място. Освен това да запис-
ват и събират народни песни 
и приказници от разните бъл-
гарски области, по които да 
можем да изследваме разни-
те наречия и изговаряния и 
да изучим духът, законите и 
свойствата на езика си от 
най-старите времена и до 
днес“. Благодарение на това 
писмо на М. Дринов в българ-
ските читалища се създават 
и първите музейни сбирки с 
ценни експонати от минало-
то на страната ни. 

Марин Дринов е сред ини-
циаторите и за създаването 
на Българското книжовно 
дружество (БКД) в Браила, 
което през 1911 г. се преиме-
нува в Българска академия на 
науките (БАН). В средата на 
ХІХ в. Браила се утвържда-
ва като важно средище на 
българската емиграция и 
център на българското кни-
гопечатане през Възраждане-
то, поради което се смята, 

За развитието на образованието,  

науката и културата в България
Проф. Мария Младенова

Проф. Марин Дринов

че именно тук трябва да се 
създаде организация, която 
да работи за развитието на 
българската наука и за изди-
гане на научното мислене, 
чрез които собствената ни 
култура да се приобщава към 
европейската. <...> При едно 
от идванията си в Браила М. 
Дринов докарва и три сандъ-

ка с книги, с които се полагат 
основите на дружествената 
библиотека. Така той става 
основател на библиотека-
та на днешната БАН, като 
още през 1869 г. препоръчва 
да се създават книгообменни 
връзки с други библиотеки в 
Европа, а във фондовете ù 
да се набавя литература от 
различни области на човеш-
кото знание.

От 1870 г. БКД започва из-
даването на „Периодическо 
списание“, което е първото 
научно списание в България. 
Дринов не само редовно му 
сътрудничи, но и обмисля как 
да се привлекат и чуждес-
транни автори, за да стане 
то действително научно 
списание с авторитет сред 
учените от славянските 
страни. Задълбочените пуб-
ликации на младия Дринов 
рано привличат вниманието 
и одобрението на европей-
ските слависти, поради кое-
то кариерата му на учен се 

развива по възходяща линия. 
<…>

По време на Освободител-
ната война, когато руската 
армия се оказва в България, 
той напуска професорската 
катедра за две години и се връ-
ща в родината си, заемайки 
такива отговорни постове 
като съветник на граждан-

ската канцелария, вицегубер-
натор на София (1877–1878) 
и управляващ Отдела (Ми-
нистерството) за народно 
просвещение и духовни дела  
(1878–1879), които му дават 
възможност да вземе пряко 
участие в организацията на 
българското просветно дело, 
наука и култура. Участва 
активно и в изработването 
на проектите за Търновска-
та конституция, а негово е 
и предложението София да 
стане столица на България. 
Свидетелство за идеите на 
М. Дринов в областта на 
образованието са големият 
брой документи, които той 
подготвя, като от особено 
значение е известният „При-
временен устав за народните 
училища“ от август 1878 г., в 
който намират израз вижда-
нията му за тяхната струк-
тура, за целите на отделни-
те образователни степени, 
за съдържанието на учеб-
ните планове и програми, за 

тяхното управление, кадри и 
издръжка.

Като пръв министър на 
просветата в България той 
създава мащабна образова-
телна програма, насочена 
към решаването на страте-
гически задачи в учебното 
дело, като използва и поз-
нанията си за европейския 
опит в тази област. Социал-
нообоснованата му програ-
ма за развитието на българ-
ското учебно дело, целяща 
просветното и духовното 
издигане на народа, се осъ-
ществява в продължение на 
три десетилетия, а негови-
те следовници К. Иречек, Г. 
Живков, К. Величков и проф. 
Ив. Д. Шишманов я дораз-
виват, изграждайки модер-
на образователна система, 
съобразена с националната 
специфика на страната ни. 
Огромната дейност на М. 
Дринов, насочена към утвър-
ждаване на нова организация 
на националното образова-
телно дело в Княжество 
България, получава висока 
оценка от Ст. Велев, който 
през 1906 г. отбелязва: „Ако 
Паисия наричаме баща на 
българската история, Лев-
ски – апостол на свободата, 
Неофит Рилски – патриарх 
на българските книжовници 
и педагози, то Дринов смело 
можем да наречем баща на 
нашата училищна организа-
ция“. Убеден, че високата 
култура и образование са не-
мислими без книги и библио-
теки, като вицегубернатор 
на София полага много грижи 
за създаването на Софий-
ската публична библиотека, 
която е открита за чита-
телите на 15 януари 1879 г. 
Заедно с Петър Алабин, кой-
то е губернатор на София, 
се заемат да създадат една 
публична библиотека, която 
да съдейства за умственото 
и нравственото развитие на 
младото поколение. <...> Дри-
нов полага много усилия и за 
създаването на първоначал-
ния фонд на библиотеката, 
като организира получаване-
то на дарения от известни 
руски учени и сам ù дарява 
ценни лични книги сред които 
са и собствените му трудове 
„Заселение Балканского полу-
острова славянами“ (1873) и 
„Южные славяне и Византия 

в Х веке“ (1876). Той продъл-
жава да се интересува от 
развитието на библиотека-
та и след завръщането си в 
Харковския университет. В 
кореспонденцията си до глав-
ния ù библиотекар Г. Я. Кир-
ков му дава полезни напът-
ствия за комплектуването 
на фонда ù, настоявайки да 
се набавят книги от чуж-
бина и по филологически въ-
проси, езикознание и литера-
турознание, „за които по нас 
още и хабер немат“,  но те са 
„нужни за правилното и всес-
транно изучаване на нашата 
народност в нейното минало 
и настояще“, което „трябва 
да залегне в основата на на-
шето просвещение“.

За голямата грижа на М. 
Дринов за развитието на 
библиотеката говори и фак-
тът, че още приживе той 
завещава голямата си лична 
библиотека на българския на-
род, дарявайки я на Народна-
та библиотека в София.

През 1909 г. тленните ос-
танки на професора и библи-
отеката му са пренесени в 
София от Пенчо Славейков и 
проф. Васил Златарски, кои-
то са командировани в Мос-
ква по повод откриването на 
паметника на Н. В. Гогол (26.
ІV.1909). Библиотеката на М. 
Дринов, състояща се от 2969 
т. книги и периодични изда-
ния, е едно от най-ценните 
дарения на Народната библи-
отека, разкрито в печатен 
„Каталог на библиотеката 
на Марин С. Дринов“ (1914), 
придружен с интересен пред-
говор от проф. В. Златарски, 
посветен на живота и науч-
ната дейност на дарителя. 
<…> Научните приноси на 
Марин Дринов са оценени 
високо от славянския свят 
още приживе, поради което 
е избран за член на Петер-
бургската академия на науки-
те (1898), на Полската акаде-
мия на науките в Краков, на 
Чешката академия на науки-
те и изкуствата в Прага и на 
Югославянската академия на 
науките и изкуствата в За-
греб – доказателства, че той 
е първият българин с общо-
европейски авторитет.

(Пълният текст е публикуван в 
сп. „Наука”, С., СБУ, 2003, кн. 5)



„Едва ли има страна по 
света, където под сборник 
с народни песни да не стои 
името на професор по ли-
тература, не на специалист 
по етнография, не на теоре-
тик по естетика, а на един 
полковник. Може би само в 
България името на един вое-
нен деятел се споменава във 
връзка не с бойни подвизи, а с 
едно голямо културно дело“– 
пише през 30-те години на 
ХХ век писателят Иван Бу-
нин.

Тези думи се отнасят за 
полковник Георги Николов 
Янков. Той е роден на 13 (25 
нов стил) май 1857 г. в гр. 
Болград, Бесарабия. Него-
вите родители са пресел-
ници от Ямбол. Той учи в 
родния си град и през 1877 
г. завършва с отличие пър-
вата българска Болградска 
гимназия. От ученическата 
скамейка Георги Янков се 
записва в  редовете на Бъл-
гарското опълчение. За ге-
роизъм, проявен в боевете 
при Стара Загора и Шипка, 
той е произведен в унтеро-
фицерски (сержански) чин. В 
освободена България Янков 
постъпва в новооткритото 
Военно училище, успешно 

завършва първия випуск и е 
произведен в чин подпоручик 
(лейтенант). През 1882 г. 
е произведен в чин поручик 
(лейтенант) и заминава за 
Русия, за да учи в Алексан-
дровската военно-юридиче-
ска академия в Петербург. 
След успешното завършване 
на академията през лятото 
на 1885 г. той се завръща в 
България с чин капитан. 

В избухналата на 14 но-
ември 1885 г. Сръбско-бъл-
гарска война кап. Янков е 
комендант на гр. Сливни-

Полковникът фолклорист
160 години от рождението на полк. Георги Янков

Никола Караиванов

Полк. Георги Янков

ков пише: „Настоящите 333 
песни съм слушал и записал 
от майка си, Елена Янкова, 
в Киев през 1892–1893 г. За 
да дам възможност на майка 
си, набожна жена, да се помо-
ли в църквите на Киев, я бях 
поканил да дойде при мене, за 
да живеем временно заедно. 
Тя дойде и преживяхме с нея 
близо две години, в течение 
на които и записах песните. 
Повечето от песните майка 
ми е запомнила на крехката 
си възраст, още като моми-
че в с. Карапча, в Бесарабия,. 
където е вземала участие 
във всякакви местни игри, 
на светби, на седенки, на 
жътва“.

Да кажем няколко думи за 
майката на полк. Янков – 
Елена. Тя е родена през 1825 
г. в Ямбол. На четири години 
заедно с родителите се пре-
селва в Бесарабия. Извест-
ната песнопойка научила 
голяма част от песните от 
майка си – Станка Вълева. 
През 1945 г. Елена се омъж-
ва в Болград за Никола Янков. 
Надарена със забележите-
лен глас, музикална и словес-
на памет, тя пее стотици 
български народни песни до 
смъртта си през 1901 г.

Излизането на сборника 
„Български народни песни 
от Елена Янкова“е събитие 
в културния живот на Бъл-
гария. Това насърчава полк. 
Янков да повика при себе 
си в София сестра си Кина 
Янкова от Болград, която 
изпълнява още 215 незаписа-
ни песни от репертоара на 

майка си пред големия бъл-
гарски композитор Добри 
Христов. Той ги нотира и 
заедно с Георги Янков ги об-
народват (текст и музика) 
в „Сборник за народни песни, 
умотворения и народопис“ 
в книга 27 от 1913 г. под за-
главие „Български народни 
песни от Бесарабия“. 

Двата издадени сборника 
съдържат общо 548 бъл-
гарски народни песни от 
Бесарабия. Тези сборници са 
проучвани от наши и чуж-
дестранни фолклористи, 
учени и писатели като 
проф. Иван Шишманов, акад. 
Михаил Арнаудов, чешкия 
проф. Константин Иречек, 
Стилиян Чилингиров, Иван 
Вазов и други. Всички дават 
изключително висока оцен-
ка за тези истински духовни 
бисери на българския народ.

Като заключение ето как-
во пише съветският ака-
демик Николай Державин, 
таврийски българин по про-
изход: „Имах удоволствие-
то да се познавам с Георги 
Янков и пазя за него досега 
най-светли спомени. За-
слугата на покойния полко-
вник Янков като издател на 
сборници, в които влязоха 
песни, записани от майка му, 
стои над всяка оценка като 
изключително национално 
достояние. Надарен с редки 
културни интереси и високо 
благороден характер, той 
даде на българския фолклор 
ценен принос, който ще ос-
тане през вековете“. 

ца, с изключителни заслуги 
за удържане на позицията, 
където се разиграват три-
дневни епични и решителни 
за цялата война боеве от 
17-19 ноември 1885 г. Арми-
ята на сръбския агресор е 
разбита и започва стреми-
телното българско контра-
настъпление, завършило с 
превземането на гр. Пирот, 
на който кап. Георги Янков 
става комендант. За учас-
тието и заслугите му в оте-
чествената Сръбско-бъл-
гарска война от 1885  г. 
той е награден с орден „Св. 
Александър“. 

Убеден русофил, кап. Ян-
ков е принуден да емигрира 
в Русия през август 1886 
г. и служи в 130-и пехотен 
полк в Киев. Той се завръща 
в България след амнистията 
на офицерите русофили през 
1898 г. като подполковник. 
Назначен е за председател 
на Пловдивския, а след това 
на Софийския военен съд. 
Произведен е в чин полко-
вник през 1905 г. По време 
на Балканските войни 1912-
1913 г. полк. Янков е в щаба 
на Трета армия. 

Военният историк Иван 
Дренски пише: „В навече-
рието на влизането на Бъл-
гария в Първата световна 
война (1915 г.) на страната 
на Германия, полк. Янков 
подписва протестно писмо 
на опозиционните партии 
до цар Фердинанд. За тази 
му дързостна постъпка той 
бива уволнен от армията“. 
Полковник Георги Янков по-
чива на 3 ноември 1920 г. в 
София. 

Най-трайни следи в бъл-
гарската история Георги 
Янков оставя като фолкло-
рист. През 1908 г. той изда-
ва „Български народни песни 
от Елена Янкова“. В предго-
вора на сборника полк. Ян-



Илюстрациите в българ-
ските учебници са същест-
вена част от визуалното 
наследство на България и 
като елемент от образова-
телната система са възпи-
тали вкуса и естетическите 
нагласи на много поколения. 
Но въпреки стотиците из-
дания и огромните тиражи 
българската илюстрация за 
образователни цели е обект 
само на инцидентни спомена-
вания. Решихме да запълним 
тази празнина, като събе-
рем и включим в една книга 
анализи на най-интересните 
български буквари от 1824 до 
2014 г. 

За целта проследихме ис-
торията и развитието на 
този фундаментален за учеб-
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„Един буквар на българските буквари. Като го имаме, 
разбираме колко ни е липсвал. Това е стегнат и точен ви-
зуален прочит на букварите през различните десетилетия 
от Берон до днес, през промените в изображение и текст, 
през почерците на съставители и художници. Тази книга 
може да бъде четена като енциклопедия, албум и забавно 
четиво. История на букварите, която в известна сте-
пен е история на българското живеене от последните два 
века. Как през буквите влизат държавата, идеологията, 
светът... Стъпка към ненаписаната история на българ-
ското дете; книга, от която можем да започнем да сри-
чаме този свят.“

Георги Господинов

върнаха в обект на нашето 
наблюдение и анализ. Парадок-
сално е обаче, че в типовата 
структура и постоянните 
теми всеки буквар е различен 
и чувствителен към бита, 
социалните отношения, кул-
турата, кризите и конфли-
ктите на времето, в което е 
писан. 

В подготвителния пери-
од открихме и описахме 130 
бук вара, издавани през пос-
ледните два века, с повече от 
340 преиздания, голяма част 
от които се различават и в 
своето съдържание. От про-
следените издания включи-
хме над 500 илюстрации на 
55 художници. Издирването 
на букварите се оказа труд-
на задача. Дори в големите 
библиотеки много от тях 
липсват или са архивирани в 
картотеките под етикета 
„пълна недостъпност“. По-
паднахме на интересни ек-
земпляри в частни колекции, 
в обществени библиотеки и 
читалища. Някои от тях се 
оказаха истински находки: 
късните издания на Рибния 
буквар със слабо известни 
илюстрации, различните из-
дания на букварите на Драган 
Манчов и Димитър Благоев с 
добавени нови гравюри, кури-
озният буквар на Иван Сла-
вейков, войнишкият буквар 
на братя Юрукови, букварът 

за възрастни на народната 
учителка Мара Пуховска, 
букварите, илюстрирани от 
Александър Божинов, Илия 
Бешков, Владимир Коновалов, 
Любен Зидаров. 

Тъй като визуалният образ 
беше основен фокус на из-
следването ни, извън книга-
та останаха описания на за-
бележителни буквари, като 
този на Мария Доброплодна 
от 1866 г., както и на реди-
ца неилюстрирани учебници. 
Не включихме и букварите, 
издавани за деца на български 
емигранти в началото на XX 
век в САЩ, Южна Америка, 
Гърция, Сърбия и др., както и 
за българските малцинства в 
Румъния, Унгария, Молдова и 
Украйна, които имат собст-

читателя в чудния свят на 
българския буквар. През це-
лия период на работа за ори-
ентири ни служеха текстове 
на историци, филолози, педа-

вена традиция от XIX век и 
продължават да издават бук-
вари и в началото на XXI век. 

За да представим събра-
ната информация в книга, 
избрахме комбинирането на 
исторически подход – хроно-
логия, информация, обобще-
ния – със субективен поглед, 
който насочва вниманието 
към различни аспекти на син-
кретичния жанр на буквара 
– текстове, илюстрации, оф-
ормление, полиграфия... Зато-
ва книгата съчетава черти-
те на картинна енциклопедия 
и сборник с кратки статии, 
които по информативен и 
популярен начин въвеждат 

Макар да засягаме методи-
ческите аспекти на буквара и 
ролята на именити писатели 
във формирането на жанра, 
вниманието ни на художници 
и изследователи на визуалния 
образ естествено е фокуси-
рано върху илюстрациите – 
не просто заради начина, по 
който интерпретират тек-
стовете в буквара, но и зара-
ди начина, по който отразя-
ват времето на създаването 
си. За разлика от букварните 
текстове, които са ограни-
чени от прагматичната си 
цел да ограмотяват, и от 
доминиращия „звуков анали-
тико-синтетичен метод“, 
рисунките, макар и с допълва-

ната книжнина жанр, който 
претърпява учудващо не-
значително развитие през 
последните два века. Пъту-
ващите през годините сюже-
ти, текстовете стандарти, 
устойчивите визуални обра-
зи, преминали през филтъра 
на различни стилове, се пре-

гози и изкуствоведи, ключови 
за изследвания контекст. 

Изданието завършва с под-
робна библиография на буква-
рите, до които успяхме да 
стигнем, както и на използ-
ваните статии, сборници и 
монографии. С изключение на 
периода на Българското въз-
раждане, който е добре про-
учен и анализиран от исто-
рици, библиографи, методици 
и педагози, за букварите от 
други периоди е писано мал-
ко, а за визуалната им част – 
почти никак. 
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ща функция, съдържат много 
по-широка и разнообразна 
информация за живота и зна-
нията на българските деца и 
как са се отнасяли към роди-
телите си. 

Стилът на букварните 
илюстрации се развива пове-
че от два века. В началото 
на XIX век старопечатните 
издания използват украсни 
църковнославянски букви и 
дърворезби с религиозни сю-
жети в традицията на ръ-
кописната книга. В Рибния 
буквар (1824) се появяват за 
първи път илюстрации със 
светски характер – аноним-
ни гравюри – които трайно 
навлизат в букварите до края 

на века, без да са подчинени на 
общ оформителски или сти-
листичен ключ. 

След Освобождението чеш-
ки художници пристигат в 
България, а с тях – и визуал-
ната култура на Европа. Те 
създават Рисувалното учили-
ще (1896) и изграждат мост 
между европейската тради-
ция и българските фолклорни 
кодове. Възпитаници на Рису-
валното училище в София оф-
ормят букварите в началото 
на XX век със самочувствие и 
собствен почерк. Петър Мо-
розов, Иван Славов и Алексан-
дър Божинов налагат графи-
чен маниер, който се запазва 

с малки изменения до края на 
войните през 1918 г. В стила 
им се преплитат похвати от 
сецесиона с фолклорни деко-
ративни мотиви. 

Смяната на обществения 
строй след Втората светов-
на война прекъсва същест-
вуващите традиции и налага 
канона на социалистическия 
реализъм и пропагандната 
естетика. В илюстриране-
то на буквари са ангажирани 
млади художници със забеле-
жителни умения, работос-
пособност и адаптивност 
към новата ситуация. Голя-
ма част от тях формират 
творчески колективи, които 
работят по зададен модел. 

В периода на „размразява-
нето“ илюстраторите из-
лизат от колективната ано-
нимност, заявяват собствен 
стил и задават тенденции. 
Сред тях са неподражаемият 
Любен Зидаров, Васил Йончев 
– специалист по шрифтове 
и оформление, Иван и Мира 
Йовчеви, които използват 
уроците от монументално-
то изкуство, за да оформят 
едни от най-дълго преизда-
ваните буквари през 70-те 
години, аниматорът Доньо 
Донев, илюстраторката на 
фантастична литерату-
ра Текла Алексиева, Богдан 
Бенев, Христо Жаблянов и 
много други художници. 

След началото на прехо-
да (1989 г.) издателствата 
продължават да ангажират 
успешни утвърдени худож-
ници, които обаче трудно 

преодоляват инерцията на 
социализ ма – Иван Гонгалов, 
Михаил Руев, Петър Чуклев, 
Борислав Стоев. Минават 
години, преди илюстрации-
те и оформлението на бъл-
гарските буквари да станат 
съизмерими с европейските 
постижения в книгоиздаване-
то за деца. Макар и образо-
вани по време на социализма, 
художниците Кирил Мавров, 
Александър Алексов, Тоня 
Горанова, Маглена Констан-
тинова изграждат индивиду-
алните си стилове в периода 
на прехода. Това ги прави 
адекватни на съвременната 
ситуация и близки до света 
на българското училище. 

Какво е бъдещето на на-
чалното образование? Как 

трябва да изглеждат първи-
те учебници на децата? Ще 
изчезне ли букварът и с какво 
ще бъде заместен? Много са 
въпросите, които тази книга 
оставя отворени. 

Надяваме се „Българският 
буквар“ да предизвика инте-
реса и любопитството на 
филолози, историци, педагози, 
художници, които да продъл-
жат усилията в изследването 
на темата и да търсят отго-
ворите... 

„Българският буквар“ е 
едно изследователско приклю-
чение. В уж подредената ис-
тория на първата книжка 
за българските деца автори-
те откриват неочакван ра-
курс – закодираната в щрих 
и цвят национална памет. И 
ако някои от текстовете за 

ограмотяване на първолаци-
те присъстват и до днес като 
неизтребим шаблон или висока 
литературна класика в буква-
рите, то илюстрациите на 
Александър Божинов, Вадим 
Лазаркевич, Илия Бешков, Лю-
бен Зидаров, Георги Атанасов 
и още 50 емблематични за бъл-
гарското изкус тво художници 
отварят неподозирана врата 
назад във времето. Букварни-
те им рисунки съдържат пъс-
тра и богата информация как 
са живели българските деца, 
какви знания за света са по-
лучавали, какви са били тех-
ните игри и играчки, как са се 
справяли по време на войните, 
икономическите кризи и соци-
алните преходи. Приключение-
то на читателя става още 
по-вълнуващо с вглеждането 
в старите фотографии, кои-
то документират сложния и 
понякога дори конспиративен 
начин, по който илюстрато-
рите на букварите отразя-
ват катаклизмите на своето 
време. Някъде в тази книга 
всеки ще намери своя буквар. 
И ще открие с изненада какъв 
пъстър калейдоскоп към света 
е имал, без дори да подозира. 
(Марин Гинев, редактор на 
книгата)

Между двете световни 
войни българската детска ли-
тература и илюстрация пре-
живяват разцвет. Бук варите 
отразяват този процес; в 
тях откриваме изящните 
акварели на Александър Бо-
жинов, фолклорния реализъм 
на Симеон Велков, декора-
тивната строгост на Георги 
Атанасов, идеализирания кук-
ленски свят на Нева и Нико-
ла Тузсузови, виталните гра-
фични разкази на Илия Беш-
ков, категоричния и мрачен 
щрих на Вадим Лазаркевич. 



На 19 май т. г. в Универси-
тета по библиотекознание 
и информационни техно-
логии (УниБИТ) се проведе 
Ден на отворените врати, 
който беше свързан с ХІІІ 
Студентска научна конфе-
ренция и изложба „Информа-
цията като цивилизационен 
избор – път към всеобщото 
знание” – „Information as a 
civilization choice – a path to 
the universal knowledge”. Фо-
румът премина под наслова 
„Толкова можем, колкото 
знаем” – „Tantum possumus, 
quantum scimus” и бе посве-
тен на 24 май – ден на бъл-
гарската просвета и култура 
и на славянската писменост, 
180 години от рождението 
на Васил Левски, 190 години 
от рождението на Петко 
Р. Славейков, 150 години от 
кончината на Георги Сава 
Раковски, 155 години от 
кончината на Константин 
и Димитър Миладинови, 
110 години от рождението 
на академик Иван Дуйчев, 
80 години от кончината на 
Йордан Йовков.

В присъствието на пред-
ставители на библиотеки, 
музеи и читалища, на зако-
нодателната и изпълнител-
ната власт, на дипломати 
и журналисти студентите 
на УниБИТ презентира-
ха своята академична ин-
тертекстуална аксиоло-
гия „ПЛЕТЕНИЕ СЛОВЕС” 
(Homo narrans)” – трапеза на 
Словото. С впечатляващи 
живи театрални картини 
те пресъздадоха фрагмен-

Толкова можем, колкото знаем
Проф. Александра Куманова, д-р Николай Василев

ти от евангелски сюжети 
и откъси от историята на 
българската художествена 
литература (Св. Констан-
тин Кирил Философ, Св. 
Патриарх Евтимий Търнов-
ски, Св. о. Паисий Хилендар-
ски, Св. епископ Софроний 
Врачански, Любен Кара-
велов, Иван Вазов, Алеко 
Константинов, Елин Пелин, 
Йордан Йовков, Петко Ю. 
Тодоров, Николай Райнов, 
Димитър Талев и Димитър 
Димов. Спектакълът беше 
озвучен с музикални фраг-
менти от Св. Йоан Куку-
зел, Грегорео Алегре, Йохан 
Себастиан Бах, Вангелис и 
народни песни. Националните 
флагове на Австрия, Алжир, 
България, Великобритания, 
Грузия, Иран, Полша, Русия, 
САЩ, Турция, Украйна, Фран-
ция и Европейския съюз илю-
стрираха участниците в на-

учната продукция на УниБИТ 
„Gloria Bibliospherae”.

Академичната интер-
текстуална аксиология 
„Плетение словес“ е част 
от фрагмента „Светна 
като слънце” на ораторията 
за България „Бяла светлина” 
(„Lux alba”), създадена по сце-
нарий на библиографа проф. 
Александра Куманова и исто-
риографа д-р Николай Василев 
– ръководители на Студент-
ското научно общество при 
УниБИТ. В края на спекта-
къла студентите връчиха на 
ректора на университета 
поредния том 12 на „Трудо-
ве на Студентското научно 
общество (СНО) при Уни-
БИТ” и библиографски списък 
TABULA GRATULATORUM с 
описанията на 2141 студент-
ски публикации, направени в 
универсалния и специализиран 
научен периодичен печат.  

Ректорът на УниБИТ проф. 
Стоян Денчев, който беше 
председател на конферен-
цията, заяви при открива-
нето на първото пленарно 
заседание: „За нас изборът 
е отдавна известен. Ние слу-
жим пред олтара на обек-
тивната информация, защо-
то целта ни е да защитим 
цивилизационните ценности 
на България и общочовешки-
те идеали на Европа и света. 
В основата на всяко знание е 
положена информацията, а 
това означава, че научната 
истина, когато тя се гради 
върху вече доказани факти и 
аргументи, се поражда пре-
ди всичко в библиотеките.”

В своя пленарен доклад 
проф. Александра Куманова 
информира, че в тази кон-
ференция студентите на 
УниБИТ участват с 442 до-
клада: NN 1766-2207. Освен 

тях в работата на ХІІІ Сту-
дентска научна конференция 
и изложба вземат участие 
докторанти, доктори, асис-
тенти, главни асистенти, 
доценти и професори. В от-
делните секции се изявяват 
библиотекари, представи-
тели на НБКМ, Народната 
библиотека „Иван Вазов” 
– Пловдив (НБИВ), студент 
от СУ „Св. Климент Охрид-

ски”, както и учени от Русия 
и Украйна. Тази конференция 
е първата, която е базирана 
от пълни електронни публи-
кации на цялата традицион-
но публикувана продукция. На 
форума се отчитат интер-
дисциплинарни проучвания, 
свързани с актуални теми на 
съвремието и историческо-
то минало... 

В основата на творчество-
то на студентите е поста-
вен проблемът за ценност-
ния геном на българската ду-
ховност, който е неотменна 
част от универсалния циви-
лизационен модел. Система 
от монографични издания, 
които основно са учебни по-
собия, консолидират усилия-
та на СНО. Това са поредни-
те 18 книги от серия „Фак-
лоносци”. Ако студентите 
на СНО от хуманитарните 
учебни дисциплини участват 
основно в изработването на 
описаната научноизследо-
вателска продукция (серия 
„Факлоносци”), то студенти-
те от информационно-тех-
нологичните специалности 
на УниБИТ са двигатели на 
създадената серия от елек-
тронни библиотеки по тези 
издания.

Проф. Александра Кумано-
ва направи дарение на НБКМ, 
ЦБ на БАН, Библиотеката 
на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”, 
НБИВ и Библиотечно-ин-
формационния център на 
УниБИТ на новото елек-
тронно издание на универси-
тета – „The English–Russian–
Bulgarian dictionary of library 
and information terminology = 
Англо-русско-болгарский сло-
варь по библиотечной и ин-
формационной деятельности 
= Англо-руско-български 
речник по библиотечна и ин-
формационна дейност”. Из-
данието е плод на съвмест-
ната работа на български, 
американски и руски учени, 
както и на студентите на 
УниБИТ. Първото копие от 
този продукт бе поднесено на 
9.05.2017 г. на президента на 
Международната федерация 
на библиотечните асоциации 
и институти – ИФЛА (IFLA) 
г-жа Дона Шийдър, която бе 
удостоена с почетното зва-
ние Doctor Honoris Causa.



Обществото на знанието на ХХI век
Проф. Кристина Върбанова-Денчева

Преподаватели от Университета по библиотекознание и 
информационни технологии участваха в 10-ата редовна се-
сия на Световната комисия по етика в научното познание и 
технологиите (COMEST) и в 24-ата редовна сесия на Меж-
дународната комисия по биоетика (IBC), проведени на 12 и 13 
септември 2017 г. в сградата на ЮНЕСКО в гр. Париж. Проф. 
д-р Мариела Модева и д-р Христина Богова участваха в ра-
ботните заседания и в проведените срещи на най-високо ниво 
в ЮНЕСКО. По време на работната сесия на IBC се предста-
виха и дискутираха доклади относно биоетичната ситуация 
при бежанците и какви са техните здравословни данни. 

Проведоха се дискусии за възникващите предизвикател-
ства пред науката и обществото и мястото на биоетиката 
в тях. Представена беше и работна програма за 2018 – 2019 
г., в която основните приоритети са насочени към постига-
не на глобален успех в грижите за здравето на хората, да се 
съберат данни за здравеопазването и научните изследвания 
в тази област, без да се нарушават основните права, пред-
видени във Всеобщата декларация за правата на човека и във 
Всеобщата декларация за биоетиката и човешките права. 

По време на срещите с г-жа Ирина Бокова – Генерален ди-
ректор на ЮНЕСКО, и с г-н Атанас Младенов – извънреден 
и пълномощен посланик на Република България в ЮНЕСКО, 
беше констатирано, че до момента нашата страна не е 
представена в двете комисии. Във връзка с това бяха обсъ-
дени възможностите за учредяване на национални комитети 
по етика в научното познание и технологиите и по биоетика 
в България, за които инициатор да е УниБИТ. Бяха предоста-
вени всички необхоими документи и ръководства, за да се 
пристъпи към действия на национално равнище.

Висш научен форум  

на ЮНЕСКОВ Деня на отворените вра-
ти – 17 септември 2017 г., 
студенти от УниБИТ посе-
тиха Президентството и 
осъществиха срещи с прези-
дента на Република България 
г-н Румен Радев и с вицепре-
зидента г-жа Илияна Йото-
ва. Те посетиха кабинета на 
държавния глава, където на-
кратко бяха представени ак-
туални приоритети в негова-
та дейност. Възпитаниците 
на Университета по библио-
текознание и информационни 
технологии, ръководени от 
проф. д-р Мариела Модева, 
разговаряха и с вицепрезиден-

Отворени врати за всички

През изминалите 14 години 
Университетът по библио-
текознание и информацион-
ни технологии (УниБИТ) 
проведе 14 национални на-
учни конференции с между-
народно участие в Деня на 
народните будители.   

Една ретроспекция на про-
ведените конференции по-
казва, че изнесените повече 
от 1800 доклади, предста-
вят  от една страна пано-
рамна картина на съвре-
менния духовен живот и от 
друга косвената – за видими-
те и невидимите будители, 
които имат нелеката задача 
да бъдат като жалони в съз-
даването на  най-висшите 
постижения на българския 
дух и гений.

Темите на конференциите 
през изминалите години след-
ват актуалните проблеми за 
опазване на наследството 
на писмените цивилизации в 
епохата на дигиталния код, 
явленията и процесите от 
мултикултурната среда, 
създадена от новите техно-
логии, които се проявяват 
ярко в съдбата на България 

като кръстопът на култури 
и цивилизации. От дистанци-
ята на изминалото десети-
летие, през което светът 
се промени, можем уверено 
да кажем, че въпреки всички 
премеждия и превратности, 
българският дух е жив и ще 
продължава да живее. Опаз-
ването на традиционната 
българска култура е изправе-
но пред комуникационните 
предизвикателства на он-
лайн общуването. 

Създаденият информацио-
нен фонд от стотиците 
изнесени доклади има неоце-
нима стойност като свиде-

телство за продължението 
на будителската традиция.

В темите на докладите 
се дискутират и предста-
вят резултати от научни 
изследвания, свързани с бъде-
щето на кирилицата в диги-
талната епоха, библиотеки-
те и тяхното бъдеще като 
пазители на книжовната 
култура и съхраненото зна-
ние, културното наследство 

и устойчивото развитие. 
Акцент в изнесените докла-
ди е и темата за образова-
нието, или по-точно за под-
готовката на специалисти  

в областта на книжовната 
култура и културното на-
следство. 

В дискусиите се излагат 
противоположни тези и се 
отсява креативното. С об-
мена на мисли и опит чес-
то се раждат нови идеи и 
се стимулира творческият 
потенциал на изследовате-
лите.

Конференциите са извест-
ни сред научната  общност 
и в чужбина – както сред 
изследователите на бъл-
гарския език, книжнина и 
култура, така и сред изсле-
дователите на  процесите 

на трансформации в кни-
жовната култура и опазване 
на европейската културна 
идентичност в новия циви-
лизационен модел.            

Очакванията за Петнаде-
сетата национална научна 
конференция с международ-
но участие „Обществото 
на знанието и хуманизмът 
на XXI век са тя отново да 
бъде значимо научно съби-

тие, допринасящо за тър-
сенето на верни ориентири 
и  пътища за поддържане на 
паметта и творческите им-
пулси. 

та по актуални теми, свърза-
ни с нейната работа, както 
и по такива, които предста-
вляват интерес за бъдещите 
бакалаври.

Студентите от специал-
ност „Информационни тех-
нологии в съдебната админи-
страция“ зададоха въпроси 
относно правомощията на 
Илияна Йотова и по-специ-
ално за дейността на Ко-
мисията по помилванията. 
Младежите се интересуваха 
и за други важни теми, като 
използването на специализи-
рани информационни ресурси 

за нуждите на съдебната ад-
министрация.

Студентите от специ-
алност „Информационни 
ресурси на туризма“ разго-
варяха с вицепрезидента Йо-
това за възможностите да 
се рекламира България като 
туристическа дестинация, 
особено в контекста на пред-
стоящото за страната ни 
председателство на Съвета 
на Европейския съюз. Бъде-
щите бакалаври споделиха с 
Илияна Йотова очакването 
си държавните институции 
да бъдат по-отзивчиви към 
проблемите на младите хора.



ЮНЕСКО катедрата 
„ИКТ в библиотечните на-
уки, образованието и кул-
турното наследство“ при 
Университета по библио-
текознание и информацион-
ни технологии в периода 
18-21 септември бе орга-
низатор на Петата меж-
дународна среща на високо 
равнище по информацион-
ни технологии в образо-
ванието (EDUsummIT’17) 
на тема „Преосмисляне на 
обучението в дигиталната 

EDUsummIT’17 и QED’17
Преосмисляне на обучението в дигиталната ера

Проф. Румен Николов, доц. Евгения Ковачева

ера“. Тя се проведе в периода 
18-20 септември 2017 г., в 
Боровец. Домакини на фо-
рума бяха Университетът 
по библиотекознание и ин-
формационни технологии  
(УниБИТ) и Холандският 
институт за развитие на 
учебните програми. Съ-
битието се осъществи в 
партньорство с Европейс-
ката асоциация по библи-
отечно-информационни 
изследвания и образование 
(EUCLID), Балкантурист и 

с финансовата подкрепа на 
TELELINK. 

Глобалният форум 
EDUsummIT 2017 е под пат-
ронажа на ЮНЕСКО, на Ма-
рия Габриел – еврокомисар 
по въпросите на циф ровата 
икономика и обществото, и 
на Ева Майдел – евродепу-
тат, член на Комисията по 
вътрешен пазар и защита на 
потребителите (IMCO).

EDUsummIT е глобална, 
създаваща знания общност 
от изследователи, препода-

ватели и политически лиде-
ри, ангажирани в подкрепа на 
ефективната интеграция 
на информационните тех-
нологии в образованието 
чрез насърчаване на актив-
ното разпространение и 
използване на научните из-
следвания. Представители 
на УниБИТ са участвали ак-
тивно във всички заседания, 
проведени досега. Преди две 
години екипът на междуфа-
култетската ЮНЕСКО ка-
тедра при УниБИТ канди-
датства за домакинство на 

Петата среща, чрез което 
се осъществи завръщане на 
глобалната среща в Европа 
(форумите са били в Хага, 
Париж, Вашингтон и Бан-
кок).

С темата „Преосмисля-
не на обучението в диги-
талната ера“ EDUsummIT 
2017 обедини над 130 пре-
подаватели, изследователи, 
политици и представители 
на корпоративния сектор 
от цял свят, за да обсъдят 
ключови и нововъзникващи 

въпроси, свързани с използва-
нето на информационните 
технологии в образование-
то. Експертите разгледаха 
възможности за различни 
инициативи на регионално, 
национално и международ-
но равнище в отговор на 
предизвикателствата, пред 
които са изправени образо-
вателните системи в диги-
талната ера. Участниците 
си взаимодействаха, разпре-
делени в девет тематични 
групи: образователните сис-
теми в ерата на цифровите 

технологии; неформално 
обучение с ИКТ; професио-
нално развитие – обучение 
по лидерство с помощта 
на ИКТ; цифрова агенция за 
осигуряване на равен достъп 
до образование; формиращо 
оценяване, подкрепено от 
технологиите; развитие на 
творческите способности 
на учители и ученици; учене 
от опита на националните 
политики; възпитанието в 
дигиталния свят: възмож-

ностите на училищното об-
разование и други.

Резултатите от  срeща-
та EDUsummIT'17 предстои 
да бъдат публикувани в За-
ключителен сборник с пре-
поръки за бъдещо развитие 
в тази насока.

Основните послания от 
дейността на престижния 
форум са систематизирани 
в Декларация, като покана 
за действие. Декларацията 
бе представена на специална 
сесия в рамките на QED’17 
ЮНЕСКО международната 
конференция на тема „Де-
цата в дигиталната ера“ на 
21 септември 2017 г. в Пред-
ставителството на ЕК в 
България в София.

QED (Quality in Education 
– Качество в образование-
то) се организира от 2011 
г. след всеки EDUsummIT, 
представяйки резултати-
те от глобалните срещи на 
високо равнище по инфор-
мационни технологии в об-
разованието. Инициатор е 
ЮНЕСКО катедрата „ИКТ 
в библиотечните науки, об-

разованието и културното 
наследство“ при УниБИТ. 
Съорганизатори на QED 
през 2017 г. са: Асоциация-
та за развитие на София, 
Столичната библиотека и 
Институтът по инфор-
мационни технологии в об-
разованието на ЮНЕСКО 
със седалище в Москва. Съ-
битието се осъществява 
с финансовата подкрепа на 
Фонд „Научни изследвания“ 
при МОН и спонсорството 
на фирмите: TELELINK, 

Kontrax, Identrics, Stemo, HP 
и Reissfolf. Партньори на 
форума са Министерство-
то на образованието и нау-
ката, Представителство-
то на Европейската коми-
сия в България, Българската 
стопанска камара, Британ-
ският съвет – България, Ин-
ститутът по математи-
ка и информатика на БАН, 
Фондация „Право и Интер-
нет“, клъстерът „София – 
град на знанието“ и WebIT. 
Събитието през 2017 г. е 
под патронажа на Нацио-
налната комисия на Републи-
ка България за ЮНЕСКО, на 
Мария Габриел, Ева Майдел 
и други.

QED’17 ЮНЕСКО е свое-
образно надграждане на за-
почналата преди 32 години в 
България инициатива „Деца-
та в информационния век“. 
В рамките на конференция-
та бе организирана юбилей-
на сесия.

Участниците и гости-
те на QED’17 имаха въз-
можност да посетят и да 
се включат в разнообраз-QED'17 Дом на Европа

Участници в Петата международна среща на високо равнище по информационни технологии в образованието



Няма да спорим доколко 
е удачен терминът цифро-
визация, защото не е важна 
самата дума, като после-
дователност от букви, а 
какво съдържание влагаме в 
нея. Да се цифровизира да-
дена дейност означава да се 
използва максимално авто-
матична преработка на ин-
формацията, която е нужна 
при тази дейност. Очевидно, 
образователният процес е 
немислим без използване на 
информация, следователно 
цифровизацията неминуемо 
се намесва и в образование-
то. Свидетели сме на широко 
използване на информацион-
ните технологии в учебни-
те заведения. Но големият 
въпрос е как и за какво да се 
използват тези технологии, 
за да са полезни, а не да имат 
отрицателен ефект.

Ще обърна внимание само 
на един аспект на този въп-
рос. Недопустимо е да се ми-
сли, че компютърът може да 
замени учителя в образова-
телната дейност. Така може 
да мисли само този, който не 
вижда, че образованието не 
е само обучение, а и възпи-
тание. Човек се гордее, че е 

Буквите  

и цифровизацията
Акад. Благовест Сендов

20 години специалност  

„Информационни технологии“
По повод честването на 20-годишнината от създаването на специалност „Информа-

ционни технологии“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, 
на 4 октомври 2017 г. се проведе Кръгла маса на тема „Предизвикателства и перспективи 
за развитие на ИКТ в съвременното информационно общество“. 

Ректорът проф. Стоян Денчев откри научния форум, поздрави преподавателите, сту-
дентите и представителите на водещи компании от ИТ сектора, които бяха гости на 
събитието. Той отбеляза водещото място на Университета в областта на обучението 
по информационни технологии. Подчерта поддържаните стабилни контакти с бизнеса и 
благодари за подкрепата на държавата и на общинската власт през годините за развитие-
то и преструктурирането на висшето училище.

Проф. Иван Иванов – декан на факултет „Информационни науки“ в УниБИТ, направи 
ретроспекция на динамичното развитие на специалността в паралел с преструктурира-
нето в развитието на висшето училище. С промяната на статута на висшето училище 
се създават условия за надграждане и развитие на специалността. Подготвял в началото 
специалисти информатори, днес УниБИТ предлага на пазара на труда едни от най-търсе-
ните кадри – специалисти в създаването на системи за обработка на информация и данни 
в широк спектър дейности. В деня, посветен на информационното общество – професи-
онален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и 
автоматика в България, в който се навършват 114 години от раждането на Джон Атана-
сов, в УниБИТ се дискутираха актуални теми за предизвикателствата и перспективите 
в развитието на информационните технологии, за важността на активното партньор-
ство между страните от т.нар. триъгълник на знанието (наука–образование–иновации), 
за насърчаване на творчески, иновативен и предприемачески дух сред студентите, които 
са потенциални кадри за ИТ бизнеса. В обсъжданията участваха преподаватели, изследо-
ватели, докторанти, студенти и доказали се практици от ИТ индустрията в България. 
Свои представители бяха изпратили Булпрос, SAP Labs България, Oracle, Интракол Техно-
лоджис, Cisco.

Акад. Благовест Сендов

ни уъркшопове, семинари и 
други прояви като: учили-
щен хакатон „Smart School 
4 Smart School Children“; 
младежка научна сесия; уър-
кшоп „Дизайн мислене за ди-
гитални иновации“ (УниБИТ 
и КУЗИС), семинар „Диги-
талното поколение – уме-
ния и сигурност“ (Фонда-
ция „Право и Интернет“ и 
Дирекция ,,ИТ“ на МТИТС); 
уъркшоп „Дигитални библи-
отеки и образование“ (Уни-
БИТ); „Науката в училище 
– ресурси в помощ на учите-
лите“ (Британски съвет); 
„Информационни техноло-

гии, кибернасилие и тормоз 
в училищата“ (Евро Тотал 
Консулт); демонстрации на 
резултати от проектите 
COMMIX (творческа ан-
гажираност чрез комикси), 
ELITe (изследователско ме-
таобучение на учители по 
точните науки), KOMЕIN и 
др.

Програмите, материа-
лите и допълнителна ин-
формация за форумите 
EDUsummIT’17 и QED'17 
са достъпни на сайта на 
ЮНЕСКО катедрата при 
УниБИТ на адрес: http://
unesco.unibit.bg/

възпитаник, а не обученик, на 
Алма Матер. 

Компютърът може да е 
източник на знания, но няма 
способност да възпитава. 
Учителят обучава, като из-
ползва и компютър, но е длъ-
жен и да възпитава.

С болка трябва да отбеле-
жим, че тенденцията в демо-
кратичния свят е да се ци-
фровизира образованието за 
сметка на възпитанието. На-
ред с цифровизацията трябва 
да се засилва авторитетът 
на учителите и да се повиша-
ва оценката за тяхното мяс-
то в обществото, за да са в 
състояние да възпитават.

Цифровизацията на образо-
ванието поставя много нови 
проблеми пред педагозите. 
Информационните техно-
логии, за хубаво или за лошо, 
слагат в джоба ни библиоте-
ките на света и всички медии 
чрез един мобилен телефон. 
Веднага и по всяко време мо-
жем да намерим информация-
та, която ни е нужна. Затова 
от решаващо значение е не 
преяждането със знания, а 
наличието на интерес и глад 
за знания. Съвременното учи-
лище трябва да ни научи как 
да учим, защото ще учим цял 
живот.

Група Творчество в образованието

Хакатон за ученици

Откриване на QED'17 в Столична библиотека

Юбилейна сесия „Децата в информационния век“



За Кристо, известните българи 

по света и прабългарщината
Владимир Левчев

Това стихотворение на 
Васко Попа вероятно ще 
озадачи някои читатели. 
А някои дори ще се ядосат 
може би, защото нещата, 
които не разбираме, или ни 
оставят безразлични, или 
ни ядосват. <…> „Малка-
та кутия“ на Васко Попа е 
също и стихотворение за 
стихотворението. То са-
мото е една кутия, една 
празна отвътре метафо-
ра, в която можем да сло-
жим като ценно съкровище 
своята собствена мисъл или 
въображение. Най-ценното 
на една кутия е празнота-
та ù, която ние запълваме. 
Всяко стихотворение, из-
ображение, скулптура, пе-
сен – всяко произведение на 
изкуството – е една малка 
кутия. Материална опаков-
ка на духа. Пакетиран дух. 
Художникът Кристо е из-
вестен със своите „пакета-
жи“. Той пакетира понякога 
истински обекти – сгради, 
мостове, части от езера и 
планини. И така ги превръ-
ща в произведения на изку-
ството. Макар и за кратко, 
защото неговите проекти 
обикновено са временни. Но 
историята ни показва, че 
макар и да е по-дълготрай-
но от нашия живот (Ars 
longa, vita brevis), изкуство-
то също е преходно. То из-
чезва, когато престанем да 
го виждаме като изкуство. 
То не може да съществу-
ва без публика или когато 
публиката не разбира езика 
на автора. <...> На 13 сеп-
тември 2015 г. в София се 
откри впечатляваща голя-
ма изложба „Кристо и Жан-
Клод: графики и обекти“, 
аранжирана от самия автор, 
в Софийската градска ху-
дожествена галерия. Жан-
Клод е покойната съпруга 
на художника, с която десе-
тилетия работят заедно по 
мащабните си проекти. Из-
ложбата включва 130 ори-
гинални отпечатъка и „ти-
ражирани обекти“ (като 
опакован брой на вестник 
„Ню Йорк Таймс“ или опако-
ван телефон), както и фо-
тографии на техни творби 
от периодa 1963–2014 г., 
от „Желязната завеса“ до 
нереализираната още „Мас-
таба“. Христо Явашев еми-
грира през 1957 г. Той зами-
нава в другата страна на 
Желязната завеса и става 
невъзвращенец. „Желязна-
та завеса“ е инсталация от 
петролни варели, преграж-

ват, че има успешни българи 
„на Запад“. И неразбиране 
– от страна на хора, които 
мислят, че знаят какво е из-
куство и обичат да заклей-
мяват всичко, което според 
тях не е изкуство. Но нали 
изкуството се прави за хо-
рата, ще кажат те? Защо 
ние не го разбираме? Така 
е, изкуството се прави за 
хората, но това не означа-
ва, че концертите с музика 
на Бетовен или Дюк Елинг-
тън ще събират по-голяма 
публика от концертите на 
Мадона или на някоя чал-
га певица в България. И ако 
чалга певицата е „достъп-
на“ за по-голяма публика, 
трябва ли да обявим Бе-
товен за по-некадърен от 
нея?! Арабският средно-
вековен автор Ибн-Фадлан 
пише следното за волжките 
българи: „Ако срещнат или 
видят човек, притежаващ 
енергичност и гъвкавост 
и познание за нещата, те 
казват: «Този има право да 
служи на нашия господ». И 
така, вземат го, слагат му 
въже на шията, закачват го 
на дърво, държат го, докато 
изсъхне“. Сред българските 
националисти има тенден-
ция да пренебрегват тра-
кийския корен на нашата 
нация, както и славянския, 
да пренебрегват дори съу-
частието ни в православ-
ната византийска култура 
и да се фокусират върху 
„прабългарщината“. Поня-
кога си мисля, че имат пра-
во. Ако пък някой от тях ми 
възрази, че Ибн-Фадлан е пи-
сал само за волжките, а не за 
дунавските прабългари, или 
че и този арабин е част от 
световната конспирация 
срещу българщината и пра-
българщината, ще му при-
помня един роден „извор“ за 
нашия ръбат национален ха-
рактер: вица за българския 
казан в ада, където нямало 
нужда от дяволи, защото 
който се опита да се измък-
не, бива изтеглен обратно 
навътре за краката от съ-
народниците си. Трябва още 
да кажем, че един световен 
творец е поданик единстве-
но на Държавата на духа. 
Общочовешкият дух няма 
националност. А ако някой 
световноизвестен автор 
е българин, трябва да сме 
доволни от това, а не да му 
правим сценки на обидени 
далечни роднини. Още пове-
че, ако ние сами сме го про-
гонили...

дащи тясна парижка ули-
ца. „Мастаба“ е мащабен 
проект, който, ако се реа-
лизира в пустинята на Абу 
Даби, ще бъде единствено-
то постоянно произведе-
ние от такъв характер на 
Кристо и Жан-Клод. Това е 
пресечена пирамида, изгра-
дена от цветни петролни 
варели, по-висока от еги-
петските пирамиди. Меж-
дувременно художниците 
са „пакетирали“ Райхстага 
в Берлин, Пон Ньоф в Па-
риж и много други обекти. 
Освен автор на тези смай-
ващи проекти, които дори 
само поради своя размер 
и вписване в природната 
или градската среда са съ-
бирали всъщност огромна 

публика на много места по 
света, Кристо е страхотен 
рисувач, както се вижда и 
от самите скици и проекти 
за пакетираните обекти, и 
от ранните му портрети 
и етюди. Той е учил в Худо-
жествената академия в Со-
фия през 50-те години. След 
интервюто, което Кристо 
даде за в. „Капитал“ по по-
вод изложбата, се появиха 
и злобни коментари. Един 
умник на стената ми пра-
ти Кристо в „картонажна-
та фабрика“ (явно дотам е 
стигнало разбирането му за 
модерното изкуство, което 
съществува от времето на 
баба му или прабаба му, от 
началото на миналия век). 
Но много хора коментираха 
негативно и като нещо из-
ключително важно и това, 

че художникът е дал интер-
вюто на английски. Tъж-
но е, че когато се заговори 
за най-известния в света 
жив българин, по форуми-
те се коментира не друго, 
а това на какъв език той 
дава интервюта. Първо, 
Кристо е художник и рабо-
ти с пластичен, невербален 
език. Така че няма особено 
значение на какъв език дава 
интервюта този световно-
известен художник, който 
впрочем никога не крие, че 
е българин. <...> Дали и от-
ношението на държавата 
ни към него и към хора като 
него, успели да се промък-
нат през Желязната завеса 
и пожънали успехи от дру-
гата ù страна, като към 

врагове и престъпници, не 
е част от причината тези 
творци да се алиенират от 
България? Същото важи за 
Цветан Тодоров и за Юлия 
Кръстева, които също на-
пускат комунистическа 
България в началото на 60-
те, за да станат едни от 
най-известните френски 
писатели. По комунистиче-
ско време към тях имаше 
определено враждебно от-
ношение. Такова отношение 
имаше дори и към световно-
известния оперен певец Бо-
рис Христов, и към видния 
немски драматург Димитър 
Гочев. Дори когато наскоро 
Самуел Финци стана актьор 
на годината в Германия, се 
появиха злобни коментари в 
българския фейсбук по този 
повод. За съжаление, у нас 
най-често се проявяват не-
приязън, ирония и злоба дори 
към тези българи, които са 
станали по-известни тук, 
без да напускат България. 
Дали това е завист, или е 
раздразнение, че не разбира-
ме какво точно правят? И 
двете! Завист – от страна 
на колеги. Гняв – от страна 
на тези стари другари, кои-
то изобщо не обичат да чу-

МАЛКАТА КУТИЯ

На малката кутия
ù растат първите зъби
расте ù малката
дължина
малката ширина 
малката празнина
и въобще всичко което 
има
Малката кутия расте 
още
и сега в нея е шкафът
в който тя беше
Тя расте още и още  
и още
и сега в нея е стаята
и къщата и града  
и земята
и света в който тя беше
Малката кутия се сеща 
за своето детство

и от преголямо жадуване
става пак малка кутия
Сега в малката кутия е
целият свят такъв 
мъничък
че лесно можете да го 
сложите в джоба си
лесно да го откраднете 
лесно да го изгубите
Пазете малката кутия



Чл.-кор. Вежди Рашидов – министър на културата на Република България, и г-н Фредерик Митеран – 

министър на културата и комуникациите на Френската република

Духът на България възхищава 

световни знаменитости
Чл.-кор. Вежди Рашидов – Председател на Комисията по култура и медии при Народното събрание на Република България

В навечерието на Деня на 
народните будители винаги 
се сещам и за моите срещи 
със знаменити хора в Евро-
па и света. Общуването ми 
с тях е своеобразно търже-
ство на духа. И винаги Бъл-
гария с нейната история, 
с нейните таланти, с ней-
ното наследство е предиз-
виквала възхищението на 

Редакцията на в. „За буквите – О писменехь“ се 

обърна към големия български скулптор Вежди Ра-

шидов с молба да разкаже за някои от своите срещи 

със световни знаменитости.

България с влак и с 50 дола-
ра в джоба. Папа Йоан Павел 
Втори имаше необикновено 
излъчване. По-късно съм се 
срещал с всички папи в Рим, 
но онази среща през 1981-ва 
е неизличима в съзнанието 
ми до ден днешен.

През 1985 г. спечелих кон-
курс за „Сите дез-ар“ и за-
минах за Париж. Това е един 

„Българският артист 
Вежди Рашидов е наредил 
своята страна сред най-ви-
соките върхове на култура-
та на ХХ век, сега и завина-
ги… Той е един от неокласи-
ците на нашето време“.

Имам повече от 45 са-
мостоятелни изложби в 
България и по света и 14 
авторитетни междуна-

слава Жан Нувел, като пи-
сателя Орхан Памук, като 
божествения Хосе Карерас, 
като неповторимата Кла-
удия Кардинале, като ки-
тайския нобелист Мо Йен, 
като прочутите колекцио-
нери от Палма де Майор-
ка Педро Серра и Бернардо 
Кетглас, като световноиз-
вестния японски керамик 
и кинематографист Икеда 
Масуо и неговия не по-мал-
ко ценéн колега Шинджи 
Моримото… списъкът е 
дълъг. Колкото и да продъл-
жа, не мога да изброя всички 
– Силви Вартан, Ерве Базен, 
Фредерик Митеран, Кото-
ошу, Тургут Йозал, шейх 
Хамад бин Джасим ал Тани, 

именитите ми събеседници. 
Това ме прави особено горд. 

Съдбата ме срещна мно-
го рано с представители на 
световния елит и така е 
до днес. Познавам знамени-
тости от областта на из-
куството, културата, нау-
ката, политиката и дори на 
модата. Моето творчест-
во ми отваря много врати.

Първият ми досег със све-
товна знаменитост беше 
през далечната 1981 г., кога-
то бях приет лично от папа 
Йоан Павел Втори. Това се 
случи във Ватикана. Още 
нямах навършени 30 годи-
ни. Бях удостоен със Зла-
тен медал на Ватикана на 
името на Данте Алигиери 
за моята творба „Чистили-
щето“, която спечели първо 
място в Международното 
биенале на Ватикана. Папа 
Йоан Павел Втори лично ми 
връчи отличието. Никога 
няма да забравя тази среща. 
А тогава нямах дори фо-
тоапарат да се снимам със 
Светия отец, пътувах от 

от най-романтичните пе-
риоди в моя живот. В Париж 
творчеството ме срещна с 
такива знаменитости като 
световноизвестния скулп-
тор Сезар, като Арман и 
Лино Вентура. За мен са 
чест оценките на Сезар за 
моите творби. Ще цитирам 
само част от тях. Сезар на-
писа следните редове:

принца на Монако Албер II, 
Вселенския патриарх Вар-
толомей I, Руския патриарх 
Кирил, Томи Хилфигър, Сил-
вио Берлускони, Матео Рен-
ци, Ел Макферсън, Робърт 
де Ниро, Джон Траволта, 
Арнолд Шварценегер, Анри 
Лоарет, Жан Люк Марти-
нез, Жозе Мануел Барозу, 
Зураб Церетели, д-р Торао 
Токуда, Зенг Фанджи, Бернар 
Казньов…

В нашите разговори всич-
ки тези хора – безспорни 
капацитети в своята об-
ласт, са се възхищавали от 
България, от българската 
история, от българското 
културно наследство и от 
таланта на българите.

родни награди, член съм на 
световни академии. Мои 
творби има от Музея на 
изящните изкуства „Пуш-
кин“ до галерията Уфици 
във Флоренция, от музея 
„Маннцу“ в Япония до музея 
„Тилсен“ в Канада. И през 
всичките тези години съд-
бата ме срещаше и ме сре-
ща със знаменитости като 
архитекта със световна 

Вежди Рашидов и Милчо Левиев в откровен разговор за културата

Вежди Рашидов връчва наградата „Златен век“ на Клаудия Кардинале

Скулптура „Чело“, Вежди Рашидов



Изложбата на художника 
Христо Христов, специал-
но подготвена за къща музей 
Палавеевата къща, е част от 
един по-голям проект, свър-
зан с националното културно 
наследство и отражението 
му днес в изобразителното 
изкуство. 

Авторът е илюстратор, 
живописец, преподавател в 
УниБИТ и едновременно с 
това изследовател на исто-
рията в нейния културоло-
гичен смисъл. Интересите 
му в тази посока са плод не 

Тракийски принцеси 

в Палавеевата къща
Д-р Райна Дамяни

прочит на миналото. Худо-
жествените търсенията и 
постиженията на творвца 
по отношение на траките 
и техните следи в нашата 
културна идентичност, по-
казват нещо повече от фа-
ктологична трактовка на съ-
бития, символи, артефакти 
и съмнения… Картините 
на Христо Хрис тов са сил-
но повлияни от българската 
стилистика на изразяване в 
нейните изконни възприятия. 
Безценните като наследство 
предмети на бита и култура-

намерения останаха нереали-
зирани. Дълго време, почти се-
дем години, работих над една 
картина, която трябваше да 
продължи цикъла, но проце-
сът беше в застой… Започ-
вах платното и го изоставях. 
Някак си, с времето, нещата 
започнаха да се наместват, 
като в тракийска мозайка, 
улегнаха, избистриха  се и 
сами тръгнаха да се осъщест-
вяват. Така цикълът беше 

тези земи, преди 1500 години, 
не идват на празно, ненаселе-
но място – макар и романи-
зирани отчасти, траките са 
били тук. И това е български-
ят феномен в историята на 
цивилизациите – всички, на-
селяващи българския хинтер-
ланд, независимо какви са били 
– траки, славяни, илири, готи, 
келти или други – започват да 
се самоназовават българи и 
то хиляда години, преди да се 

време се избистряше. Още в 
началото, под въздействието 
на емоциите, предизвикани 
от изложените в сливенския 
музей тракийски съкровища, 
открити от покойния Георги 
Китов, създадох две картини, 
обединени от общото заглавие 
„Тракийски хороскоп“ - „Ден“ 
и „Нощ“. Но творческите ми 

продължен, но вече с ясна и 
търсена тема – „Тракийските 
принцеси“. Сега, резултатите 
от тези нови търсения и идеи 
се осъществят в Галерия „Па-
лавеева къща“ в Копривщица.

Траките са част от наша-
та история – ние сме част от 
траките малко или много. Ко-
гато българите идват тук, по 

самоидентифицират францу-
зи, италианци, англичани и ред 
други велики нации. Култура, 
оставена от траките, се е 
вплела в чисто българската и 
в културата на другите пле-
мена и народи и са ни оставили 
изключително богато матери-
ално и нематериално култур-
но наследство.“

само на любопитство и нат-
рупвания във времето. Те са 
насочени към идентифика-
ция за национална и култур-
на принадлежност, за ген, 
родови корени, израстване 
и  ценности, а не само като 
фак тологичен и исторически 

та на древните траки пораж-
дат  емоционална система 
от високи стойности, почти 
недостижими от цивилиза-
ционна гледна точка. Къде 
художникът е виждал тези 
тракийски принцеси? Да над-

никнем в тайнството помага 
самият автор:

„Идеята за цикъл картини, 
свързани с траките, възник-
на много отдавна, но дълго 



Малко са епохите, които 
не могат с успех да претен-
дират, че тази Хамлетова 
реплика е написана сякаш 
специално за тях. Нашето 
време, уви, не прави изклю-
чение. Ала има една по-тре-
вожна връзка между света, в 
който живеем, и тези думи: 
естеството на четирите 
века между тях. Четири 
века на рационализъм. Зву-
чи като пророческо съвпа-
дение, че Шекспир написва 
„Хамлет“ през 1601 г. – т.е. 
точно, когато ревностните 
последователи на науката 
във всички нейни сфери за-
почват да прокарват пътя 
на новата епоха. „Векът е 
разглобен…“ Една реплика 
обобщава бъдещия смут, в 
който човешката душа е за-
покитена оттук нататък. 
Защото, независимо от ог-
ромните подобрения в жи-
вота на хората, които нау-
ката несъмнено предстои да 
донесе, в същото време под 
въпрос е поставено самото 
съществуване на нашата 
душа. Както и на всичко 
друго, което принадлежи 
към сферата на невидимо-
то. Като Аристотелевото 
Добро, с което е проникна-
та вселената, например – 
онова, което дотогава прин-
ципно се приема за двигател 
на света. Или като вродения 
морален импулс – основата, 
отново според древните 
хуманисти, за различаване 
на Доброто от Злото. От 
„първа реалност на човека“ 
и приеман за даденост „от-
правен пункт“, моралният 
импулс постепенно е пре-
върнат от философите на 
рационализма в обикновен 
продукт – на различните 
обстоятелства (по прин-
цип) и на обществото и ин-
ституциите (в най-добрия 
случай). С други думи, ражда 
се моралният релативизъм. 
На морала започва да се гле-
да като на непостоянна, из-
менчива субстанция, на коя-
то не може да се разчита, а 
алчността е ръкоположена 
на негово място като ос-
новен човешки инстинкт и 
де факто база на бъдещите 
основни икономически фило-
софии и доктрини.

Какво от това, че днес 
същата тъкмо вездесъща-
та наука ни дава доказател-

Векът е разглобен...
Родени ли са с този дял проклет творците и критиците, за да го турят в ред?

Проф. Калина Стефанова

ства за точно обратното?! 
Последни изследвания на со-
циалните инстинкти на бе-
бетата показват, че хората 
сме някак си родени със спо-
собността да различаваме 

нарече лекотата, с която се 
заменя всичко, включител-
но вече и човешките съще-
ства?! Стигнали сме дотам, 
че „който не може да произ-
вежда и да консумира, няма 

принадлежат към сферата 
на морала – т.е. са нещо 
напълно „относително“?! 
Всъщност, не е ли резултат 
на тази вездесъща относи-
телност и фактът, че при-
лагателното хуманитарна 
успя да прибави война към 
списъка от съществителни, 
които определя?! <...> 

Имам един генерален от-
говор, който обхваща всич-
ко: като бъдем морални 
реалисти. Това ще рече, да 
съберем кураж да заемаме 
ясна позиция в дискусията 
за изкуствата, която не е 
нищо друго освен дискусия 
за нашите, човешки ценнос-
ти, за живота, който живе-
ем. Ще рече също и да защи-
таваме голямото изкуство, 
чиято същност продължава 
да бъде светата троица на 
невидимия свят на човеч-
ността – вярата, надежда-
та и любовта, независимо, 
че всичко това е отхвърлено 
от рационализма като неща 
без значение. Защото, да, 
безспорно, творците носят 
светлина в тунела, точно 
защото изкуството е есен-
ция на човечността. <...>

Накратко: да имаме кура-
жа да говорим по големите 
въпроси на битието и за 
големите човешки мечти 
в един свят, който все по-
вече се превръща в свят на 
малките неща, и във време, 
което успява да смъкне дори 
мечтите в територията 
на материалното и търго-
вията. <...> Нищо чудно, че 

ка загриженост за състоя-
нието на човечността! 

Да се направи разликата 
между тези неща и да се 
предаде тя на читателите/
зрителите/слушателите, 
като при това се заеме кон-
кретна позиция, е от първо-
степенно значение и за тво-
рците, и за критиците днес. 
<...> 

Да се насърчава и подкре-
пя човечността днес са от 
спешна необходимост и за-
ради тревожните послед-
ствия от отчуждението 
между хората, резултат не 
на последно място от ла-
вината насилие в медиите, 
попкултурата и, уви, в изку-
ството също. <...> 

Чувството, че не сме 
сами, че сме заедно с други 
хора – това чувство на спо-
деленост, което е същност-
та на съприкосновението 
с изкуството, и особено с 
театъра, прави аксиома-
тично задължението и на 
творците и на критиците 
да работим срещу страха. 
Като напомняме на хората, 
че не бива да се плашат от 
„другостта“, от другите 
човешки същества по прин-
цип; че слагането на бариери 
и маски пред нас (от страх 
да не би да станем уязвими) 
само ни лишава от възмож-
ността да се насладим на 
есенцията на Живота – чо-
вешката близост, топлина и 
любов. <...> А с какво се за-
нимава изкуството и особе-
но театърът, ако не с наши-
те мечти – с копнежа ни по 
тях, с постигането им или с 
провала ни по пътя към тях, 
и свързаните с това триум-
фи и травми?! <...>

Доскоро казвах, че крайна-
та ни цел е да посвещаваме 
хората в религията на те-
атъра. Сега, струва ми се, 
най-важната ни отговор-
ност е да будим и насърча-
ваме човечността. Защото 
светът, в който живеем, не 
е на фокус, а векът продъл-
жава да е „разглобен“ и може 
би творците (критиците, 
включително) „родени сме 
със жребия проклет, за да го 
слагаме във ред!“

Из книгата  
„Още театър, още свят“

Текстът се публикува със 
значителни съкращения.

Най-важната ни отговорност е да 

будим и насърчаваме човечността

Доброто от Лошото. Из-
следвания на поведението 
на възрастните на свой ред 
показват, че някак си сме 
склонни да забравяме основ-
ния инстинкт в джунгла-
та (за оцеляване) – т.нар. 
„етика на егоизма“ – и, не-
зависимо от опасностите, в 
кризисни ситуации се втур-
ваме да помагаме на Други-
те. Че безкористната лю-
бов и алтруистичното дари-
телство някак си ни правят 
по-щастливи, отколкото 
щедростта, мотивирана от 
данъчни облекчения и други 
рационални причини. <...> 

Какво от това обаче, след 
като нашият живот вече 
из основа е моделиран от 
принципите на това отро-
че на науката – рационали-
зма, чиито крайности (днес 
значително отдалечени от 
своя първоизточник) не са 
нищо друго освен обикновен 
цинизъм?! Защото как ина-
че освен цинизъм може да се 

стойност“ <...> Същото се 
отнася и до тези, които не 
могат да бъдат в крак с не-
човешката скорост на жи-
вота днес – една надпревара, 

създадена по стандартите 
на технологиите, не на чо-
вечността, т.е. надпревара 
с предизвестен край. <...>

„Винаги е било така“ е 
обикновеното обяснение. 
Ала, за разлика от класи-
ческите образци на изкус-
твото, в които насилието 
безспорно присъства и то 
осезателно, днес то рядко 
се прилага със същата цел – 
да култивира състрадание, и 
от същата болка – по загу-
бата на човечност и поруга-
ното човешко достойнство. 
Но нали пък не бива да забра-
вяме, че всички подобни идеи 

днес творците все повече се 
интересуват от промяна на 
формата и все по-малко от 
промяна на света, а малцина 
са тези, които могат и две-
те. Формата принадлежи на 
видимото – там, така да се 
каже, в основата на неща-
та е механиката – така че 
сръчност и въображение са 
напълно достатъчни, за да 
бъдеш магьосник на форма-
та. За да се отиде отвъд 
това обаче, човек трябва 
да притежава още и талант 
и съзнание на гражданин на 
света, т.е. истински дълбо-



Нашите малки и големи будители
Валентина Радинска

кажа, кой знае? Тогава именно 
се събуди онова пишещо съ-
щество, тогава то осъзна, че 
може би написаното от него 
има някаква стойност, и не е 
нужно завинаги да си остава 
като чернова в тетрадката. 
И че, може би – това е съдба.

Не бяха ли мои будители 
големите световни поети, 
с чиито книги, заети от 
библиотеката, буквално ля-
гах и ставах? Четях, дори 
без да разбирам – Габриела 
Мистрал, Кавафис, Салвато-
ре Куазимодо, Тудор Аргези, 
че дори Уитман... 

Не бяха ли мои будители и 
великите руски поети, в чий-
то омагьосващ свят попад-
нах, когато се озовах в биб-
лиотеката на Литературния 
институт в Москва? Гени-
алната и трагична Марина 
Цветаева – може би най-голе-
мият ми будител сред руски-
те поети. Никога не съм за-
бравяла нейното твърдение, 
че ако на поета му е даден 
глас, то всичко останало му 
е взето. А не е ли така, ако 
е истински поет и писането 
за него е служене, свещено-
действие, самоотричане? А 
как да пропусна Блок, Анен-
ски, Пастернак, Ахматова, с 
нейното: „О, если б знали из 
какого сора / растут стихи, 
не ведая стыда…“? Или изу-
мителната Белла Ахмадули-
на, от която, едва двайсет-
годишна, чух израза: „Ние, 
поетите, сме користни съ-
щества… На какво ли не сме 
готови, за да напишем стихо-
творение!“ Завинаги съм за-
помнила тези фрази – те и до 
ден днешен ме държат будна 
за миговете, които не бива да 
пропускам, защото съм поет, 
и тези мигове ми трябват, за 
да пиша стихотворения. Не 
го проумях веднага, трябва-

ше ми време, но го проумях. И 
оттогава насам не съм прес-
тавала да ловя тези мигове и 
да ги зазиждам в стихове. 

Един от най-важните мои 
лични будители беше авто-
рът на една от най-българ-
ските книги – „Българският 
Великден или страстите 
български“ – големият еру-
дит и писател Тончо Жечев. 
Аз току-що бях завършила 

Свикнали сме да свързваме 
българската дума будители 
главно с онези велики фигури 
от миналото, които са буди-
ли „народната свяст“, удря-
ли са неуморно камбаната на 
националната съвест, били 
са готови на саможертва, 
само и само в народа да плам-
ти искрата на будността, 
да не заспива той, приспан 
от апатията и инерцията на 
тихото си, безропотно съ-
ществуване; онези, които са 
заставали начело, извършвали 
са грандиозни дела, водени от 
обичта си към Отечество-
то, и са тласкали напред ис-
торията на хилядолетното 
ни българско съществуване 
като народ и нация. Но не е 
ли имал и всеки от нас своите 
малки и големи  лични будите-
ли, онези, които с думите или 
постъпките си са пробудили 
в него нещо добро, нещо раз-
лично, нещо важно, което е 
променило целия му по-ната-
тъшен живот? Имали сме ги, 
разбира се, поне тези от нас, 
които са били сполетени  от 
щастието да ги срещнат, да 
ги разпознаят, да им се дове-
рят и – в някои случаи – да ги 
последват. И е било без зна-
чение мъртви ли са те, или 
живи, щом силата на техния 
зов към сърцата ни е била 
така могъща, че ни е пробу-
дила наистина. Имах късме-
та да срещна необикновени 
хора в живота си, и мнозина 
от тях бих могла да нарека 
свои учители и будители, за-
щото днес, след толкова де-
сетилетия път през години-
те и литературата, ако съм 
постигнала нещо смислено, 
го дължа и на тях – на мои-
те лични будители. Незабеле-
жими или известни, скромни 
или изключително талантли-
ви, живи или мъртви – те са 
част от живота ми и винаги 
ще бъдат. Какво друго, ако 
не будител, мога да нарека 
учителката си по български 
език и литература в гимна-
зията в Сливен, която, слу-
чайно „разкрила“ ме, че пиша 
стихове, веднага ме изпрати 
да ги занеса в редакцията на 
местния вестник? Аз пишех 
от години, още от четвърти 
клас, но въобще не ми беше 
хрумвало, че трябва да пока-
жа на някого написаното, или, 
не дай, Боже! –  да го публи-
кувам! Просто пишех, защо-
то не можех да не го правя, и 
толкова. Иначе може би цял 
живот щях да си пиша стихо-
вете и на никого да не ги по-

всички онези, които са били 
готови да оставят костите 
си заради българщината. Не-
прекъснато ме подтикваше 
да чета книги за историята. 

За мой голям учител и буди-
тел смятам и незабравимия 
поет Христо Фотев. Стран-
но – той ме будеше и учеше 
с мълчанията си. Неговите 
мълчания бяха толкова пър-
возданни, толкова пълни със 
смисъл, така натежали от 
значения, че думите ставаха 
излишни. А когато Христо 
проговореше, човек имаше 
чувството, че думите, които 
изричаше, са сътворени то-
ку-що от самия него, нищо, че 
бяха познати думи. Начинът, 
по който ги произнасяше, по 
който ги подреждаше, инто-
нацията му, паузите меж-
ду тези думи – това е нещо, 
което ме накара да проумея 
повече неща за думите, от-
колкото каквото и да било 
друго. Този урок не може да се 
разкаже. Той може само да се 
преживее. Благодаря на Бога, 
че познавах този крехък, 
трошлив човек, който беше 

Динков? Иван беше безпоща-
ден учител – той изискваше 
много и не приемаше нищо 
по-малко. И благодаря на Бога, 
че ме срещна с такъв учител 
и будител като Иван.

Но най-големият подарък, 
който получих от живота 
беше срещата ми с най-ва-
жния мой учител и будител, с 
най-добрия, топлия, талант-
ливия и мъдрия човек – режи-
сьора Крикор Азарян. Прека-
рахме заедно 30 години. Той 
беше моят учител по живот, 
той ми даде най-важните 
уроци, разви у мен най-важни-
те качества. Толкова толе-
рантен и деликатен човек, 
надарен с огромната дарба да 
дава на другите – щедро и без 
да се пести, не бях срещала 
нито тогава, нито пък съм 
срещнала през тези осем го-
дини, откакто него го няма. 
Коко, както с обич го нари-
чаха всички, беше от хората, 
които са създали сами себе си. 
Казваше, че това, което е, 
дължи на факта, че е арменец 
и че е от мултинационалния 
Пловдив. Това беше го на-
правило космополит, за него 
етносът нямаше никакво 
значение, значение имаха само 
делата на хората, постъп-
ките им. А съзнанието, че е 
арменец и българският език 
не му е роден, го караше цял 
живот стръвно да чете, да се 
образова, да добавя и да доба-
вя към себе си неуморно.

Няма друг човек на този 
свят, който да ми е дал тол-
кова много, да е събудил така-
ва голяма част от качества-
та ми, от душата ми, от емо-
циите ми. Да ми е помогнал в 
такава голяма степен да на-
правя себе си, да стана себе 
си – такава, каквато съм. Той 
продължава да ме държи буд-
на дори с отсъствието си, с 
начините си да ми напомня за 
себе си и за това, как е искал 
от мен да продължа през жи-
вота без него…

Как да не съм благодарна на 
съдбата? Как да не кажа на 
Господ,  че е бил много щедър 
към мен? И че продължава да 
бъде щедър, защото продъл-
жавам да срещам всеки ден 
своите нови малки и големи 
будители, и да се уча от тях, 
и да будувам с тях и заради 
тях, за да мога да продължа 
пътя си през годините и ли-
тературата. Но за това ще 
разкажа някой друг път…

Валентина Радинска

Литературния институт 
и се бях върнала в България, 
и животът ме възнагради с 
тази среща. Тончо Жечев ми 
отвори очите за българско-
то минало, за неговата тра-
гична красота, за висотата 
на духовните ни върхове, за 

направен изцяло от поезия и 
от нищо друго.

А какво да кажа за друг 
един голям поет, чието вли-
яние върху мен беше силно и 
продължително, и на когото 
дължа много от поетичния си 
характер и натюрел – Иван 
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Екслибрис Евгений Босяцки„Държавата на духа“
Проф. Стоян Денчев 

През м. май 2017 г., в Деня 
на българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост, президентът на 
една велика страна – Русия – 
г-н Путин направи неочаква-
но изказване, свързано с кири-
лицата, което имаше „ефек-
та на атомна бомба“, пусна-
та върху България. Питам се: 
„Защо?“ и не мога да намеря 
смислен отговор на въпроса. 
В нашето общо историческо 
минало многократно са били 
поставяни и променяни тери-
ториалните граници тук на 
Балканите, но границите на 
духа – никога!!!

Спомням си и думите на 
уважавания руски учен акад. 
Дмитрий Лихачов, който 

пръв, в условията на тота-
литаризма, дръзна да заяви 
на висок глас, че България е 
„Държавата на духа“ имен-
но заради цивилизационното 
дело на Светите братя Ме-

тодий и Кирил и на техните 
ученици!!!

Откъс от изказване на 
проф. Стоян Денчев пуб-
ликувано в сайта www.
epicenter.bg на 24 май 2017 г.

Проф. Стоян Денчев 

В края на своя втори и по-
следен мандат Генералният 
директор на ЮНЕСКО Ири-
на Бокова безспорно е един 
от най-успешните българ-
ски дипломати на новото 
време.

Тя изигра ключова роля за 
установяването на нов вид 
хуманизъм в началото на 
XXI век, белязан от непри-
миримостта и смелостта 
на българката по отноше-
ние на опазването на мира 
и на световното културно 
наследство. Честите й по-
сещения в едни от най-кон-
фликтните или бедствени 
точки на света като Ха-
ити, Пакистан, Йордания, 
Ирак, Сирия, Мали и много 
други предизвикват уваже-
ние както сред известни 
политически лидери, така и 
сред безспорни авторите-

Смела и отговорна

ти в областта на култура-
та. Дипломатическият й 
опит и подход в напрегнати 
и кризисни ситуации я на-
реждат сред най-заслужили-
те личности в съвременна-

та история със съществен 
принос за опазването на 
световното културно на-
следство и съхраняването 
на човешката културна па-
мет.

Ирина Бокова

На 22.09.2017 г. в гр. Хан-
джоу, провинция Джъдзян, 
Китайската театрална 
асоциация и Народният теа-
тър „Иван Вазов“ подписаха 
споразумение за сътрудни-
чество в областта на кул-
турата.

Това събитие се случи по 
време на третия форум за 
културно сътрудничество 
между Китай и страните 
от Централна и Източна 
Европа.

Стъпка напред  

в културната политика

Китайските и български-
те театрали се споразумяха 
да засилят двустранното 
си сътрудничество за пови-
шаване на качеството на 
културния и художествения 

обмен между Китайската 
народна република и Репу-
блика България.

Публикувано на страници-
те на China daily на 22 сеп-
тември 2017 г.
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„Време разделно“ е роман на българския 
писател Антон Дончев, издаден през 1964 г.  

Събитията, описани от Антон Дончев,  
би трябвало да са се случили през 1668 г.  
в Кръстогорската област в Родопите.

Първа страница от ръкописа „Време разделно“ 

на големия български писател Антон Дончев. 

Ръкописът се съхранява в Университета по 

библиотекознание и информационни технологии 
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