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ÁÈÎÃÐÀÔÈß ÍÀ ÀËÌÀ ÌÀÒÅÐ

100 ГОДИНИ 
ОТ СЪЗДАВАНЕТО 

НА КАРТИНАТА НА 
 СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

 Още през 1904 г. са издирени снимки от 
стари образи на св. Климент Охридски в 
Охрид и Елена. По тях Академичният съвет 
въз-лага на художника проф. Антон Митов 
(1862 – 1930 г.; директор на Художествената 
академия от 1912 до 1918 г. и от 1924 до 1927 
г.) да възпроизведе лика на университетския 
пат-рон. Картината е готова за тържествения 
акт на 25 ноември 1905 г. Поставена е във 
великолепна резбована рамка, дело на пре-
подавателя по резба в Рисувалното училище 
Травницки. Емблематичната за Университета 
картина днес заема представително място в 

 От 1910 г. е професор по декоративно изку-
ство, българска орнаментика и стилознание 
в Държавното художествено-индустриално 
училище в София.
 Оформител е на българските павилиони 
на 9 международни изложения (Лиеж, 1905; 
Милано, 1906; Лондон, 1907 и др.). По негови 
проекти са изработени фасадите и вътреш-
ната украса на много обществени сгради ( 
храм-паметника “Св. Александър Невски”, 
“Врана”, купола на Духовната академия “Св. 
Климент Охридски”, мозайките на Софий-
ските минерални бани и Синодалната палата 
в София и др. Художник е на гербовете на 
София (1900) и Габрово. Създава ректорската 
огърлица през 1934 г. ( сн. 7 )

110 ГОДИНИ 
АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ 

ПРИ УНИВЕРСИТЕТА

 През 1894 г. в държавни сгради на терито-
рията на Княз-Борисовата градина е създаде-
на Астрономическата обсерватория при Вис-
шето училище под ръководството на титуляра 
на катедрата по астрономия проф. Марин 
Бъчеваров.
 Вече 110 години обсерваторията продължа-
ва да функционира безотказно. Под големия 
купол се намира телескопът от 1897 г., пър-
вият на Балканите и един от най-големите в 
Европа. Произведен е в Ирландия и е дарен 
на обсерваторията от тогавашния български 
монарх – княз Фердинанд. Същата година е 
внесен от Европа един от най-добрите за вре-
мето си часовници Рифлер-52. С него се опре-
деляло точното местно звездно време. През 
1942 г. службата “Точно време” е поета от 
Астрономическата обсерватория. Импулсите 
на нейния часовник преминават по специален 
кабел до Радио София, което излъчва звуко-
вия сигнал.
 В най-ново време обсерваторията участва 
в програмата “Интеркосмос” и в други между-
народни програми. През 1969 г. е публикуван 
каталог, съдържащ данни на около 10 000 
наблюдения за около 300 звезди. 
 Прикътани сред високите дървета на съвре-
менния парк, ниските сгради на обсерватория-
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та убягват днес от погледа на минувача. Но 
по-възрастните софиянци все още по навик 
поглеждат часовника върху старата сграда, 
превърнал се в еталон за точно време в сто-
личния град през първата половина на   ХХ 
в. ( сн. 8, 9 )

112 ГОДИНИ
БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА

ПРИ УНИВЕРСИТЕТА

 През 1889 г. градският градинар и парко-
строител швейцарецът Даниел Неф огражда 
мястото около Докторския паметник и го 
залесява с храсти и цветя. По-късно през 1892 
г. неговият син Карл Неф, също паркострои-
тел, създава в двора на Първа мъжка гимна-
зия ботаническа градина към специалност 
Ботаника” при Университета. В нея се водят 
занятията на студентите ботаници под ръко-
водството на проф. Стефан Георгиев. 
 Около 1896 г. с разрешение на общинските 
власти започва преустройство на градината 
около Докторския паметник във втора ботани-
ческа градина. Определя се подходяща расти-
телност, проектират се нови алеи и кътове, 
прави се алпинеум. Засадени са множество 
дървета, храсти и растения, доставени от 
чужбина. От 1900 до 1934 г. за градината се 
грижи Христо Михов. Мястото е отстъпено 
на Университета от Столичната община при 

условие градината да е достъпна за посе-
щения от гражданството. Поради липса на 
средства за поддръжка на две градини през 
1936 г. Университетът връща градината на 
общинската управа. За университетски нуж-
ди остава ботаническата градина в двора на 
Първа мъжка гимназия, развита впоследствие 
като разсадник и цветарник. Градината е една 
от най-богатите на ценни растителни видове 
в Европа. Като такава тя съществува и в наши 
дни. ( сн. 10, 11 ) 

МУЗЕЙ 
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ПО МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОГРАФИЯ
И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

 Първите университетски музейни сбирки 
с учебно-образователна насоченост възник-
ват при институтите на Физико-математичес-
кия факултет.
 Водещото място сред тях принадлежи на 
минерално-геоложката сбирка, създадена при 
Минерално-геоложкия институт на Висшето 
училище през 1897 г. Инициатор за организи-
рането и подреждането й е проф. Георги Зла-
тарски. Като държавен служител той успява 
да издейства прехвърлянето на подредената 
минералогична сбирка на Министерството на 
търговията и земеделието във Висшето учи-
лище. С годините колекцията е обогатявана 
с образци от България и чужбина ( от Жене-
ва, Париж, от фирмата за геоложки пособия 
на  д-р Кранц и пр.). Днес учебно-научният 
музей по минералогия, петрография и полез-
ни изкопаеми при Софийския университет 
“Св. Климент Охридски” включва над 20 000 
броя образци. От 1952 г. той се помещава в 
подкуполното пространство на южното крило 
на Университета и е отворен за посещения с 
познавателно-образователен и научен харак-
тер.   ( сн. 12 )

ПАМЕТНИКЪТ НА 
СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

 Въпросът за създаване паметник на патро-
на е поставен още през 1904 г., когато е учре-
ден фонд за построяването му. На кръстопътя 
на булевардите “Цар Освободител” и “Ферди-
нанд” ( дн. “В. Левски” ) пред току-що завър-
шената сграда на Ректората в малка градинка 
с люляци е поставена паметна плоча през 
1916 г. в памет на 1000-годишнината на        св. 
Климент Охридски ( днес плочата се намира 
в експозицията на Музея на Софийския уни-
верситет “Св. Климент Охридски” ). Плочата 
маркира мястото на бъдещия монументален 

паметник на патрона на Университета. Памет-
никът е открит 62 години по-късно на        7 
декември 1978 г. по повод 90-годишнината на 
Университета в градинката между Народното 
събрание и Ректората. Негов автор е скулпто-
рът Любомир Далчев. ( сн. 13, 14, 15 )

70 ГОДИНИ
РЕКТОРАТ И

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

 През учебната 1932-1933 г. е завършен 
строежът на централната сграда на Ректора-
та, чийто основен камък е положен през про-
летта на 1924 г. В частично готовото здание 
още през есента на 1931 г. се настаняват Рек-
торатът, Историко-филологическият и Юри-
дическият факултет.
 На 16 декември 1934 г. в присъствието 
на царското семейство и официалните лица 
са тържествено осветени новите сгради на 
Ректората и Университета. По този случай 
представителите на Ефорията и строителите 
ритуално предават ключовете на Университе-
та на ректора Васил Моллов.   
 Председателят на Ефорията и министър 
на просветата проф. Янаки Моллов  произна-
ся реч, посветена на историята на строежа и 
величавото дело на големите дарители Евло-
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гий и Христо Георгиеви. В отговор ректорът 
благодари от името на преподавателите и 
студентите за положените усилия и обещава 
Университетът да продължи да просперира 
“под закрилата и в духа на своя патрон св. 
Климент Охридски”. ( сн. 16 )

70 ГОДИНИ В СОБСТВЕНА СГРАДА

 До 1934 г. Университетската библиотека  
неизменно се помещава в отрупаната с книги 
западна стая на партера в сградата на Истори-
ко-филологическия факултет на ул. “Москов-
ска” № 7.
 След полагането на основния камък на зда-
нието на Ректората през 1924 г. се пред-вижда 
наред с административната част в сградата 
да се помещава и Университетската библиоте-
ка.
 В началото на 1930 г. Ефорията “Братя 
Евлогий и Христо Георгиеви” решава пара-
лелно с изграждането на сградата на Ректора-
та  да започне строителството и на самостоя-
телна сграда на Университетската библиоте-
ка. Решението е продиктувано от критично-
то състояние на библиотечните помещения. 
Работата по строежа започва през юни 1930 
г. и завършва през октомври 1934 г. Архитек-
турно-техническото изпълнение на построй-
ката Ефорията възлага на архитектите Иван 
Васильов (1893-1979) и Димитър Цолов 
(1896-1970). Техният проект получава първа 
премия на проведения конкурс. Изразходва-
ната сума за строителството на библиотеката 
възлиза на 12 млн. лв. На 16 декември 1934 
г. се извършва тържественото освещаване и 
откриване на Университетската библиотека, 
независимо че използването на постройката 
започва още от 1933 г. Студентската читал-
ня в партера със своите 92 места обаче се 
оказва недостатъчна за любознателното сту-
дентство. Налага се през 1936-1937 г. да бъде 

открита допълнителна читалня с 60 места в 
сутерена. 
 Университетската библиотека е първата 
библиотека в България, нанесла се в своя 
собствена сграда. Оригиналната архитекту-
ра, вътрешното разпределение и интериор, 
запазили непроменения си вид до наши дни, 
остават в паметта на много поколения студен-
ти като незабравим университетски символ. 
Много сполучливо е архитектурното реше-
ние за поставяне на скулптурните фигури на 
двата бронзови лъва (дело на скулптора проф. 
Л. Димитров) пред входа на библиотеката, 
превърнали се в ревностни пазители на акаде-
мичния дух и книжовност през годините.
( сн. 17 )

65 ГОДИНИ
ОТ 50-ИЯ ЮБИЛЕЙ 

НА УНИВЕРСИТЕТА

 София и Университетът посрещат гостите 
за 50-ия юбилей на Алма матер  на 20 май 
1939 г. празнично украсени. По фасадите на 
представителните хотели  се развяват големи 
български и чуждестранни знамена. Ректора-
тът се откроява с импозантната си фасада и 
със спуснати от балконите красиви трикольо-
ри.
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 За тържествата пристигат общо 162 души 
от чужбина. Представени са 81 университета 
от 20 страни, 11 други висши учебни заведе-
ния, 15 академии на науките, 18 научни инсти-
тути, институции, дружества и т.н.

Големият ден на Университета

 На 21 май (неделя ) в 9 часа сутринта 
всички участници в тържествата се събират 
във фоайето на Университета. Чужденците са 
облечени в живописни академични одежди 
– червени, жълти, сини и черни тоги, обшити 
със златни и сребърни нашивки, с четвъртити, 
плоски, кръгли, високи и пр. цветни шапки. 
На гърдите им личат  различните знаци на ака-
демичното достойнство – огърлици, колиета, 
медали и пр. Сред пъстрото множество осо-
бено се открояват Ректорът на Варшавския 
университет с пищната си хермелинова тога, 
както и Ректорите на Будапещенския и Дебре-
ценския университет със своеобразните си 
тъмнозелени униформи на унгарски магнати, 
с извити саби и дълги пера на шапките си. 
Останалите са облечени според изискванията 
на протокола за тържествени случаи във фра-
кове и цилиндри. Ректорът на Софийския уни-
верситет “Св. Климент Охридски” проф. д-р 
Александър Станишев е с отличителния ака-
демичен знак-ректорската огърлица от 1934 
г.
 Образува се невиждана дотогава величест-
вена академична манифестация. Живописна-
та оригинална колона преминава по бул. “Цар 
Освободител” покрай Народното събрание 
към храма “Св. Александър Невски”. Отслу-
жен е тържествен молебен. Накрая академич-
ното шествие се връща по същия маршрут в 
Аулата на Университета, богато украсена с 
цветя, сред шпалир от студенти в смокинги с 
трикольорни ленти през рамо.
 В 11 ч. пристига царското семейство, пос-
рещнато с овации от присъстващите. Студент-
ският академичен хор в ризи с национални 
шевици изпълнява по един куплет от химна 
“Шуми Марица”, химна на Царя, от кантата-
та на св. Климент и химна “Виват академия”. 
Следват официалните речи и приветствията 
на чуждите делегации. ( сн. 18, 19, 20, 21 )

Почетните доктори
на Университета от 1939 г.

 Следващият ден 22 май 1939 г. е денят 
на тържественото връчване на дипломите на 
почетните доктори в Аулата на Университета. 
Отново пъстроцветни тоги, мантии, намета-
ла, хермелини, академични огърлици и меда-
ли се смесват с официални фракове и тоалети. 
Един след друг се появяват засмяната и излъч-
ващата неспирна енергия фигура на Жюс-тен 
Годар, ниският и набит Леон Ламуш, колосът 
сред всички проф. Апел, сухият, с отсечени 
движения Ректор на Берлинския университет 
проф. Хоппе, строго войнишката фигура на 
зап.генерал фон Масов, с подвитите нагоре 
Кайзер-Вилхелмови мустачки, бавно пристъп-
ващият, сякаш свещенодейства, Ректор на 
Варшавския университет проф. Антониевич, 
леко прегърбеният Ректор на Миланския като-
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лически университет проф. Джемели, изиска-
ната фигура на Ректора на Римския универси-
тет барон Франчиши, завладяващият с излъч-
ването си Ректор на Туринския университет 
Ацо Аци. Трудно е да се изредят всичките 
99 изтъкнати представители на световната 
наука.  Почетен доктор на целия Университет 
става председателят на Полската република 
Игнаци Мосчицки.
 Всеки от почетните доктори оставя своя 
лична оригинална  снимка в канцеларията на 
Университета ( повечето снимки днес се съх-
раняват в Музея на Софийския университет 
“Св. Климент Охридски” ). ( сн. 22, 23, 24, 25, 26 )

На излет 
в околностите на София

 На 23 май 1939 г. 120 души от чуждите 
гости се отправят на излет до Боянската 
църква – паметник на старобългарското изку-
ство от XII в. в околностите на София. След 
разглеждането на църквата и поклонението 
на гроба на царица Елеонора в двора, на сел-
ския мегдан в Бояна моми и момци в шопски 
носии под звуците на гайди и гъдулки извиват 

пред гостите кръшни хора. Мнозина от чуж-
денците завързват непринудени запознанства 
с атрактивните боянски шопи на чаша българ-
ско вино в селската кръчма. ( сн. 27, 28 )

101 ГОДИНИ 
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 

ХУДОЖНИК – ФОТОГРАФА
БОЖИДАР КАРАСТОЯНОВ

 Роден на 13 октомври 1903 г. в София. 
Потомък на основоположника на българското 
книгопечатане – видния самоковски възрож-
денец Никола Карастоянов и внук на първия 
български фотограф, един от първите графи-
ци – Анастас Карастоянов. Баща му Димитър 
Карастоянов и чичо му Иван Карастоянов са 
известни придворни фотографи. Брат му Бон-
чо Карастоянов също се занимава с художест-
вена фотография и е придворен фотограф.
 Двадесет и две годишен заминава за Париж, 
където учи и работи в ателието на големия 
парижки фотограф  Мануел Фрер. През 1927 
г. се установява във Виена със семейст-вото 
си, където усъвършенства фотографската про-
фесия. След завръщането си в София през 
1928 г. отваря първото си фотоателие на ул. 
“Търговска”, по-късно на  ул. “Леге”, а от 
1932 до 1934 г. – на бул. “Дондуков”. През 
ателието му минават много български и чуж-
ди видни личности. Неведнъж е удостояван с 
международни награди на изложби в Лондон, 
Берлин и Париж.
 През 1939 г. Б. Карастоянов заснема всич-
ки университетски обекти по случай 50-
годишнината от създаването на Алма матер. 
Негативите от тези фотоси са предадени на 
Музея на СУ от наследничките му – дъщеря 
и внучка Карастоянови.
 За съжаление голяма част от богатия му 
архив е унищожена по време на бомбардиров-
ките над София в годините на Втората светов-
на война.
 Умира през 1956 г. ненавършил 53-годиш-
на възраст. ( сн. 29 )

УНИВЕРСИТЕТСКАТА БАЗА
НА ОСТРОВ ЛИВИНГСТЪН

АНТАРКТИДА

 Началото е една мечта отпреди 20 години, 
която през 1985 г. група ентусиазирани геоло-
зи от Софийския университет “Св. Климент 
Охридски” начело със сегашния проф. Хрис-
то Пимпирев решават да реализират в чест на 
100-годишнината на Университета. Първата 
българо-британска експедиция е през 1987- 
1988 г. Оттогава 17 години следват последо-
вателни експедиции и постепенното утвърж-
даване на университетската антарктическа 
база на ледения континент.
 “Антарктида е едно начинание с много 
голяма перспектива и крайно време е ние, 
българите, да започнем да проявяваме стра-
тегическо мислене...8
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 Струва ми се, че Антарктида е петият 
ъгъл на България.
 Има и символичен, и исторически метафо-
ричен смисъл държавният глава да посети 
нашата база на остров Ливингстън. Има 
само 28 държави, стъпили на континента, 
а тенденцията да се увеличават страните 
клони към нула, тъй като не са приемани 
много отдавна нови членове на участниците 
в изследването на Антарктида. Затова е 
важно да сме там и пазим позициите си...
 Това малко налудничаво начинание стана 
поради благородната лудост на моя приятел 
Христо Пимпирев, който успя да построи 
къща на 13 000 км от България... Благород-
ната лудост, желанието да надникнеш в 
един друг свят. Това се случва рядко. И не 
на последно място – това е едно сладостно 
усещане за разширяване на територията на 
България…”.

  Боян Биолчев
  Ректор на Софийския университет “Св. 
Климент Охридски”, посетил вече три пъти 
Антарктида – последния с президента Георги Пър-
ванов
  пред в. “Сега” ( сн. 30, 31 )

ÄÀÐÈÒÅËÈ È ÄÀÐÅÍÈß

185 ГОДИНИ 
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ

 Големият български меценат е роден през 
октомври 1819 г. в Карлово в семейството на 
Георги Недев и Евдокия Пулиева. От петте 

им деца до пълнолетие доживяват само той и 
брат му Христо. На около 9-годишна възраст 
загубва баща си. Учи в Карлово и Пловдив. 
 През 1837 г. на 18-годишна възраст напу-
ска родното си място и заминава за Румъния, 
където започва търговска дейност в съдружие 
с чичовците си по майчина линия Христо и 
Никола Пулиеви – първоначално в Галац, 
а по-късно и в Букурещ. Благодарение на 
доброто за времето си образование и на лич-
ните си качества – спестовност, трудолюбие 
и честност – успява да стане милионер,  да 
се сдобие със собствена банка в Букурещ и 
София и да заеме водещо място в европейски-
те финансови кръгове.
 След смъртта на майка си прибира при 
себе си брат си Христо и го въвежда в търгов-
ската си дейност. През 1872 г. брат му умира 
и Евлогий Георгиев се установява за постоян-
но в Букурещ, където умира на 5 юли 1897 
г. Съгласно изразената воля на покойника е 
погребан заедно с брат си Христо в гробища-
та Белу в Букурещ. Там универсалният му 
нас-ледник Иван Евстратиев Гешов издига 
паметник-мавзолей, който в архитектурно и 
художествено отношение е една от забележи-
телностите на Букурещ.
 В продължение на 20 години още приживе 
Евлогий Георгиев подпомага бедни ученици в 
чужбина, множество читалища и дружества в 
България и Румъния.
 През февруари 1896 г. по повод предстоя-
щото миропомазване на престолонаследника 
княз Борис Търновски в източноправославна-
та вяра Евлогий Георгиев изпраща до княз 
Фердинанд писмо, в което съобщава волята си 
да дари “праздното си място от около        10 
200 кв. м в София между улица Цариградска 
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и Дондуков булевард” и “една сума от   800 
000 лв.” за “въздигането зданието на първий 
български университет”. Освен това в точка 
13 от завещанието си от 18 юли 1882 г. дари-
телят предвижда сумата от 6 милиона златни 
лева, която да образува фонд за изграждането 
и издръжката на “едно висше училище в един 
град на България или Румелия” по решение 
на специална ефория. В салона на училище-
то ефорите следва да поставят портретите на 
дарителите, а в двора да въ-здигнат в тяхна 
памет две мраморни статуи.
 В България паметта на дарителите Евло-
гий и Христо Георгиеви по традиция  се почи-
та на патронния празник на Университета вся-
ка година на 25 ноември с полагане на венци 
под техните  бронзови статуи пред сградата 
на Ректората.
 “Бъдете уверени, че ако един ден наша-
та Аlma mater успее да стане разсадник на 
науката, който да има значение и не само за 
България, виновник за това ще сте в не малка 
степен Вие. Вашето име ще остане свърза-
но не само с великолепния храм, който Вие 
въздигате на науката, но и с нещо по-трайно 
– със самата наука, носителка на вечната исти-
на” – се казва в специалния адрес на Акаде-
мичния съвет по повод дарението. ( сн. 32, 33 )

СКУЛПТУРИТЕ НА ДАРИТЕЛИТЕ
НА 70 ГОДИНИ

 През 1935 г. от двете страни на парадното 
стълбище на сградата на Ректората са поста-
вени двете седящи бронзови фигури на дари-
телите на Университета – братята Евлогий и 
Христо Георгиеви от Карлово. Техен автор е 
скулпторът Кирил Шиваров (1887-1938) 
( сн. 34, 35 )

155 ГОДИНИ 
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ

 Достоен продължител на филантропично-
то дело на двамата братя Георгиеви е техният 
наследник Иван Евстратиев Гешов (1849-
1924), политик, министър, министър-предсе-
дател, дългогодишен народен представител, 
икономист и банкер. Неговият дарителски 
жест към Университета е построяването на 
“Дома на Иван и Мария Евстр. Гешови”. Вър-
ху собствен терен на ул. “Граф Игнатиев” и 
със собствени средства през 1915 г. той започ-
ва строежа на сграда, която да даде подслон 
на синове на убити или инвалиди от времето 
на Балканските войни (1912-1913) офицери, 
подофицери и войници. На 11 март 1926 
г., две години след смъртта на Иван Евстр. 
Гешов,  домът е официално открит. Чети-
риетажният пансион с 43 стаи, 100 легла и 
всички удобства възлиза на 5,5 млн. лв, 5,270 
млн. от които са изплатени от наследниците, 
продължили да финансират дома през годи-
ните. Всяка година 100 бедни студенти от 
Университета, Художествената и Музикална-
та академия, определени с конкурс, намират 
безплатен подслон, отопление, осветление и 
необходимите удобства за занимания и храна 
в дома. ( сн. 36 )

95 ГОДИНИ 
ФОНД “ЕКАТЕРИНА – ЙОСИФ”

 През 1898 г. Йосиф Ковачев – просветен 
деец от Възраждането, народен представител 
в учредителното Велико народно събрание 
в Търново, кмет на София, един от първите 
преподаватели по педагогика във Висшето 
училище  – оставя имуществото си за поощря-
ване проучванията върху “българското отече-
ственоведение”.
 През 1908-1909 г. е основан фонд “Екате-
рина – Йосиф “ на сума 21 850 лв. Съгласно 
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завещанието на съпругата Екатерина Кова-
чева от 25 февруари 1928 г. и решенията на 
Академичния съвет от 1936-1937 г. се учредя-
ва награда  от 10 000 лв. за студентски науч-
ни студии по история на българския език, 
българска етнография и българска културна 
история, както и двегодишна стипендия за 
чужбина на студент от Софийския универси-
тет за усъвършенстване по славянска филоло-
гия, българска история, българска география, 
философия или педагогика. ( сн. 37, 38 )

МАЛКО ИЗВЕСТЕН
ДАРИТЕЛСКИ ЖЕСТ

 При встъпването си в длъжност през    
1990  г. ректорът на Софийския университет 
“Св. Климент Охридски” акад. Никола Попов 
дарява всичките си лични спестявания в раз-
мер на 50 000 лв. за учредяване на две ректор-
ски стипендии – за един студент и един млад 

преподавател в сферата на науката. Не оставя 
дори лев от влога си и забранява да се говори 
за това. ( сн. 39 )

ОТ Г-ЖА РЕНИ КАРАСТОЯНОВА

 Г-жа Р. Карастоянова, дъщеря на Божидар 
Карастоянов,  любезно предостави  негови и 
на семейството снимки и материали  за уча-
стие във временната изложба на Музея на СУ, 
посветена на 70-годишнината от официално-
то откриване на сградите на Ректората и Уни-
верситетска библиотека. ( сн. 40, 41, 42, 43, 44 )

ОТ Г-ЖА ЖАНА НИКОЛОВА
ГЪЛЪБОВА

 През юни 2004 г. дари на Музея на СУ лич-
ни и семейни снимки, свързани с родителите 
й и проф. К. Гълъбов.
 Големият миг в живота й – според нейни-
те думи – е срещата й с видния професор 
германист – Константин Гълъбов, вдъхнови-
тел и идеен учител на известния през 20-те 
години на ХХ в. литературен кръг “Стрелец”, 
включващ талантливи творци като А. Далчев, 
Д. Пантелеев, Ч. Мутафов, К. Константинов,    
С. Минков, Ф. Попова – Мутафова и др.
 “Проф. Гълъбов ме откри, поощри и амби-
цира, превърна се в моя съдба, но и аз от своя 
страна станах съдба за него” – споделя днес 

Ж. Гълъбова.
 Научните й занимания са посветени на 
немския романтизъм, на големите имена от 
немската литература и на класиците на бъл-
гарската изящна словесност, на съставител-
ството на речници.  През 1985 г. издава моно-
графията “Структура, психология и динамика 
на диалога”. През май 1999 г. по повод 90-
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годишния й юбилей е удостоена с почетен 
доктор на науките на БАН и става първата 
жена, носител на това звание.  През 2003 г. по 
случай 95-годишнината й на Ж. Гълъбова е 
присъдена титлата “почетен доктор на Софий-
ския университет “Св. Климент Охридски”.
( сн. 45, 46, 47, 48 )

ОТ ПРОФ. ПЕТЪР ПЕТРОВ

 През май 2004 г. проф. Петър Петров 
(Исторически факултет) дари на Музея на СУ 
снимки, свързани с историята на Българското 
историческо дружество. ( сн. 49 )

ОТ ПРОФ. МАРИЯ ВЕЛЕВА

 На 1 ноември 2004 г. проф. Мария Велева 
( Исторически факултет ) дари на Музея на 
СУ новоизлязлата си книга “Българската съд-
ба на проф. П. М. Бицилли”, негови снимки, 
както и снимки на проф. Александър Бурмов. 
С името на проф. Велева се свързват първата 
публична сказка за Бицилли (17 май 1989 г.), 
първият университетски спецкурс със спе-
циално внимание към неговото творчество 
и личност, първите качествени изследвания, 
свързани с неговото име.( сн. 50, 51, 52, 53, 54 )

ОТ ПРОФ. ПЕТКО ПАВЛОВ

 През 2004 г. проф. Петко Павлов дари  на 
Музея на СУ плакети на Пернишкото (носещо 
името на проф. В. Златарски) и Врачан-ското 
(носещо името на пионера на българската 
нумизматика Н Мушмов) нумизматично дру-
жество. ( сн. 55, 56 )

ОТ ПРОФ. НАДЕЖДА АНДРЕЕВА

 През май 2004 г. проф. Надежда Андреева  
( Факултет по класически и нови филологии ) 
дари на Музея на СУ своя снимка от дипломи-
рането си. ( сн. 57 )

ОТ ПРОФ. ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА

 През 2004 г. проф. Иваничка Георгиева       
( Исторически факултет ) дари на Музея на 
СУ материали от студентските стачки през 
90-те години на ХХ в.

ОТ Д-Р ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ

 Д-р Д. Веселинов предостави за временна-
та експозиция снимки на дядо си, завършил 
Богословския факултет на Университета.
( сн. 58 )

ОТ СТ. Н. С. Д-Р РУМЯНА БОЖИЛОВА

 На 30 ноември 2004 г. ст. н. с. д-р Румяна 
Божилова ( Институт по балканистика при 
БАН ) дари на Музея на СУ своя книга и мате-
риали, посветени на проф. Степан Юринич. ( 
сн. 59 )

ОТ ЦВЕТАНА ЖИВКОВА

 В началото на 2004 г. историчката Цвета-
на Живкова дари на Музея на СУ документи, 
материали и книги от тавана на жилището 
на сем. Балан, намиращо се срещу Универ-
ситета, принадлежали на д-р Милко Балан ( 
час-тен хоноруван доцент в Катедрата по ана-

16

39

45



томия на човека при Софийския университет 
от 27 май 1930 г. ).

ОТ ДОКТОРАНТКАТА 
ТИХАНА ЛУЕТИЧ ОТ ЗАГРЕБ

 Докторантката при Хърватската академия 
за наука и изкуство Т. Луетич посети Музея 
на СУ през юни 2004 г с научна цел. В резул-
тат на установените контакти си разменихме 
ксерокопия на документи по проблемите на 
българо-хърватските отношения на универси-
тетско ниво. През м. ноември т. г. от Т. Луе-
тич получихме следните документи: молба 
и разрешение на студента – бъдещия проф. 
Д. Баларев, за полагане на докторски изпит 
през 1908 г.; докторската му дисертация на 
тема: “За анхидрацията на ортофосфорната 
киселина чрез загряване”, публикувана в Тру-
дове на Югославянската академия за наука и 

изкуство, кн. 177, 1909 г. и др. ( сн. 60, 61 )

ОТ Д-Р ЕМИЛ ИВАНОВ

 През ноември 2004 г. д-р Емил Иванов 
подари на Музея на СУ своя книга, посветена 
на баща му, академик Димитър Иванов. ( сн. 62 
)

ОТ КАТЕДРАТА ПО КУЛТУРОЛОГИЯ

 На 2 ноември 2004 г. Катедрата  по култу-
рология дари на Музея на СУ четирите тома 
с научни трудове на проф. чл.-кор. Николай 
Генчев. ( сн. 63)

ÐÅÊÒÎÐÈ È ÐÅÃÀËÈÈ

РЕКТОРИ 
С НАЙ-МНОГО МАНДАТИ

 Ректорският мандат до 1945 г. е 1 година.
РЕКТОРИ с четири мандата до 1945 г. са:
 Проф. Димитър Д. Агура  (1889-1890; 
1892-1893; 1894-1895; 1907 -1908) – историк. 
( сн. 64 )
 Проф. д-р Иван Георгов (1898-1899; 1905 
-1906; 1916 -1917; 1918-1919) – философ.
( сн. 65 )

* * *
 РЕКТОРИ с повече от един мандат след 
1945 г. са:
 Ректорският мандат през 60-те години на 
ХХ в. е две години.
 Акад. Димитър Косев, три мандата (1962-
1968) – историк ( сн. 66 )
Ректорският мандат от 70-те години на ХХ в. 
е четири години.
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 Акад. Благовест Сендов, мандат и полови-
на (1973-1979) – математик  ( сн. 67 )
 Проф. дфн Иван Лалов, мандат и половина  
(1993-1999) – физик  ( сн. 68 )
 Проф. дфн Боян Биолчев, втори мандат       
(1999 -          ) – филолог ( сн. 69 )
  

150 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ

 Роден на 25 януари 1854 г. в гр. В. Търно-
во. Завършва реална гимназия в гр. Загреб, 
Хърватско през 1876 г. Следва естествени нау-
ки в Загребския университет, който завършва 
през 1880 г. Специализира геология през раз-
лични периоди. 
 Държавен минералог-геолог при Мини-
стерството на финансите от юни  1880 г.
Началник на отделението за мините и гео-
логична снимка при същото министерство 

от януари 1890 г. и при Министерството на 
търговията и земеделието от януари 1893 г. 
Директор на геоложкото бюро при същото 
министерство от януари 1894 г.
 Извънреден преподавател по геология във 
Висшето училище от 1 октомври 1894 г. Редо-
вен професор, титуляр на Катедрата по гео-
логия от 15 април 1897 г. до смъртта му – 9 
август 1909 г.
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 Основни курсове във Висшето училище и 
Университета по: Обща геология, Исторична 
геология, Геология на България, Палеонтоло-
гия на безгръбначните животни, Физиограф-
ска и динамична геология, Геотектоника и 
стратиграфна геология, Палеозоология, Въве-
дение в изучаването на геологията и динамич-
ната геология.
 Декан на Физико-математическия факулет 
през учебната 1903-1904 г.
 Ректор на Университета през  учебните 
1897-1898  и 1901-1902 г.  ( сн. 70, 71 )

150 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. СТЕПАН ЮРИНИЧ

 Роден на 15 ноември 1855 г. в с. Петрови-
на, окръг Ястребарски. Учи гимназия в Карло-
вац и Загреб. Става студент по естествени нау-
ки в Загребския университет, който завършва 
през 1879 г. Това е времето, когато в универси-
тета учат много българи – Георги Златарски, 
Спас Вацов, Михаил Сарафов и др. Именно 
българските му приятели го увещават да зами-
не заедно с тях за България. Първоначално  
Степан Юринич учителства в Силистра, Лом 
и Габрово, а от 1893 г. е редовен доцент по 
зоология и сравнителна анатомия във Висше-
то училище. От 1 януари    1904 г. до 1 април 
1914 г. е редовен професор, титуляр на Кате-
драта по зоология и сравнителна анатомия на 
гръбначните животни в Университета, когато 
се пенсионира по собствено желание. Като 
първи професор по зоология възпитава първа-
та генерация български зоолози.
 Основни курсове в Университета по: Зоо-
логия, Зоология на гръбначните животни, 
Сравнителна анатомия на безгръбначните 
животни и др.
 Декан на Физико-математическия факу-
лтет през учебната 1910-1911 г.  Ректор на 
Софийския университет през учебната 1911-
1912 г.
 През 1898 г. е избран за дописен, а през 
1910 г. за редовен член на Българското кни-
жовно дружество (по-късно БАН). 
 Поради силна носталгия към родината 
през лятото на 1916 г. заминава за Хърватско. 
Живее в родното си село, Горски Котор, Хър-
ватско Приморие, а от 1928 г. се установява 
трайно в Самобор. През 1942 г. споделя: “Аз 
съм щастлив, че съм първият хърватин, който 
трябваше да работи за сближението на бълга-
ри и хървати. И както виждате, на това посве-
тих целия си живот. Днес аз съм български 
поданик и съм особено горд с това.”
 Умира през 1947 г., верен на идеята за 
раз-витието на българо-хърватските културни 
връзки. ( сн. 72  )

145 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. МАРИН БЪЧЕВАРОВ

 Роден на 1 / 14 октомври 1859 г. в гр. Гор-
на Оряховица. Завършва реална гимназия 
в гр. Николаев, Русия през 1880 г. и Физи-
ко-математическия факултет на Московския 
университет през 1884 г. като стипендиант на 
българското правителство. Извънреден препо-
давател по астрономия във Висшето училище 
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от 15 февруари 1892 г. Редовен преподавател, 
по-късно професор във Висшето училище и 
Университета. Титуляр на Катедрата по астро-
номия от 1 септември  1893 г. до смъртта му 
– 23 ноември 1926 г.
 Основни курсове в Университета по: Сфе-
рическа с практическа астрономия.
 Декан на Физико-математическия факул-
тет през учебните 1897-1898, 1901-1902, 
1904-1905, 1911-1912 и 1914-1915 г.
 Ректор на Университета през учебните 
1895-1896 и 1904-1905 г. ( сн. 73)

140 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ШИШКОВ

 Роден на 10 / 22 септември 1865 г. в гр. 
Сливен. Завършва гимназия в гр. Пловдив 
през 1887 г. и природни науки в Женева през 
1892 г. Доктор на природните науки на Женев-
ския университет. Специализира в Неаполска-
та зоологическа станция (1895-1897). Редо-
вен доцент при Катедрата по зоология във 
Висшето училище от 15 май 1895 г. Редовен 
професор, титуляр на Катедрата по анатомия 
и систематика на безгръбначните животни от 
1 октомври 1909 до 1 октомври 1935 г., когато 
навършва пенсионна възраст.
 Основни курсове в Университета по: Зоо-
логия, Ембриология, Анатомия на безгръбнач-
ните животни и др.
 Декан на Физико-математическия факул-
тет през учебните 1913-1914 и 1920-1921 г.
 Ректор на Университета през учебните 
1917-1918 и 1928-1929 г.
 Дописен член на БАН от 1921 г.   
 Дългогодишен председател на Дружество-
то за борба против туберкулозата в България. 
Почетен член на Българското природоизпита-
телно дружество от 1936 г.
 Ректорската му реч: “Отглеждане на тъка-
ни in Vitro”, произнесена на 8 декември 1928 
г., звучи актуално и днес. ( сн. 74 )

140 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. Д-Р ПЕНЧО РАЙКОВ

 Роден на 6 / 18 декември 1864 г. в гр. Тряв-
на. През 1883 г. завършва реално училище в 
гр. Николаев, Русия. Следва химия в Лайпциг 
(1883-1888). Доктор на Лайпцигския универ-
ситет от 1888 г. Извънреден преподавател по 
химия във Висшето училище от 1 октомври 
1889 г. Титуляр на катедрата по органична 
химия  (1892-1935). 
 Декан на Физико-математическия факул-
тет през учебните 1900-1901 г. и 1917-1918 г. 
 Ректор на Университета през учебната 
1908-1909 г.
 Основен курс в Университета по: Органич-
на химия.
 Основен труд: Органическа химия. Част 
I. 1935. Множество публикации на немски 
език.

 Член на БАН, на Българското химическо 
дружество и пр.
 Ректорска реч, посветена на Далтонова-
та атомна теория, произнася на 25 ноември  
1908 г. ( сн. 75 )
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130 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ

 Роден на 15 / 28 декември 1875 г. в гр. 
София. Завършва класическа гимназия в 
София през 1893 г. Следва медицина във Вие-
на, където завършва с докторски изпит през 
1900 г. Специализира вътрешни болести във 
Виена   (в клиниката на проф. Нойсер) от 
1904 до 1906 г. и в Париж (6 месеца).
 Редовен доцент при Катедрата по вът-
решна патология и пропедевтика от 1 април    
1920 г. Извънреден професор при същата 
катедра от 16 март 1923 г. Редовен професор, 
титуляр на Катедрата по вътрешна патология 
и пропедевтика от 16 март 1927 г.
 Декан на Медицинския факултет при Уни-
верситета през учебната 1929-1930 г.
 Ректор на Университета през учебната 
1930-1931 г. 
 Директор на университетската вътрешна 
пропедевтична клиника.
 Основен курс по: Вътрешна пропедевтика 
и патология. По-важни трудове: Пропедевти-
ка на вътрешните болести. С., 1931; Най-важ-
ните симптоми на вътрешните болести. С., 
1927; Клинични лекции. С., 1937.
 Ректорска реч: “Покаченото кръвно наляга-
не”, произнесена на 8 декември 1930 г.
 Основател и главен редактор на Медицин-
ско списание. Член на редакционния комитет 
на Българска клиника. Основател и бивш 
редактор на списание “Борба против туберку-
лозата”. ( сн. 76 )

130 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. Д-Р ГАВРИЛ КАЦАРОВ

 Роден на 4 октомври 1874 г. в Копривщи-
ца. Завършва Софийската мъжка гимназия 
– класически отдел през 1893 г. Следва класи-
ческа филология и стара история в Лайпциг, 
Германия ( 1894-1899). Доктор по философия 
на Лайпцигския университет от 1899 г. 
 Като учител в Софийската държавна мъж-
ка гимназия командирован да чете лекции 
във Висшето училище от 1 септември 1899 
г. Редовен доцент при Катедрата по история 
във Висшето училище от 1 март 1900 г. Извън-
реден професор при Катедрата по история 
и археология на източните и класическите 
народи в Университета ( 21 декември 1904-5 
януари 1907 и 1 февруари 1908-17 септември 
1910). Редовен професор титуляр на катед-
рата по история на източните и класическите 
народи от 18 септември 1910 г.
 Основни курсове по: История на старите 
източни народи, История на Гърция, История 
на Рим, История на Македония, Политичес-
ките теории на древността, Старите траки.
 Главни трудове: Beitrage zur Kultur-
geschichte der Thraker. Sarajevo, 1916, 122 s.; 
Приноси към историята на древността. Пър-
ва редица. София, 1920, 144 с.; Цар Филип II 

Македонски. История на Македония до 336 г. 
пр. Хр. София, 1922, 319 с.; Битът на старите 
траки според класическите писатели. Сб. на 
Бълг. Акад., I, 1913, 1-72 и др.
 Декан на Историко-филологическия факу-
лтет през учебните 1915-1916 г. и 1917-1918 
г. 
 Ректор на Университета през учебната 
1927-1928 г. 
 Ректорска реч: “Македония и Елада във 
време на Филип II”, произнесена на 8 декем-
ври 1927 г.
 Действителен член на БАН от 1909 г.  
 Дописен член на Румънската академия на 
науките. Действителен член на Българския 
археологически институт.  Редовен член на 
Германския археологически институт в Бер-
лин. Редовен член на бившия Руски археоло-
гически институт в Цариград. Редовен член 
на Австрийския археологически институт във 
Виена. Дописен член на Виенското предисто-
рическо дружество. ( сн. 77 )
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120 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. ГЕОРГИ ГЕНОВ

 Роден на 15 март 1885 г. в гр. Котел. Завърш-
ва гимназия в Разград през 1906 г. Следва 
право в Софийския университет (1906-1911), 
което завършва през 1912 г. Специализира 
международно право в Париж и Рим  през 
учебните 1913-1914 г. и 1914-1915 г.
 Редовен доцент при Катедрата по между-
народно право от 18 май 1921 г. Извънреден 
професор при Катедрата по международно и 
международно частно право от 23 декември 
1925 г. Редовен професор, титуляр на същата 
катедра от 12 април 1930 г.
 Декан на Юридическия факултет през 
учебните 1923-1924 г., 1924-1925 и 1929-1930 
г. 
 Ректор на Университета през учебната 
1937-1938 г.
 Основни курсове в Университета по: Меж-
дународно и Международно частно право.
 Основни трудове: Източният въпрос. Т. I и 
II. С., 1925 и 1926, Универс. библ. № 44 и 45; 
Международно право. Ч. I. С., 1935. Универс. 
библ. № 148; Международно право. Ч. II. С., 
1939; Универс. библ. № 208; Дипломатическо 
и консулско право. С. 1937.
 Ректорска реч: “Народностната държава и 
международното право”. ( сн. 78 )

120 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. СТЕФАН БАЛАМЕЗОВ

 Роден на 9 / 21 септември 1883 г. в гр. 
Кишинев, Бесарабия. Завършва Първа софий-
ска мъжка гимназия през 1902 г. Учи в Colle-
ge Cantonale de Lausanne, Швейцария (1895-
1897). Завършва право в Софийския универ-
ситет (1902-1906). Специализира държавно, 
административно и международно право в 
Парижкия правен факултет през 1907 и 1908 
г.
 Частен хоноруван доцент по общо дър-
жавно право в Софийския университет от 22 
май 1916 г. Редовен доцент при Катедрата по 
общо държавно и българско конституционно 
право от 1 август 1918 г. редовен професор, 
титуляр на същата катедра от 14 декември 
1927 г., а от април 1938 г. титуляр само на 
Катедрата по българско конституционно пра-
во.
 Декан на Юридическия факултет през 
учебната 1926-1927 г.
 Ректор на Университета през учебната 
1929-1930 г.
 Основни монографични изследвания: Срав-
нително и българско конституционно право. 
Част първа и втора. 1935 и 1936 г. Универс. 
библ. № 194 и 177.
 Ректорска реч: “Държавното право и меж-
дународните договори”.

 На дипломатическа служба в Министер-
ството на външните работи и на изповеда-
нията и в легациите в Париж и Петроград от 
септември 1906 г., а от ноември 1918 до юни 
1920 г. – легационен съветник и началник на 
политическия отдел при министерството. От 
юни 1920 до януари 1922 г. е управляващ бъл-
гарската царска легация в Прага.
 Член на българската делегация на конфе-
ренцията в Париж през 1919 г. Член на коми-
сията по редактиране на дипломатическите 
документи 1919-1920 г. ( сн. 79 )

85 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

АКАД. ГЕОРГИ БЛИЗНАКОВ
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 Роден на 14 ноември 1920 г. в гр. Беркови-
ца. Средното си образование завършва във 
Варна, а висшето по химия – в Софийския 
университет “Св. Климент Охридски”. През 
1946 г. става асистент в Катедрата по неорга-
нична и аналитична химия във Варненския 
университет. През 1949 г. е избран за асис-
тент по физикохимия в Държавната поли-
техника в София. През 1952 г. преминава на 
работа като преподавател и ст. преподавател 
по физикохимия във Физико-математическия 
факултет на Софийския университет. Доцент 
от 1954 г. и професор – от 1960 г. От 1961 г. 
паралелно е директор на Института по обща и 
неорганична химия и ръководител на секция 
“Синтез, структура и реактивоспособност на 
неорганичните системи” при БАН.
Член-кореспондент на БАН – от 1967 г., 
зам.-председател на БАН – от 1976 г., главен 
секретар на БАН – от 1977 г., академик – от 
1979 г. 
 Ректор на Софийския университет през 
1981-1986 г.
 Акад. Г. Близнаков е виден български учен 
с международна известност. Бил е член на 
Мексиканската инженерна академия, почетен 
член на Френското дружество за горива и газ, 
на Френското дружество за високи темпера-
тури и изолатори, на Международния съвет 
по катализа, председател на Международ-
ния комитет по бора и боридите, вицепрези-
дент на КОПИСЕ (Постоянна конференция 
на инженерите от Югоизточна Европа) и др.
 Награждаван е с орден “Народна републи-
ка България” – I ст., “Кирил и Методий” – I и 
II ст., медал “Климент Охридски”, “Почетен 
знак на БАН “Марин Дринов” и др.
 През 1971 г. е удостоен със званието “Лау-
реат на Димитровска награда”,  през  1974 г. 
– “ Заслужил деятел на науката”, а през 1981 
г. – “Народен деятел на науката”.
 Починал през 2004 г. ( сн. 80)

* * *
“Университетът е лице на България, нейна 
интелектуална визитна картичка. И това не 
е от сега. През цялото си съществуване той е 
диктувал някои от тръпките на националния 
дух. Предопределял ги е и ги е усещал. Уча-
ствал е активно в историята и я е моделирал. 
Всичко това задължава.” ( сн. 81, 82 )
  
  Боян Биолчев
  Ректор на Софийския университет     “Св. 
Климент Охридски” , в. “Стандарт”, 13. 09. 2004 
г.

ÔÀÊÓËÒÅÒÈÒÅ

100 ГОДИНИ
ФАКУЛТЕТНИ СТРУКТУРИ

 Според Временните правила за уреждане-
то на Висшия педагогически курс в София от 
29 септември 1888 г. той се разделя на отде-
ления ( отдели ) по различните специални 
научни клонове. В началото се открива само 
едно – Историко-филологическото. През 1889 
г. се създава Физико-математическият отдел, 
а през 1892 г. – Юридическият.
 С Указ от 20 декември 1894 г. влиза в сила 
новият закон за Висшето училище, с който 
се регламентира разделението на факултети, 
заменили дотогавашните отдели. Реална при-
ложимост законът придобива в Правилника 
на Висшето училище от 1 октомври 1896 г. 

ПЪРВИТЕ ДЕКАНИ

 Първият декан на Историко-филологичес-
кия факултет за учебната 1896-1897 г. е проф. 
Иван Шишманов, титуляр на Катедрата по 
всеобща литература и културна история.
( сн. 83 )
 Във Физико-математическия факултет за 
пръв път избират декан за учебната 1895-
1896 г. Негов пръв декан е проф. Стефан 
Георгиев, създател на Катедрата по ботаника 
и основател на първата ботаническа сбирка.       
( сн. 84 )
 За Юридическия факултет данните сочат 
за пръв декан през учебната 1899-1900 г. 
проф. д-р Петър Данчов, частен хоноруван 
доцент при Катедрата по римско право от 
1897 до 1907 г., доктор хонорис кауза по пра-
во на Женевския университет по случай 350 
години от основаването му. ( сн. 85  )

СГРАДИТЕ  НА
ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИЯ

ФАКУЛТЕТ

 Създаденият през 1923 г. Ветеринарен 
факултет започва строителство на собстве-
ни сгради на  дареното от Ефорията “Братя 
Евлогий и Христо Георгиеви” място от 74 дка 
на североизточната страна на “Цариградско 
шосе” № 1. Завършени са в началото на 30-те 
години на ХХ в. (днес в едната от тях се раз-
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полага част от специалностите на Национал-
ната художествена академия ). ( сн. 86, 87 )

СГРАДИТЕ НА
НОВИТЕ ФАКУЛТЕТИ

 От началото на 60-те години на ХХ в. 
започва нов етап в развитието на природните 
науки в Алма матер. Разделянето на Физико-
математическия факултет на  3 отделни факу-
лтета – Математически, Физически и Хими-
чески предполага осигуряването на отделни 
сгради за всеки един от тях. Постепенно 
факултетите се настаняват в кв. Лозенец  в 
района на Духовната семинария. Химиче-
ският факултет се нанася в сградата, строена 
през 50-те години на ХХ в. за общежитие 
на Висшата партийна школа. Математиците 
известно време са приютени в централната 
сграда на Ректората, а впоследствие заемат 
зданието на бившия френски мъжки колеж 
с пансион “Св. св. Кирил и Методий” на ул. 
“Джеймс Баучер” № 3 ( строен през  1934 г. 
). До тях на    № 5 е настанен Физическият 
факултет, който през 80-те години на ХХ в. се 
премества в нова самостоятелна сграда, нами-
раща се непос-редствено до предишната. ( сн. 
88, 89, 90 )

80 ГОДИНИ
КАТЕДРА ПО АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ

 Юбилеят на първата самостоятелна катед-
ра по аналитична химия в Европа е отбелязан 
тържествено в Аулата на Софийския универ-
ситет “Св. Климент Охридски” в началото 
на декември 2004 г., уважен от председателя 
на БАН акад. Иван Юхновски,  зам.ректо-
ра проф. Стефан Стоянов,  бившия ректор 
проф. Иван Лалов, бившия зам. ректор Ангел 

Попов. Над 1300 научни статии са публикува-
ни в български и международни издания от 
съз-даването на катедрата преди 80 години 
до днес, съобщава в доклада си за юбилея 
дългогодишният титуляр на катедрата акад. 
Панайот Бончев. ( сн. 91, 92 )

10 ГОДИНИ
СПЕЦИАЛНОСТ ЕТНОЛОГИЯ

 Създадена през 1994 г., в специалност 
Етнология са подготвени над 250 души спе-
циалисти, сформирано е етноложко сдруже-
ние на преподаватели и студенти, организира-
на е съвместно със специалност Туризъм при 
ГГФ магистратура по културен туризъм.
( сн. 93, 94, 95, 96 )

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÈÒÅ

НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛ

 Никола Михайловски е един от “седмочи-
слениците”, създатели на Висшия педагогиче-
ски курс на 1 октомври   1888 г., когато е вече 
на 70 години.
 Роден е през 1818 г. в гр. Елена. Брат е на 
видния възрожденски деец Иларион Михай-
ловски-Макариополски. Завършва Атинската 
гимназия през 1843 г. и филология в Мос-ков-
ския университет през 1848 г. До Освобож-
дението е учител, редактор ( на “Съветник”, 
“Читалище” и пр. в Цариград ), чиновник, за 
да се изяви като отличен преводач. Основател 
е на Търновската правописна школа.
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Извънреден преподавател по гръцки език и 
гръцка литература във Висшето училище от 1 
октомври 1888 г. до 31 декември 1889 г.
 Общ курс по: Гръцки език и История на 
гръцката литература.
 Многобройни преводи от френски език, 
сред които: Приключенията на Телемаха, от 
Фенелон. Цариград. 1873; Последните дни на 
Помпей, от Булвер. Цариград. 1870; Тайните 
на инквизицията, от Ферал. Цариград. 1875.
 Умира през 1893 г. ( сн. 97 )

145 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 

ПРОФ. Д-Р СТЕФАН ГЕОРГИЕВ

 Роден на 1 август 1859 г. в гр. Болград, 
Бесарабия. Завършва класическата гимназия 
в Болград през 1878 г. Следва естествени нау-
ки в Прага (1881-1882 г.) и Лайпциг (1882-
1886). Доктор на естествените науки на Лайп-
цигския университет. Титуляр на катедрата 
по ботаника във Висшето училище от нача-
лото на учебната 1891-1892 г. и създател на 
Ботаническата сбирка и лаборатория.
 Общи курсове във Висшето училище по 
Обща и специална ботаника. 33
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 Основни трудове: Материали на флора-
та на Южна България (Тракия). Сб. НУ, I             
(1889), с. 191-254; Родопите и Рилската пла-
нина и нихната растителност. Сб. НУ, III   
(1890), с. 324 – 354; Beitrag zur Verleichenden 
Anatomie der Chenopodiaceen, Leipzig, 1887. 
S. 1-67  (дисертация). 
 Декан на Физико-математическия факу-
лтет през учебните 1895-1896 г. и 1899-1900 
г.
 Член на Българското природоизпитателно 
дружество в София. Председател на лесничей-
ското дружество в България.
 Починал на 10 май 1900 г. в Германия.         
( сн. 98 )

145 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. ПОРФИРИЙ И. БАХМЕТЬЕВ

 Роден на 26 февруари (ст. ст.) 1860 г. в 
с. Лопуховка, Саратовска губерния. Средно 
образование завършва в гр. Саратов. Следва 
физика в Цюрих (през 1881-1884 г.). Почетен 
доктор на Цюрихския университет. Асистент 
по физика в същия университет (1885-1890).
 Извънреден преподавател по физика във 
Висшето училище от 1 октомври 1890 г. Редо-
вен професор при Катедрата по физика от           

1 февруари 1895 г. до 5 януари 1907 г., когато 
служебно е освободен от длъжност по време 
на университетската криза след освиркването 
на княз Фердинанд при откриването на Народ-
ния театър.
 Редовен член на: Руското физико-химиче-
ско общество в Санкт Петербург; на Физиче-
ското дружество в Цюрих; на Физико-матема-
тическото дружество в София; на Българска-
та академия на науките; на Българското при-
родоизпитателно дружество, на Българското 
ентмологично дружество; на Императорското 
общество на любителите на естествознание-
то, антропологията и етнографията в Москва 
и пр.
 Общ курс във Висшето училище и Универ-
ситета по: физика.
 Главни трудовe: Experimentelle entomolo-
gische Studien vom phisikalisch-chemischen 
Standtpunkt aus:
 I Bd. Temperaturverhaltnisse bei Insekten. 1 
– 160, Leipzig, 1901;
 II Bd. Einfluss der ausseren Faktoren auf 
Insekten. 1 – 944 + CVIII, Sofia, 1907.
 III Bd. – недовършен.
 П. И. Бахметьев е откривател на анабио-
зата ( мнима смърт на живи организми чрез 
охлаждане ) и на телефотографа (предшестве-
ник на телевизията). Създател е на физиката 
и геофизичните изследвания в България.
 Умира на 14 октомври 1913 г. в Москва на 
53-годишна възраст.
 Внукът на проф. П. Бахметьев – Жорето 
Бахметьев живее в България и е председател 
на столичното читалище “Славянска бесе-
да”. Той е един от четиримата учредители на 
Обществото по анабиоза “Проф. Бахметьев”.
( сн. 99, 100, 101 )

125 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. ПЕТЪР  М. БИЦИЛЛИ

 Един от 35-мата преподаватели-чужденци 
от руски произход в Университета.
 Роден на 1 / 13 октомври 1879 г. в Одеса, 
Русия. Потомък на преселници от Албания с 
италиански произход. Завършва класическа 
гимназия в Одеса. Следва и се дипломира по 
обща история в Одеса през 1905 г. Специали-
зира световна история във Франция и Италия. 
Магистър по обща история на Петербург-
ския университет през 1917 г. Чете лекции 
по обща история в Одеския университет и 
Одеския политехнически институт последо-
вателно през 1917 и 1918 г. Частен доцент 
в Историко-филологическия факултет в Ско-
пие (1920-1924).
 Редовен професор като чужденец с дого-
вор по нова и най-нова история в Софийския 
университет от 1 януари 1924 г. до пенсиони-
рането му през 1949 г.
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 Общи курсове в Университета по: Нова и 
най-нова история (политическа и социална) 
на Западна Европа.
 Главни научни трудове: Падение римской 
империи. Одесса. 1919; Элементы средне-
вековной культуры. Одесса. 1919; Очерки 
по теории исторической науки. Прага. 1925; 
Увод в изучаване на новата и най-новата исто-
рия. Универс. библ. № 68, С., 1927.
 “Един от най-добрите – според проф. А. 
Пантев-ако не и най-успелият представител 
между историците на т. нар. интердисципли-
нарни изследвания”.
 Умира на 25 август 1953 г. в София. (сн. 102)

125 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ

 Роден на 18 / 30 март 1879 г.  в гр. Щип, 
Македония. Завършва класическа гимназия в 
София през 1898 г. Следва класическа филоло-
гия в Лайпциг и Ерланген, Германия, където 
завършва през 1904 г. Доктор по философия 
на Ерлангенския университет от 1904 г. 
Частен хоноруван доцент по класическа лите-
ратура в Софийския университет от 1 октом-
ври 1909 г. Редовен доцент при Катедрата по 
сравнителна литературна  история от 19 май 
1912 г. Извънреден професор при същата кате-
дра от 1 юли 1917 г.
 Редовен професор и титуляр на Катедрата 
по гръцка филология от 1 април 1921 г.
 През 2004 г. се навършват 70 години от 
отбелязването на творческия юбилей (25 годи-
ни научна и 35 години писателска дейност) 
на проф. А. Балабанов, състоял се в Народ-
ния театър на 21 март 1934 г. Програмата на 
юбилея включва: Първа част - националния 
химн “Шуми Марица”, слово за проф. А. Бала-
банов от проф. Д. Дечев, студентския химн 
“Св. Климент” в изпълнение на хора на Музи-
калната академия, “Медея” – рецитация на 
Теодорина Стойчева, “От моста на Вардар”, 
“Прометей” – рецетация на  Н. Балабанов, 
“Охрида син” – изпълнение на хора на Народ-
ната опера, “Саломе” – поема в изпълнение 
на П. Герганова и Г. Стаматов, “Рапсодия 
Вардар” в изпълнение на П. и Л. Владигеро-
ви, Втора част - Слово за А. Балабанов от С. 
Радев,  поднасяне на поздравителни адреси и 
приветствия.
 Голяма част от поздравителните адреси на 
юбиляра се намират в Музея на СУ. 
 Умира на 30 ноември 1955 г. ( сн. 103 )

ПЪРВАТА ЖЕНА ДОЦЕНТ
В УНИВЕРСИТЕТА

 Тя е д-р Елисавета Карамихайлова.
 Родена на 22 август (4 септември) 1897 г. 
във Виена, Австрия. Завършва Първа Софий-
ска девическа гимназия през 1917 г. Следва 
физика и математика във Виена през 1917-
1921 г. Доктор по философия на Виенския 
университет от 1922 г. До 1935 г. работи 

в Institut fur Radioforschung при Виенската 
академия на науките, а от 1935 до 1939 г. 
– в Gavendisch Laboratory при Кембриджския 
университет в Англия.
 На 11 декември 1939 г. постъпва като редо-
вен доцент в Катедрата по специална физика 
с метеорология и геофизика при Софийския 
университет “Св. Климент Охридски”.
 Общ курс по: Опитна атомистика и радио-
активност.
 Хабилитационният й труд е посветен на 
проблема за твърдите гама-лъчи на актиние-
вата серия. 
 Е. Карамихайлова е първата дама на бъл-
гарската физика и е сред 23-те жени от целия 
свят, представена в книгата “Отдадени на 
своята наука жени – пионери в радиоактив-
ността”. ( сн. 104 )
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125 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ

 Роден на 15 / 27 декември 1880 г. в гр. 
Видин. Завършва класическия отдел на Видин-
ската гимназия през 1897 г. и славянска фило-
логия във Висшето училище в София през 
1902 г. Специализира във Виена (1903-1904), 
Санкт Петербург и Прага (1904-1905). Доктор 
по философия на Пражкия университет от 
1905 г. Заминава за специализация в Париж 
(1911-1912).
 Редовен доцент в Катедрата по история 
на българския език от 18 септември 1910 г. 
Извънреден професор в същата катедра от 
1 юли 1916 г. Редовен професор, титуляр на 
Катедрата по сравнително езикознание, от 6 
април 1921 г.
 Декан на Историко-филологическия факу-
лтет през учебната 1923-1924 г. Действителен 
член на БАН. Дописен член на Полската ака-
демия на науките в Краков, на Академията на 
науките на СССР в Ленинград, на Kings Colle-
ge ( Slavonic School ) в Лондон и на Slovansky 
Ustav в Прага. Действителен член на Българ-
ския археологически институт в София.
 Общи курсове в Университета по: История 
на българския език, Общо езикознание, Гот-
ски език, Гръцка морфология и др. Главните 
му трудове са: Увод в общото езикознание. 
С., 1927, Универс. библ. № 71; Сравнително 
индоевропейско езикознание. С., 1936, Уни-
верс. библ. № 168; Граматика на българския 
език. С., 1939; История на българския език. 
С., 1935 и др. Автор на над 500 научни и науч-
нопопулярни статии. 
 Редактор на сп. “Родна реч” заедно със Ст. 
П. Василев и на Български тълковен речник 
заедно с А. Теодоров-Балан. ( сн. 105 )

125 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. ВЕНЕЛИН ГАНЕВ

 Роден на 4 февруари 1880 г. в гр. Русе. 
Завършва гимназия в Русе през 1897 г. След-
ва право в Лайпциг (1897-1898) и в Женева 
(1898-1901 г.) с титлата лисансие по правото.
 Редовен доцент при Катедрата по енци-
клопедия и философия на правото от 19 май  
1908 г. Извънреден професор при Катедрата 
по философия и обща теория на правото от    
1 юли 1913 г. Редовен професор, титуляр на 
Катедрата по търговско право, от 1 август 
1918 до 8 май 1919 г. Частен хоноруван 
доцент по търговско право от 8 май 1919 г. 
Хоноруван професор по търговско право от 
октомври 1924 г. Отново редовен професор, 
титуляр на Катедрата по търговско право от         
1 февруари 1939 г.

 Декан на Юридическия факултет през 
учебните 1914-1915, 1916-1917 и 1917-1918 г. 
Дългогодишен народен представител.  
Дописен член на БАН от 1919 г. Регент.
 Общи курсове в Университета по Обща 
теория на правото и Търговско право. Главни 
трудове: Курс по обща теория на правото. Т. 
І, ч. І. Универс. библ.  № 54.; Курс по обща 
теория на правото. Увод. С., 1932; Учебник по 
обща теория на правото. С., 1932 и др. ( сн. 106 
)

125 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО

НА ПРОФ. ТЕМЕЛКО ИВАНЧЕВ

 Роден на 14 / 27 септември 1880 г. в гр. 
Дупница. Завършва гимназия (реален отдел) 
в София през 1900 г. Следва лесовъдство в 
Императорския лесовъден институт в Петро-
град, Русия (1902-1907), който завършва през 
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м. октомври със степен “учен-лесовъд”. Спе-
циализира в лесовъдния отдел на Политех-
никата в Цюрих, Швейцария (април 1925 
– април 1926) и във Висшето училище за 
почвена култура във Виена (април – октомври 
1926)
 Технически преподавател по лесоустрой-
ство от 25 май 1927 г. Редовен доцент при 
Катедрата по лесоустройство  (с таксация и 
оценка на горите) на Агрономо-лесовъдния 
факултет от 20 ноември 1928 г. Извънре-
ден професор при същата катедра от 1 март     
1932 г.
 Редовен професор, титуляр на Катедрата 
по лесоустройство, от  юни 1936 г.
 Общи курсове по: Горска таксация, Лесоу-
стройство, Оценка на горите, Горска статика.
 Главни трудове: Курс по горска таксация. 
Универс. библ.  № 132. С., 134; Курс по лесоу-
стройство. Универс. библ. № 15, С.; Развитие 
на лесоустройството изобщо и у нас. Земесто-
панска библ.  № 6, 1926; Горите и горското 
стопанство в България. Земестопанска библ. 
№ 45, 1931.
 Член–делегат на научно-техническата 
комисия по лесовъдство при международния 
земеделски институт в Рим. Председател на 
дружеството на лесовъдите академици в Бъл-
гария.
 Няколко години редактор и член на редак-
ционните комитети на списанията “Горски 
преглед” и “Лесовъдна мисъл”. ( сн. 107 )

120 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

 Роден на 4 февруари 1885 г. в гр. Хасково. 
Завършва гимназия в София през 1903 г. След-
ва химия в Софийския университет          (учеб-
ната 1903-1904 г.) и в Женева (1904 -1907), 
където завършва с licencie es sciences от 1907 
г. Доктор по химия и физика на университета 
в Гренобъл от януари 1908 г.  Специализира 
биохимия (химия на храненето и хранителни-
те продукти) в Мюнхен през учебната 1909-
1910 г.
 Асистент по химия в Университета от 10 
ноември 1910 г., частен хоноруван доцент 

при Катедрата по медицинска химия в Меди-
цинския факултет от 1 септември 1920 г. и 
частен хоноруван доцент по биохимия при 
Катедрата по органична химия във Физико-
математическия факултет от 30 ноември 1920 
г. Редовен доцент по химия в същия факултет 
от 1 април 1922 г. Извънреден професор при 
същата катедра от 21 февруари 1924 г.  Редо-
вен профе-сор, титуляр на катедрата, от 20 
декември 1935 г. до смъртта му – 22 декември 
1936 г.
 Декан на Физико-математическия факул-
тет през учебната 1931-1932 г.
 Член на Природоизпитателното друже-
ство. Председател на Съюза на българските 
химици. Член на Икономическото дружество. 
Член на комитета “Здравна пропаганда” при 
Дирекцията на народното здраве. Член на 
Societe de chimie biologique в Париж
 Общи курсове в Университета по: Неорга-
нична, Органична и Биологична химия. 
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 Монографични курсове: Евфористични 
отрови, Химия и биохимия на белтъчините, 
Наука за храненето. 
 Свободни курсове за всички студенти: 
Беседи по натурфилософия. Наука и позна-
ние.
Според студенти и преподаватели проф. А. 
Златаров е един от най-добрите лектори  в 
Университета – дотолкова добър, че лекциите 
му и публичните сказки привличат много-
бройни външни слушатели. 
 В едно свое писмо до проф. К. Гълъбов от 
12 декември 1926 г. самият А. Златаров отбе-
лязва, че “най-обичната ми работа са препо-
даванията на студентите: роден съм за препо-
давател... На лекция отивам като на празник, 
затова не обичам ваканциите... Не признавам 
писани лекции: обичам хрумванията, импро-
визациите, дори лиричните отстъпления по 
време на лекцията...”.
 Основни трудове: Очерки по философия 
на биологията. С. , 1911; Основи на науката за 
храненето. С., 1921; Начала на органичната 
химия. Универс. библ. № 29. С., 1923; Ръко-
водство по практически занятия по химия. 
Универс. библ. № 39. С., 1927; Учебник по 
органична химия. Универс. библ. № 76. С., 
1928; Начала на неорганичната химия. Ч. II 
Универс. библ. № 97. С., 1930; Курс по биохи-
мия, отдел броматология. Универс. библ. № 
128. С., 1933.
 Умира на 22 декември 1936 г. в една клини-
ка във Виена. Погребението на възторжения 
учен, писател и общественик на 26 декември 
с. г. се превръща във всенародно и е едно от 
най-грандиозните, запомнени от софиянци. ( 
сн. 108, 109 )

120 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР НИКОВ

 Роден на 19 / 31 май 1884 г. в гр. Бургас. 
Завършва класически отдел във Варненската 
гимназия през 1903 г. Следва история и визан-
тология в Мюнхенския университет (1904 
-1907), както и история на България и на Бал-
канския полуостров при проф. К. Иречек във 
Виенския университет (1908-1912). Доктор 
на Виенския университет от 1912 г.   
Редовен доцент в катедрата по българска исто-
рия от 3 юни 1920 г. Извънреден професор в 
същата катедра от 1 август 1923 г.
 Редовен професор, титуляр на Катедрата 
по българска история, от 16 юли 1936 г. до 
деня на смъртта му – 15 ноември 1938 г.
 Общи курсове по: История на България и 
История на Византия.
 Основни трудове: Българо-унгарски отно-
шения 1257-1277 г. Сб. на БА, кн. XI (1919 
),с. XII + 220. Хабилитационен труд; Принос 
към историческото изворознание на България 
и към историята на българската църква. Сп. 
на БА, кн. ХХ (1921), 1 – 62; Татаробългарски 
отношения през средните векове с оглед  към 

царуването на Смилеца. Год. Ист. - фил. XV 
– XVI (1919-1920), стр. 1 – 95; и др.
 Декан на Историко-филологическия факу-
лтет през учебните 1931-1932 и 1937-1938 г. 
 Действителен член на БАН от 1923 г. (от 
1937 г. секретар на Историко-филологиче-
ския клон). Член на Българския археологиче-
ски институт. Член на Българското историче-
ско дружество и негов председател от 1936 г. 
( сн. 110 )

120 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БАЛАРЕВ

 Роден на 27 декември 1885 г. в гр. Русе. 
Завършва Русенската мъжка гимназия през 
1904 г. Следва химия в Софийския универси-
тет (1904-1907) и поради университетската 
криза  продължава в Загребски университет 
(1907-1908). Доктор по философия на Загреб-
ския университет от 1908 г.
 Редовен доцент по неорганична и анали-
тична химия от 13 февруари 1920 г. Извънре-
ден професор при същата катедра от 1 октом-
ври 1923 г.
 Редовен професор и титуляр на Катедрата 
по неорганична химия от 14 юли 1930 г.
 Основен курс по: Неорганична химия.
 Основните му трудове са изцяло на нем-
ски език. ( сн. 111 )

115 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО СТАЙНОВ

 Роден на 6 / 18 май 1890 г. в гр. Казанлък. 
Завършва гимназия през 1908 г. в Стара Заго-
ра. Следва правни науки в Гренобъл и Париж 
(1908-1911), когато завършва с лиансие по 
правото. Доктор на икономическите и полити-
ческите науки на Парижкия университет. Спе-
циализира административно право в Лайпциг 
през 1911-1912 г.
 Частен хоноруван доцент при Катедрата 
по административно право от 23 май 1923 г. 
Извънреден професор при същата катедра от 
31 юли 1937 г.
 Основни курсове по: Административно 
право (обща и специална част)

40
110



 Автор на монографичните изследвания: 
Компетентност и народовластие,  С., 1923, 
Административно право. Обща част. С., 1934, 
Административно правосъдие. Два тома., С., 
1936 и 1937.
 Директор на печата (1 октомври 1919 
– 9 декември 1920). Народен представител от 
1923 г. Министър на железниците от 15 май 
1930 до 30 юни 1931 г.
 Пълномощен министър в Париж от 1 сеп-
тември 1934 г. до 15 май 1935 г.
 Член на Международния институт за 
публично право в Париж. Член на Института 
за конституционна и политическа история в 
Париж. ( сн. 112 )

110 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

АКАД. ДИМИТЪР ИВАНОВ

 Роден на 14 / 27 октомври 1894 г. в с. Мако-
цево, Новоселско. Завършва Първа софий-
ска мъжка гимназия през 1912 г. Следва 
индустриална химия в гр. Лион, Франция                  
(1914-1915) и химия в Софийския универ-
ситет (1919-1920). През 1921-1922 г. следва 
индустриална химия в гр. Нанси и получава 
диплом за инженер-химик през 1922 г. Док-
тор на Университета в Нанси от 1923 г. Спе-
циализира през 1923-1924 г. в Нанси и през 
1926 -1927 г. в Лион.
 Асистент по медицинска химия в Меди-
цинския факултет на Софийския университет 
(25 ноември 1920-30 август 1921). Асистент 
по аналитична химия във Физико-математи-
ческия факултет от 26 юли 1924 г. до 15 март 
1926 г. Редовен доцент в Катедрата по орга-
нична химия от 17 март 1926 г. Извънреден 
професор при същата катедра от 3 юни 1929 
г. Работи като стипендиант в лаборатории-
те на световно известните химици – проф. 
Вавон и Нобеловия лауреат проф. Виктор 
Гриняр. Навлиза в областта на химията на 
органомагнезиевите съединения, които опре-
деля като област на научните си изследвания. 
Създател е на нова за науката група от този 
тип съединения, познати като “реактиви на 
Иванов”. 
 Основни курсове:
 Монографични: Органо-магнезиеви съеди-
нения.
 Общи: Органична химия.
 Основните му трудове са изцяло на френ-
ски език.
 През 1933 г. по негово предложение са 
въведени дипломните работи в специалност-
та Химия. През октомври 1935 г. кандидат-
ства заедно с проф. А. Златаров за завеждащ 
катедрата по органична химия след пенсиони-
рането на проф. Пенчо Райков. Многооспор-
вания конкурс печели проф. Асен Златаров. 
Но само година след това катедрата отново 
е без ръководител поради преждевременната 
смърт на проф. А. Златаров. От 5 юни 1937 
г. проф. д-р Д. Иванов е редовен професор и 
титуляр на Катедрата по органична химия в 
Университета.
 Лауреат е на Френската академия на науки-
те и носител на премията “Узо” (1932). Носи-
тел е на ордените “ За гражданска заслуга” IV 
ст. (1934), “Св. Александър I” IV ст. (1937). 
Като декан на Физико-математическия факул-
тет е награден от италианското правителство 
с орден “Корона д’ Италия” III ст. по случай 
присъждането на научната степен “ доктор 
хонорис кауза” по естествени науки на цар 
Борис III от Римския университет (1940).
 Лауреат е на Димитровска награда за 1954 
-1958 г. и носител на златен медал “300 годи-
ни българско розово масло” (1964), медал “ 
100 години БАН”, юбилеен медал “25 годи-
ни народна власт” (1969), медал “150 годи-
ни Ленинградски университет” (1969), орден 
“Кирил и Методий” II ст. (1970) и на почетен 
медал “Св. Климент Охридски” на Софий-
ския университет (1974).
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 Член е на Френското химическо друже-
ство от 1924 г. и негов почетен член от 1972 г. 
Дългогодишен член на Съюза на българските 
химици и две години председател на Софий-
ското химическо дружество.
 Умира през 1975 г. ( сн. 113 )

105 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. Д-Р ЦЕКО ТОРБОВ

 Роден на 2 / 15 април 1899 г. в гр. Оряхово. 
Завършва гимназия в Плевен (1917). Записва 
право в Софийския университет, но заминава 
за Берлин и следва две години в Юридиче-
ския факултет на Берлинския университет. 
Премества се в Гьотинген, където завършва с 
докторат по право (1923). Две години стажу-
ва в адвокатската кантора на вуйчо си в Оряхо-
во. През 1925 г. отново заминава за Германия, 
за да следва философия. Същевременно става 
сътрудник и последовател  на големия герман-
ски философ проф. Леонард Нелсон. През 
1929 г. завършва философия с втори докторат. 
След завръщането си в България става учител 
в немското училище в София  (1930-1931) и 
италианското училище в София (1930-1944). 
 Частен доцент в катедрата по обща теория 
и философия на правото от 1942 г. Редовен 
доцент и професор в същата катедра (1944-
1948). Професор по немски език и междуна-
родно право във Военната академия в София 
(1939-1947). Професор по немски език в 
Юридическия и Философско-историческия 
факултет (1948-1963).
 Декан на Юридическия факултет през 
учебната 1947-1948 г. Заместник-декан на 
Юридическия факултет, с малки прекъсвания 
(1950-1956).
 Член и секретар на Философско-социоло-
гическото дружество в София (1931-1945 
г.). Член и секретар на Философския клуб в 
София (1935-1944). Член на Международното 
обединение за Правна и социална философия 
(от 1951 г. до края на живота му 1987). Поче-

тен член на Философското дружество на име-
то на Кант (от 1973).
 Лауреат на Хердерова награда на Виен-
ския университет за превода на “Критика на 
чистия разум” (Кант) и цялостната научна 
дейност (1970).
 Златен докторат по право на Университета 
в Гьотинген (1974).
 Ордени: “Кирил и Методий”, първа степен    
(1974), “Червено знаме на труда” (1979), 
“Народна република България” (1984).
 Умира на 8 юни 1987 г. на 88-годишна въз-
раст. ( сн. 114 )

60 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ПРОФ. ДИН МИЛЧО ЛАЛКОВ

 Роден на 5 септември 1944 г. в гр. Бяла, 
Варненско. Завършва гимназия във Варна, а 
специалност История (профил балканисти-
ка) в Историческия факултет на Софийския 
университет “Св. Климент Охридски” през    
1969 г.
 Асистент по нова и най-нова балканска 
история в Катедрата по история на Визан-
тия и балканските народи при Историческия 
факултет на Университета (1970). Доктор по 
история от 1976 г. Доцент по нова и най-нова 
балканска история от 1981 г. Доктор на исто-
рическите науки от 1992 г. Професор по нова 
и най-нова балканска история (1994). Носи-
тел на Хердерова награда (1995)
 Специализирал и чел лекции като гост-про-
фесор в Австрия, Германия, Холандия, САЩ, 
Швейцария.
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 Заместник-директор на Българския изсле-
дователски институт във Виена (1977-1978).
 Ръководител на Катедрата по История 
на Византия и балканските народи в Исто-
рическия факултет от 1982 до смъртта му 
през 2000 г. Ръководител на Катедрата по 
обща история  в Югозападния университет 
“Неофит Рилски” в Благоевград (1989-2000). 
Заместник-декан на Историческия факултет 
на Софийския университет “Св. Климент 
Охридски” (1983-1987)
 Член на ръководството на Международна-
та асоциация по славянска история.
 Умира на 11 юни 2000 г.
 През 2004 г. колегията при Историческия 
факултет събра и издаде специален сборник, 
посветен на проф. дин Милчо Лалков, съста-
вител доц. д-р Искра Баева. ( сн. 115 )

ПЪРВАТА ЖЕНА АСИСТЕНТ 
В УНИВЕРСИТЕТА

 Тя е Теодора Райкова, дъщеря на проф. П. 
Райков.
 Родена на 28 септември (ст. ст.) 1893 г. 
в София. Завършва Втора девическа гимна-
зия през 1911 г. Следва химия в Софийския 
университет. Завършва висшето си образо-
вание през 1916 г. От 1 август 1918 г. до 15 
септември 1932 г. е асистент в Института по 
органична химия в Университета. Член е на 
Българското химическо дружество.

ÑÒÓÄÅÍÒÈÒÅ

СТУДЕНТСКИЯТ ПРАЗНИК

 Още през 1276 г. с папска була са отлъ-
чени от църквата студентите от Парижкия 
университет, които “празнуват с оргии, улич-
ни танци и безсрамно играят на зарове и 
други хазартни игри в Божиите храмове и на 
олтарите”. Твърде свободни се оказват сту-
дентските нрави в Германия, а във виенските 
статути Ректорът и Сенатът строго постановя-
ват: “Студентите не трябва да отделят повече 
време за пирове, дуели и свирене на китара, 
отколкото за физиката, логиката и другите 
научни предмети. Не им подобава всъщност 
да устройват танци по улиците...”
 На 12 (сега 25)  януари, “Татянин ден” 
– студентския празник на Московския универ-
ситет , тълпи студенти до късна нощ обика-
лят из Москва с песни, возят се прегърнали 
се по трима и четирима в една кола, и викат 
с все гърло...Като се позаредят в пивниците, 
студентите на тълпи тръгват по булевардите 
надолу към Тръбния площад с песни, но вече 
“Gaudeamus” е заменен от “Дубинушка”... 
 Българските студенти не остават по-назад 
в изявите си, формирани под влиянието на 
старите европейски традиции. Посветител-
ски ритуали за първокурсници в заведения, 
“кнайпета” на петокурсници, традиционни 
балове и пр. Но “най-силни” са студентите на 
своя празник. След официалностите, словата 
и церемониите следва веселбата. А тя винаги 
е неудържима като младостта.
 По време на осмодекемврийската вечер 
студентите пеят, танцуват, буйно се веселят в 
заведения, академични столове, частни квар-
тири. Пресата от началото на четиридесетте 
години информира, че студентите от различ-
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ните корпорации устройват веселби в столич-
ните локали “Биад”, “Гамбринус”, “Менза-
академика”, “Алианс Франсе”, салоните на 
немското училище и пр. Често техни гости са 
преподаватели, които лудо развеселените сту-
денти подхвърлят до тавана, пеейки студент-
ския химн “Gaudeamus”. Не един път това се 
случва и с цар Борис III, който задължително 
поздравява строените пред Народния театър 
студенти преди тържествената церемония по 
време на патронния празник, а вечерта гос-
тува на техните забави. Не са рядко явление 
буйствата и сблъсъците на загубили мярката 
студенти, затова полицията бодърства през 
цялата нощ.
 Днес нещата не са променени. Месец 
преди празника се планира празнуването, 
подбират се оферти на заведения, на отдал-
ечени в планината хижи, хотели, уединени 
квартири и пр. Целият университетски живот 
се подчинява на очаквания празник. Особено 
вълнуващо е усещането за първокурсниците, 
които за пръв път се изживяват като истински 
студенти. ( сн. 116, 117 )

ХИМНЪТ НА СВ. КЛИМЕНТ

 Химнът ( Кантатата ) на Св. Климент е 
създаден през 1916 по повод отбелязването на 
неговата 1000-годишнина. Текстът е на Стоян 
Чилингиров, а музиката на Добри Христов.
 Оттогава до днес химнът се изпълнява по 
време на академичните празници и промоции. 
Встъпителният стих изразява непрекъснатия 
народностен стремеж към духовно единство.

“ На неразделний роден край
Звездата и възхода!

Чрез твоя дух народа
През цели векове мечтай, -

Простор и висоти,
О, Клименте свети! “ ( сн. 118 )

СТУДЕНТСКИЯТ ХИМН

“Нека да се веселим,
  Докато сме млади!”

 Всички познават знаменития студентски 
химн “Gaudeamus igitur”(Да се веселим).
 Счита се, че песента е написана през XII 
в. в Германия и след множеството добавки и 
преработки химнът става символ на универси-
тетския живот. Съвременният текст на тази 
известна песен е открит в сборник от 1781 г. 
под редакцията на Киндлебен, който прави 
и окончателната преработка. Някои оскърбя-
ващи стихове са изхвърлени, за да се нагоди 
текстът към университетските норми. 
 В навечерието на откриването на Висшето 
училище в София през 1888 г. студентският 
химн е своеобразен символ на академизма, 
университета и висшето образование за оне-
зи, които са пътували и учили в Европа. През 
1884 г. по време на прощалната вечеря на       
К. Иречек се вдигат наздравици за чешкия и 
за бъдещия български университет, пеят се 
песни, сред които и “Gaudeamus igitur”. През     
1935 г. в България излиза дори малка брошу-
ра, посветена на историята, текста, превода и 
музиката на студентския марш от българина  
Смил Иванов. 
 Наред с химна на св. Климент Охридски 
студентският марш звучи неизменно на тър-
жествените  академични церемонии и поко-
ления студенти свързват познатата музика с 
романтиката на своята университетска мла-
дост. ( сн. 119 )

ПОСВЕТИТЕЛСКИТЕ РИТУАЛИ 

 Своеобразен отглас на западноевропейско-
то университетско влияние е намерилият поч-
ва в Софийския университет специален риту-
ал за приемане на новите колеги в студентска-
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та общност чрез обредно къпане, напиване, 
посвещаване и пр. Традиционното кръщаване 
на младите медици например се извършва в 
популярното заведение “Гамбринус”, което 
през 40-те години на ХХ в. е побирало почти 
целия факултет. Председателят на студент-
ското медицинско дружество (петокурсник), 
декориран с огърлица от човешки гръбначни 
прешлени, на която виси голям магарешки 
хлопатар (звънец) и носещ “жезъл” (бедре-
на кост), ръководи “откритото заседание на 
факултетния съвет”. Представител на първо-
курсниците дава клетва за вярност към профе-
сионалните и етичните традиции на медицин-
ското студентство. Клетвата е последвана от 
ритуално къпане – старите студенти заливат 
масата на “новопокръстените” в средата на 
салона с газирана вода от стъклени сифони.

АБСОЛВЕНТСКАТА ПРОМОЦИЯ

 Абсолвентската промоция е не по-малко 
атрактивна и тържествена. От края на 1934 
г. (времето на тържественото освещаване на 
първите собствени универститетски сгради) 
по предложение на ректора Академичният 
съвет решава занапред дипломите на завърши-
лите Университета да се раздават в Аулата, 
като факултетите разработят специални про-
цедури за това. Днес абсолвентите на Универ-
ситета получават своите дипломи официално 
на тържествени промоции по време на  Кли-
ментовите дни през м. ноември и Майските 
дни на културата.

110 ГОДИНИ
ОТ ПЪРВИЯ  КОНФЛИКТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ – СТУДЕНТ

 На заседанието от 22 февруари (ст.ст.) 1895 
г. ректорът Д. Агура уведомява Академичния 
съвет за постъпило заявление, подписано от 
30 студенти – юристи от II курс на Юридиче-
ския факултет, с оплакване от преподавателя 
по гражданско право А. Каблешков, който се 
отнасял лошо с тях по време на лекции и на 
последния изпит. След допитване до студен-
тите от страна на ректора се установява, че 
оплакването се дължи на строгостта на пре-
подавателя при провеждането на семестри-
алния изпит. В резултат от направената про-
верка и след разясненията на преподавателя  
Академичният съвет стига до заключението, 
че студентското оплакване е “неумест-но и 
неприлично” и прави “строга бележка на под-
писалите заявлението”, като ги приканва да 
посещават редовно задължителните лекции 
по гражданско право. За съжаление студен-
тите отказват да влязат в час. Независимо от 
двукратната покана и удължаването на  срока 
за посещение на лекциите се стига до дисци-
плинарната мярка за разпускане на въп-рос-
ния курс. Така вечното противоречие между 
докторите и схоларес (както е на  латински) 
завършва в полза на докторите.

ПРОФ. К. ГЪЛЪБОВ 
ЗА СТУДЕНТИТЕ

 Що се отнася до студентите – то ето ги 
пред нас. Те и сега са същите. Едни четат, 
други не, и всички искат да изкарат. Вие няма 
да ги промените. Те са все такива, откак са 
изобретени университетите. Затова, когато се 
явяват при вас на изпит, изпитвайте ги гриж-
ливо, за да им стане ясно, че вие знаете какво 
представлява всеки един от тях. Пък по-често 
ги пускайте: те и без това ще забравят всичко, 
което са учили.

ПАМЕТНИКЪТ 
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕТЕЦ

 В градинката между Народното събрание 
и Ректората през 1941 г. от името на българ-
ското студентство академичният аероклуб 
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поставя паметник на българския летец. Цяла-
та стойка и лицето на младежа са озарени от 
стремежа към висините, което отлично корес-
пондира с устрема към знанието на българско-
то студентство. Скулптурата е първа творба 
на Георги Коцев. ( сн. 120 )

ØÀÐÆÎÂÅ

ÁÈÑÅÐÈ

ОТ КСК` 2004 ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГА-
РИЯ:

“ ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ЛЮБЕН КАРАВЕ-
ЛОВ НАЧЕЛО НА 

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНОРЕВО-
ЛЮЦИОННО ДВИЖЕНИЕ”

*  *  *
“Антиосманската съпротива не спира през 
нито една от петстотинте години на робство-
то”.

*  *  *
“Положението на Балканите остро се изост-
ря”.

*  *  *
“Първият патриот на втория период е Г. Раков-
ски”.

*  *  *
“Левски е роден в Карлово под името Иван 
Василев”.

*  *  * 
“Неговото духовно и практическо развитие 
преминава през няколко етапа”.

*  *  * 
“Останал отрано сирак, той помага на майка 
си в домакинските работи” .

*  *  *
“По Великденските празници Левски скъсва 
с расото”.

*  *  *
“В. Левски се придвижва незабележимо по 
всички български земи”.

*  *  *
“Единственото нещо, за което е мислил Лев-
ски е как да подобри безпорядъка в страната 
си”.

*  *  *
“Той изрича: “Ако загубя себе си, губя само 
аз”.

*  *  *
“Левски тръгва за Ловеч, за да вземе прото-
колната книга на ВРО и зашива в шинела на 
коня си”.

*  *  *
“В. Левски става жертва на предателство от 
поп Цанко в Къхринското ханче”.

*  *  *
“По това време В. Левски получава телеграма 
от Л. Каравелов, която не прочита “.

*  *  *
“Изборът му е как и къде да умре и как и за 
какво да се бори “.

*  *  *

“В. Левски е заловен по много нелеп начин. 
Опитвал се да прескочи границата и царвула 
му се закачил за плетта, спъва се и пада “.

*  *  *
“Апостола е обесен в центъра на София “.

*  *  *
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“Д. Общи е заловен от турските потери при 
опит да открадне пътуващи пари “.

*  *  *
“Л. Каравелов е роден в заможно белгийско 
семейство в Котел “.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ È ÌÀÒÅÐÈÀËÈ

250 ГОДИНИ 
МОСКОВСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИ-

ТЕТ
“МИХАИЛ В. ЛОМОНОСОВ”

 Най-старото и най-голямото висше учебно 
заведение в Русия. Основано по инициатива 
и замисъл на М. В. Ломоносов през 1755 г. 
в Москва. Старата сграда на университета в 
центъра е строена през 1786-1793 г. в стил 
руски класицизъм и е преустройвана след 
пожара през 1812 г. В съветско време е изгра-
ден нов величествен архитектурен ансамбъл 
на Ленинските хълмове, открит на 1 септем-
ври 1953 г. Той обхваща 27 основни и около 
30 обслужващи здания, включващи 168 ауди-
тории, около 1700 лаборатории, библиотечни, 
музейни и други помещения, 5755 стаи за 
студенти и аспиранти, 184 жилища за препо-
даватели. Новият университетски комплекс 
е най-големият в света. През 1954 г. Москов-
ският държавен университет има 12 факу-
лтета, 209 катедри, астрономическа обсерва-
тория, ботаническа градина, научно-учебни 
станции, музеи и пр. В него са  учили А. И. 

Херцен, И. С. Тургенев, М. Ю. Лермонтов, 
А. П. Чехов, И. М. Сеченов, Н. И. Пирогов, 
С. И. Вавилов       (почетен доктор на Софий-
ския университет) и много други. През 1973 
г. Софийският университет сключва догвор за 
многостранно сътрудничество с МДУ “М. В. 
Ломоносов”.         ( сн. 121, 122, 123 )

120 ГОДИНИ
ОТ УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ
В СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА

(1885)

 В Музея на СУ се съхранява рядка ори-
гинална снимка на Легиона на студентите, 
участници в Сръбско-българската война от 
1885 г. ( сн. 124 )

60 ГОДИНИ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОМЯНА

ПРЕЗ 1944 - 1945 г.
( сн. 125, 126 )

ИЗ “УЧИТЕЛКА НА ЖИВОТА,
НО КОГА?”

…”Сега на нас, които мислим за миналото, 
защото се надяваме в бъдещето, ни е нужен 
повече от всякога критически поглед върху 
българската история, а не сантиментален зах-
лас. Трябва да се обясни в края на краищата 
защо прогресът в нашата национална исто-
рия, при толкова милите черти на българина 
и на българската нация е така бавен, така 
мъчителен. 
 Дали сме били от Бога наказани или зла 
орисия ни е сполетяла?
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 Дали е виновен кръстопътят, на който 
живеем?
 Дали сме негодна раса, тор за висши циви-
лизации?
 Дали сме хитри в дребното и неспособни в 
голямото?
 Дали сме нямали водачи или сме имали 
такива,  каквито заслужаваме?
 Дали сме имали много предатели и малко 
светли умове като В. Левски?
 Дали сме имали добри приятели или сме 
се сродили с дявола?
 Кое е пречело на нашия прогрес, кое е тла-
скало нашия полет?...”
  
  Николай Генчев
  Младеж, 1966 , № 8, 4 - 9

15 ГОДИНИ 
ОТ ПРОМЯНАТА ПРЕЗ 1989 г. 

ÌÓÇÅÉÍÈ ÄÅÉÍÎÑÒÈ

ПРЕУСТРОЙСТВО 
НА МУЗЕЙНОТО ПРОСТРАНСТВО

 През май 2004 г. в Музея на СУ е създаде-
на с нови витрини и оборудване зала за вре-
менни изложби. Автори на проекта са проф. 
Лъчезар Лозанов и доц. Мирослав Богданов 
от Националната художествена академия.        

ИЗЛОЖБА
“70 ГОДИНИ 

РЕКТОРАТ И БИБЛИОТЕКА”

 На 18 май 2004 г., международния ден 
на музеите, през Майските дни на култура-
та на Университета,  в Музея на Софийския 
университет е открита временна изложба на 
тема: “70 години Ректорат и Университетска 
библиотека”. Под този наслов са показани 
документи и материали, посветени на 65-
годишнината от 50-ия юбилей на Универ-
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Мастилница на проф. Христо Гяуров
(Богословски факултет)

Геоложки компас
от началото на ХХ в.

Часовник на университетската охрана
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Протокол от 18 септември 1894 г.
за избора на проф. Димитър Д. Агура
за ректор на Университета

Диплейдоскоп от 1896 г.
произведен в Париж

Протокол от 9 ноември 1901 г.
за избора на проф. Димитър Агура
за председател на БИД



ситета, 80-годишнината от създаването на 
Богословския факултет, 125-годишнината от 
рождението на проф. Александър Балабанов 
и издаването на фотоалбум по негативи на 

художник-фотографа Божидар Карастоянов. 
Изложбата е посетена от над 200 души от уни-
верситетската и столичната общественост.
( сн. 127, 128, 129 )

СЪСТАВИТЕЛСТВО НА СБОРНИК

 През 2004 г. Музеят на СУ организира, 
подготви и състави сборник, посветен  на 
155-годишнината от рождението на проф. 
Димитър Д. Агура. ( сн. 130 )
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИК

 На 24 ноември 2004 г. в рамките на Кли-
ментовите дни на Университета  в Музея на 
СУ се състоя представяне на сборника, посве-
тен на проф. Димитър Д. Агура, от неговите 
наследници – арх. Атанас Агура и инж. Кон-
стантин Агура, с коктейл в негова чест.
( сн.131, 132, 133 )

УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

 През септември 2004 г. Музеят на СУ 
участва в конкурс за проекти под названието 
“Europa Nostra Awards 2004” в Хага, Холан-
дия. Документите са подготвени и изпратени 
от доц. Цвета Тодорова, изпълнителен дирек-
тор на Музея на СУ. Подготовката и обработ-
ката на фотосите е на худ. доц. Мирослав 
Богданов от Националната художествена ака-
демия.

УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЛОГО

Франсоа Митеран,
почетен доктор на Софийския университет от 1989 г.

125

126



53



 През 2004 г. Музеят на СУ участва в кон-
курса за лого на Историческия факултет. 
Автор на проекта е худ. доц. Мирослав Богда-
нов. 

УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖБИ

 През 2004 г. Музеят на СУ участва в излож-
бата “България – Австрия 125 години дипло-
матически отношения” във Виена с медал 
и грамота за удостояването на проф. дин 
Милчо Лалков с Хердерова награда, Виена, 
1995 г. и с поздравителен адрес от Виенския 
университет по случай 100-годишнината на 
Университета през 1988 г.
 Със същите материали Музеят участва и в 
организираната по същия повод  изложба  (11 
-30.11.2004) в Националната библиотека “Св. 
св. Кирил и Методий”. ( сн.134 )
ОРГАНИЗИРАНИ И ИНДИВИДУАЛНИ

ПОСЕЩЕНИЯ В МУЗЕЯ

 На проф. Евгений Н. Пашенцев – директор 
на Международния център по социално-поли-
тически проучвания (22.05.2004), на проф. 
дин Людмила  Горина, почетен доктор на 
Софийския университет “Св. Климент Охрид-
ски” (8.06.2004), на Директора на Музея на 
Варшавския университет д-р Томаш Страчек 
(18.09.2004), на Едуард Монроу (специали-
зант по Фулбрайтова програма от САЩ),  на 
делегатите на Шестия конгрес на правосла-
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вните богословски факултети (6.10.2004), на 
участниците в 42–ия летен семинар по бъл-
гарски език и култура за чуждестранни бъл-
гаристи и слависти (София, 18 юли - 7август  
2004), на студенти от специалност Архивисти-
ка (21.10.2004) и от други специалности на 
Университета.
( сн. 135, 136, 137, 138 )

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
СЪС СТУДЕНТИ II КУРС

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 На 29 ноември 2004 г. в Музея на СУ се 
проведе среща – пресконференция със студен-
ти от II курс, специалност Връзки с обществе-

ността, по проблемите на музейната реклама 
под ръководството на доц. д-р Минка Златева 
и с участието на доц. д-р Цвета Тодорова, 
изпълнителен директор на  Музея на СУ. 
Като резултат студентите представиха впо-
следствие свои проекти за рекламна дипляна 
на Музея на СУ. ( сн. 139, 140, 141 )

КОНСУЛТАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКА 
ПОМОЩ

 Музеят на СУ чрез неговия изпълнителен 
директор доц. Цвета Тодорова проведе кон-
султации с директора на Музея на Икономиче-
ския университет в гр. Свищов, с представи-
тели на Габровския технически университет, 
на Медицинска академия и на Националната 
спортна академия във връзка със създаването 
на музеи  и ритуални символи техните висши 
учебни заведения.

МУЗЕЙНИ ИЗДАНИЯ

 През 2004 г. са издадени в Университет-
ско издателство и представени пред универ-
ситетската общност годишното издание на 
Музея – MUSEUM  2 / 2003  и фотоалбумът 
“Софийският университет през фотообектива 
на 30-те години на ХХ век” с автор и съста-
вител доц. Цвета Тодорова, изпълнителен 
директор на Музея на СУ. Художественият  
дизайн и компютърната обработка са на доц. 
Мирослав Богданов от Националната художе-
ствена академия. ( сн. 142, 143 )

МУЗЕЙНА РЕКЛАМА

 С рекламна цел през 2004 г. са изработени 
торбички в сребрист цвят с музейното лого.
По повод Новата 2005 година са отпечатани 
три вида рекламни календари с музейна тема-
тика. ( сн. 144, 145, 146 )

МУЗЕЙНОТО ЛОГО

През 2004 г. Музеят на СУ възприе свое лого 
по проект, разработен от худ. доц. Мирослав 
Богданов. ( сн. 147 )ÑÈÒÍÈ, ÄÐÅÁÍÈ, êàòî ...
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 Антският историк Грекович, като задъл-
ба из изворите, откри, че писмената, които 
Кирил и Методий пробутали на Бориса, не са 
измислени от тях, а са откраднати. Изпратен 
от Цариград с шпионски задачи при хазарите, 
Кирил (като природен българин естествено 
е служил на Византия) видял писмената на 

рожките славяни и без да го съгледат, ги муш-
нал в торбата. После ги обявил за свои и чрез 
агентурата си подмамил Бориса – Михаила да 
ги приеме за български.
 Борис се хванал на номера. Поканил при 
себе си Климента, Наума, Ангелария и дру-
гите Кирилови ученици, като им дал много 
пари да открият академии и университети...
 Борис открил и първия университет в све-
та, колкото болонци и ягелонци да се правят 
на улави и да не признават този факт. Уни-
верситетът бил отворен в Охрид, по-далеч от 
столицата, защото на студенти цар вяра не 
бива да има. За ректор Борис отправил Кли-
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мента, който дотогава съчинявал словата цар-
ски, оттогава наричан Охридски. Създадени 
били два редовни факултета “За отглеждане 
на едромащабен добитък” и “За присаждане 
на кайсиеви пръчки върху лозов пън”. Имало 
и задочен факултет по писмовност, но той 
нямал студенти.
 И от всички земи български потеглили 
студенти за Охрид. Които били с каруци, 
пристигнали още през септември. Другите 
дошли по-късно с писмо от двореца да се 
запишат тайно, защото са наши момчета. 
Така Климентовият университет подготвил 
много дипломати, тайни съгледвачи, външни 
търговци, културестети и ашладисти, които 
отведнъж превърнали България в първата 
духовна сила в света...
 И делото на Бориса – Михаила пребъдва 
във вековете. И днес йощ щом погледнеш въз 
Балкана, ще видиш университетът в София се 
казва “Климент Охридски”, а библиотеката 
“Кирил и Методий”, а библиотеката в Скопие 
(не се знае защо в Скопие, а не в Охрид) се 
казва “Климент Охридски”, а университетът 
“Кирил и Методий”.

  Из “Краткосмешната история на Бълга-
рия” от Никола Веранов

* * *
 Проф. Марин Бъчеваров обичал да остава 
до късно в кабинета си, за да работи на спо-
койствие. Една вечер при него влязъл изпла-
шен служител:
 -  Господин професоре, в библиотеката 
има крадец! Видях го !
 -  Хм... – вдигнал поглед от ръкописите 
проф. Бъчеваров. – И ... какво чете? 
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*  *  *
 Проф. Димитър Иванов узаконява прин-
ципа, че освен изтеглените в билета въпроси 
студентът трябва да знае и материала извън 
билета. И за проверка устройва т. нар. “раз-
ходка из органичната химия”. В този сми-
съл е известно неговото правило: “И когато 
поставям оценка среден (3), аз трябва да съм 
сигурен, че целият изпитен материал се знае 
за 3”. След “разходката” има и такива оцен-
ки  –  “Ще трябва да четете още 20 дни 
за въглехидрати“ или “20 дни за алкалоиди“, 
или “Колега, ще трябва да се явите не по-рано 
от три месеца на  I част”.

*  *  *
 На лекции проф. Димитър Иванов не пропу-
скаше случай да прибави любопитни подроб-
носи. Разказваше увлекателно и студентите 
се радваха детински на неговите историйки. 
Една от тях се ползваше с особен успех. Кога-
то преподаваше за акролеина, люто, дразне-
що очите вещество, отделящо се при пържене 
на мазнини, професорът разказваше, че в 
неговия квартал имало кебапчия, който така 
бил свикнал с акролеина, че при излизане на 
чист въздух му ставало лошо и трябвало да 
го внасят обратно в кебапчийницата, за да се 
съвземе. А когато сър Александър Тод стана 
председател на Английската академия на нау-
ките – Роял Сосайети, той обясни, че титлата 
“сър” е нещо като “герой на социалистиче-
ския труд”.

* * *
 В България още не сме усетили лизетя        
(сладостта) на афоризмите. Истина е, опита-

хме няколко души да кажем нещо и по тоя 
начин, но не ще да сме заинтересували мно-
зина с нашите афоризми. Пък и народните 
ни пос-ловици все още не са надминати нито 
от един наш афоризъм. Това е тъй може би 
не защото нямаме още дълга опитност и тра-
диция, а защото твърде много сме под влия-
нията на мъд-ростта: “Пиша ти дълго писмо, 
защото нямам време (или защото ме мързи и 
по-мъчно е) да ти напиша кратко”.

* * *
 В България има най-много хора, на които 
културата личи, както личи белилото и черви-
лото по лицето на слугиня.

* * *
 Никой няма да скъси вечността, само защо-
то я мери със своя аршин.

* * *
 Много светлина пречи да  виждаме. Много 
знание – още повече пречи.
   Александър Балабанов

* * *
 Името на проф. Балабанов е свързано с 
всичко, което диша, мисли и се труди, за да 
издигне България на оная висота, която й е 
нужна, за да бъде без стеснителност приета в 
семейството на културните страни...
 Неговата фигура – малка и набита, него-
вия ход – дребен и бърз, като че е на коле-
лета, рошавата му коса, като мексиканските 
девствени гори – да я проумееш трябва да 
хвърчиш над нея с аероплан – върху която 
колебливо се държи една висока смачкана 
шапка, знаменитата му чанта, пълна с научни 
лекции и разни други колекции, всичко това, 
казано за този човек, не може да бъде избег-
нато нито от окото на карикатуриста, нито на 
хумориста...
 Карикатурата търси винаги едно подчерта-
но събитие или една фрапираща личност.
 За Александър Балабанов може да се каже, 
че той в едно и също време е и личност, и 
фигура, и събитие.
   Александър Божинов

* * *
 Защо се боите толкова от цензурата.
 Аз никак не се боя. Напротив, тя ме пази 
от опасности.
 Иначе бих ял много по-лоши лобути, откол-
кото ги ям сега.
   Александър Балабанов

* * *
 Проф. Казанджиев пише на таблата: Роял, 
Сладкарница, Цар Освободител, Лука, Чалал-
джа, Университет.
 Карадимитров с наведена глава слуша и 
запомня.
 Проф. Балабанов: Хайде, кажи сега, в коя 
от тия думи съм си забравил чантата с пишу-
щата машина.
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* * *
 Много пъти, когато продължително чака 
трамвая пред Военния клуб и най-сетне той 
пристига, проф. Балабанов се качва в него, 
то събува галошите си пред трамвая, вън, на 
паважа и тогава се качва...
 Често, едно време, в локалите му сменя-
ваха шапката. На една сламена шапка вътре 
веднъж беше написано – и то от Елин Пелин: 
“Тая шапка е на проф. Алекс. Балабанов, кой-
то я намери или размени, да я занесе в дома 
му, ул. “Цибра” 7“.
   Александър Божинов

*  *  *
 По времето на другарските съдилища 
проф. Петко Стайнов е избран за председа-
тел на другарския съд при Университета. На 
един такъв съд се разглежда тежък случай 
– една студентка в час по физкултура пребър-
квала дрехите на колежките си, а имала и 
разпуснато поведение – носела “опашка”. 
Проф.                П. Стайнов не може да си 
намери място специално по второто обвине-
ние и на заседанието произнася пред присъ-
стващите цяла реч в защита на “опашките”. 
Оказва се, че тях ги носели още някогашните 
франки, че те са една много удобна прическа, 
че те изискват малко време – а всички знаем 
колко е ценно времето за студента, че те също 
са много красиви – не може човек още от 
пръв поглед да не забележи това и пр., и пр. 
Изобщо въпросът за “опашката” се превръща 
в главния въпрос и обвиненията отпадат.

*  *  *
 Проф. Петко Стайнов, един от най-извест-
ните български юристи, и проф. Алексан-

дър Бурмов, били свързани със здраво прия-
телство, въпреки различните си характери. 
Проф. Стайнов – винаги коректен, спокоен, 
вежлив; проф. Бурмов – добродушно-насме-
шлив, ироничен, любител на шегата и вица. 
Двамата професори се срещат в коридора на 
Юридическия факултет и Бурмов, едва сдър-
жайки смеха си, с висок шепот се обръща към 
отдавна побелелия свой колега:
 - Петко, ... ха-ха-ха... Знаеш ли какво при-
казват за тебе, а? ... Ти със студентките там... 
Ха-ха-ха...
 Проф. Стайнов внимателно слуша, леко 
наклонил глава към дясното си рамо. После 
се оглежда около себе си и със същия шепот 
отговаря:
 - И ти приказвай, Бурма, моля те! ...

*  *  *
 Случило се така, че само след няколко 
години преподавателска работа като доцент 
в Юридическия факултет Ст. Баламезов тряб-
вало да мине на дипломатическа работа във 
Виена. Той още с пристигането си побързал 
да отиде при един от най-известните тогава 
лекари психиатри. Лекарят, дребно пъргаво 
старче, при това професор в Медицинския 
факултет на местния университет, го при-
слушва, почуква и го пита от какво се оплак-
ва. “Видите ли, господин професор, много се 
вълнувам, – оплакал се Баламезов. – Никак 
не мога да свикна с аудиторията. След всяка 
лекция се налага да се преобличам – ризата 
ми е мокра”. Старчето пак започнало да го 
преслушва и чука, после се засмяло, плеснало 
го по голия гръб и извикало: “Вълнувайте се, 
вълнувайте се млади човече, тежко ви и гор-
ко, когато престанете да се вълнувате!...”.
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* * *
 Студентите на проф. Д. Баларев вечно ще 
говорят за оригиналния професор, който взе-
мал първите часове на деня, влизал с наметна-
то през рамо палто и се обръщал към тях чест 
с израза: “Вижте какво, моля Ви се...”.  
 Проф. Близнаков често се хвалеше, че 
Баларев го скъсал на изпита по неорганич-
на химия. Това е защото е бил от противния 
лагер – на физикохимиците. Студентите тога-
ва още от студентската скамейка вземали 
страна и в научните спорове. Затова научил 
химията добре. После я взел с отличие.
   
   Проф. Добри Лазаров.
   Из “Хра мът на химиците”.

*  *  *
 Минали години, новопостъпващите сту-
денти вече не знаели защо професор П. Пет-
ров е наречен “Цар Пешо”. Гадаели:
 -  Сигурно защото преподава средновеков-
на история.
 -  Защото не го е страх от нищо.
 -  Защото има царска походка...
 А то се случило на един Осми декември. 
Курсът организирал празнична томбола. На 
листчето, което се паднало  на проф. Петър 
Петров, имало нарисувана царска корона. 
След няколко седмици, по случай Нова годи-
на, студентите организирали и ритуал по офи-
циалното “коронясване” на професора.

*  *  *
 Като ректор на Университета проф. Бла-
говест Сендов преследвал безкомпромисно 
пушачите, които не спазвали вътрешните 
административни разпоредби за забрана на 
пушенето. Често дори лично се заемал с 
някои брутални нарушители. Знаейки тази  
“особеност”, една сутрин в ректорския каби-
нет нахлул портиерът бай Лазар. Запъхтян, 
едва успял да изрече: 
 - Другарю Ректор, там... в 65-та аудито-
рия...
 Без да го слуша повече, ректорът се втур-
нал по стълбите, чак байчото не успял да го 
догони.
 В аудиторията на първия ред студент и сту-
дентка се прегръщали. Проф. Бл. Сендов се 
усмихнал и разочаровано рекъл на портиера:
 - Е, бай Лазаре, то било съвсем обикнове-
на работа. Аз мислех, че пушат... 

* * *
НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ

 До девети една бе мания –
 Германия, Германия, Германия.
 След девети – всичко по съвети
 На могъщите Съвети.
 Ако дойде пък насам
 Все някой ден чичо Сам –
 в миг обрат великански
 по релси американски.

   
   13 юли 1967 г.
   Димитър Ангелов
 

60



заседателната зала на Академичния съвет. ( 
сн. 1, 2 )

75 ГОДИНИ ОТ
СВАТБЕНИЯ  ДАР НА УНИВЕРСИТЕТА

 През 1930 г. Софийският университет под-
нася като сватбен дар на българския цар 
Борис III и неговата съпруга царица Йоан-
на скулптурно изображение на своя патрон. 
Скулптурата е дело на професора в Национал-
ната художествена академия ( 1919 –   1952 
г. ) и неин директор ( 1937 – 1939 г. и 1943 
– 1945 г. ) Иван Лазаров. В момента скулпту-
рата се намира в Националния природно-нау-
чен музей, останала в него от времето преди 
1944 г., когато е бил Царски музей. ( сн. 3, 4 )

70 ГОДИНИ
РЕКТОРСКА ОГЪРЛИЦА 

 Ректорската огърлица е най-старият акаде-
мичен знак в Софийския университет, възпри-
ет под европейско влияние и просъществувал 
непроменен до днес.
 Огърлицата символизира високо служеб-
но положение и достойнство, но и задълже-
ния, които налага съответният пост. Навлиза 
в университетската символика от църквата и 
се превръща в задължителен атрибут на рек-
торското достойнство. 
 На 17 октомври 1934 г. Академичният 
съвет взема решение да въведе ректорската 
огърлица “като белег на достойнството, в 
което е облечен първият представител на уни-
верситета”. Автор на огърлицата е известният 
на българската общественост с изработването 
на герба на София Хараламби Тачев. Стилизи-
раният образ на св. Климент Охридски върху 
герба на Университета е дело на професо-ра 
в Националната художествена академия Ана-
стас Дудулов.
 Паралелно с огърлицата през 1934 г. е изра-
ботена като академичен знак и тържествена 
плакета, изобразяваща патрона на Универси-
тета. На реверса е поставено възприетото до  
1935 г. официално название “Университет в 
София” или на латиница “Universitas serdicen-
sis”. ( сн. 5, 6 )

130 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ХУД. ХАРАЛАМБИ ТАЧЕВ

 Авторът на ректорската огърлица е роден 
на 19 юли 1875 г. в гр. Пловдив. Като ученик 
в Пловдивската гимназия учи рисуване при 
И. Мърквичка. Завършва първия випуск на 
Държавното рисувално училище в София 
през 1902 г. при И. Мърквичка и Р. Улрих. Той 
е първият български художник – декоратор, 
възкресил стария български орнамент в деко-
ративното изкуство. Един от основателите и 
пръв председател на дружество “Съвременно 
изкуство” (1903). 61
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