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БИОГРАФИЯТА НА АЛМА МАТЕР

НАЧАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО
НА АЛМА МАТЕР
Когато започнало създаването на първите университети, сградата на науката на
Новия свят в по-голямата си част още не
била построена. Книгите били малко, рядко
и трудно се намирали, така че, който искал да каже нещо ново, не се изкушавал да
го стори по трудния път на писателството. Ето защо устното разпространение
станало всеобщият начин за изграждане,
поддържане и обогатяване на научната постройка и университетите замествали
несъществуващите или редки книги.
Й. Г. Фихте
Днес университетът е място за среща
на писаното с живото слово, на вече откритото и застинало в текст и формули
знание (от страниците на книгите или
паметта на компютрите) с още неоформените мисли и с „неявното” знание, което може само да бъде предадено, но не и
написано... Специфичната университетска
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атмосфера и дух оживяват единствено,
когато професори и студенти заедно застават пред безкрая на науката и заедно
търсят пътища към него...
(П. Бояджиева. За Хляба, за Науката и за
Човека. – Във: Измерения на университетската идея. С., 1995)

***
„Понеже според глава II, § 11 от бюджета на текушата финансова година по Министерството на Просвещението ще се
отвори при Софийската класическа гимназия от идущата учебна година VIII педагогически клас, като специален курс, състоящ се от една учебна година, с цел да се
приготовляват учители за трикласните
училища, то постановявам: Да се утвърди
тук приложеният правилник за „висши педагогически курс в град София”. Настоящият правилник влиза в действие от началото на идущата 1887–1888 учебна година
в София, 5 юни 1887. Министър на нар. просвещение Т. Иванчов.”
Според този правилник се полагат
скромните основи на два факултета от
бъдещия университет (историко-филологически и физико-математически) за една
учебна година (1 септември–29 юни).
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Педагогическият курс не е отворен на 1
септември 1887 г., но приемникът на министър Т. Иванчов в новия кабинет на К.
Стоилов д-р Стоян Чомаков, потвърждава
пред директора на I Софийска мъжка гимназия Станимир Станимиров отварянето
на Висшия педагогически курс.
***
Отначало тъкмеше се да стане откриването тържествено, като колегите ме
натовариха да кажа аз тържествена реч –
споделя Иван Георгов��. За тема на речта си
бях избрал историята на унивеситетското образование или по-право историята
на възникването на университетите в Европа. Ала понеже князът не изрази желание
да присъства на тържеството, министър
Живков, който беше на мнение, откриването да стане в негово присъствие, реши да
няма никакво тържество и да се пристъпи скромно и без всякакъв шум към четенията. В своя бележник съм записал за тоя
случай, че на 1/13 октомври 1888 в 9 1/2
часа преди обяд, събота се откри висшият
педагогически курс, а занятията захванаха
на 3/15 октомври, понеделник...
Още от самото начало преподавателите дадоха на своите четения характер на
университетски лекции, имайки пред вид,
че висшият педагогически курс в основата
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си е висше учебно заведение, което по-нататък ще се развие в действителен университет... (сн.2-5)
(Из Алманах на Софийския университет.
1888–1928. Кратка история на университета с животописни и книгописни сведения за
преподавателите и асистентите от основаването на висшето училище насам. С., 1929)

***
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Министър Живков пристъпяше с курса
към създаване на университет, в разлика
от курса, какъвто бе тъкмил преди него
министър Иванчев... След три месеца „Висшият педагогически курс” стана „Висше
училище”, равнозначно с „Велика школа” у
сърбите в Бялград... Желанието се разкри
напълно, когато и „Висшето училище” се
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назова в 1902 г. „Университет”; с това
име то спревари сръбския Университет в
Бялград с една година.
За „Висшия педагогически курс” бе наречено вече помещение в сградата, придадена към мъжката класическа гимназия.
На щита си (на фасадата си) тя носеше
от мазилка надпис „Държавно трикласно
училище”, (сн.��
1�) което щеше да служи на
практичните цели на педагогическия курс,
както го е схващал министър Иванчев.
Още недовършена за първото си назначение, тая сграда се взима за друга потреба,
и ще тряба да се нагажда за нейна услуга.
Тя беше гола, без чинове и маси, без всяка друга покъщнина и учебни помагала; а
след день-два предстоеше да се почва в
нея висока наука. Тоя случай потвърдяваше известната наша черта в обществените почини. Като предно отговорен за
изпълнение на министерски повели и разпоредби, аз търчах по разни училища в София, да събирам излишъци от чинове, за да
утъкмиме нашето заведение; правил съм
за него в неволя и столар, и тапицер; бил
съм му и писар. Тоя случай потвърдяваше
известната наша черта в почини за обществена управа: мислиме на парче, не в
система, и вършиме както се падне, а не
методично.
(Из Александър Теодоров-Балан.
Книга за мене си. С., 1988)

***
Раждането преди сто и двадесет години е съвсем скромно. Вестниците едва
го отбелязват. Никой не го запечатва на
фотография. 43-ма млади мъже – всички
с бради и мустаци – в новото здание на
Първа софийска мъжка гимназия, сядат на
чиновете. Банки все още няма. Седмина
– малко по-възрастни – се изправят пред
тях и започват да говорят. Толкоз.
Наричат първите седем преподаватели
„Свети Седмочисленици”. Като учениците
на св. Кирил и Методий. Всички са европейски възпитаници. Доктори на престижни
университети – Лайпциг, Женева, Виена,
Йена, Париж...
Университетът е връзката между минало и сегашно. Пази традицията и се взира в бъдещето. На дневен ред е промяната. Как да посегнеш към звездите, ако се
клатушкаш в кален коловоз?...
Та нашата грижа не е само утрешният
ден, дори не денят след него, а бъдещето.
Университетът трябва да обмисля стратегията на развитието на обществото
– въоръжен с натрупаните знания от миналото да гледа десетилетия напред. И ако
това е мечта, оставете ме да мечтая и
да правя каквото мога, за да се доближим
до нея...
Честит, рожден ден, наш Университет!
(Из тържественото слово по случай 120годишнината на Софийския университет
„Св. Климент Охридски” на Ректора проф. дин
Иван Илчев)

ЮБИЛЕИТЕ НА АЛМА МАТЕР
Първото тържествено отбелязване
на университетския празник в
��������������
деня на св.
Климент Охридски �����������������������
е замислено да бъде запомнящо се в хода на честванията на 15годишнината на Висшето училище през
1903 г. Предвижда се тържественото
представяне на новия Ректор пред княза
и официалните лица да се проведе в салона на читалище „Славянска беседа” или в
този на Народното събрание, развеждане
на гостите из институтите, гощавка и





бал от дружеството за подпомагане на
бедните студенти. За съжаление поради
траура след жестокото потушаване на
Илинденското въстание първият юбилей
на Висшето училище протича скромно
с обикновен годишен акт на 25 ноември
1903 г. в салона на „Славянска беседа” и се
ограничава единствено със споменаването на юбилейната годишнина в речта на
новия Ректор проф. Бончо Боев.
С приближаването на 25-годишнината�
на Университета������������������������
идеята за юбилейни тър
жества отново се възобновява. Още на 9
март 1911 г. Академичният съвет избира
комисия по съставянето и осъществяването на програма за юбилейното честване под председателството на проф. Иван
Георгов. Предвижда се тържествата да
бъдат проведени през октомври 1913 г.
с разнообразни прояви като официално
честване, банкет във Военния клуб, разглеждане на града и университета, вечеря
от общинската управа, вечерно градинско увеселение, излети до Владая, Врана
или Панчарево, до Плевен или Рилския манастир, които да продължат в рамките
на четири дни. Сред поканените е решено да бъдат всички славянски и балкански
университети (други университети не се
предвиждат от скромност), както и първият почетен доктор на Университета
– Екзархът. На Историко-филологическия
факултет се възлага написването на история на Висшето училище и Университета
за изминалите 25 години. Този път обаче,
Балканските войни и неблагоприятният
изход от тях за страната попречват на
реализацията на намеренията.
Същата участ има и замисълът за отпразнуване на 40-годишния юбилей на Университета през 1928 г. Голямото бедствие в Пловдив и околностите в резултат
на опустошителното земетресение през
април 1928 г. се считат за неблагоприятни за тържества от подобен род.
Най-ярко и запомнящо се е академичното тържество, посветено на 50-годишния
юбилей на Университета. Годишнината се
навършва през 1938 г., но е решено празникът да бъде изместен през пролетта

и да се свърже с най-красивия български
празничен ден – 24 май (денят на светите
братя равноапостоли Кирил и Методий).
В рамките на пет дни от 20 до 25 май
1939 г. са осъществени разнообразни прояви, разкрити в детайли от тогавашния
началник на университетската канцелария г-н Манол Михайлов в публикуваните
от него подробни сведения за юбилейните
тържества.
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Още през 1934 г. е създаден юбилеен
комитет с представители на всичките
седем факултета под председателството на проф. Иван Георгов, а след неговата
смърт на проф. Михаил Арнаудов, както
и отделни комисии по технико-организационните и финансовите въпроси. Проектът за юбилейните тържества е одобрен

от Академичния съвет на заседанието
от 23 март 1938 г. През декември 1938
г. със специална покана, изписана отляво
на български със старобългарски букви, а
отдясно на един от езиците (френски, нем
ски, английски и италиански в зависимост
от страната), се канят за тържествата
през май 1939 г. всички университети и
официални академии на науките от целия
свят, редица висши технически, ветеринарни и земеделски училища, учебни заведения, научни и културни институции по
искане на отделните факултети. С поканите е разпратена и програмата за тържествата, в която в забележка се упоменава изискването на университетската
управа чуждестранните представители и
гостите да се явяват на тържествените
заседания и приеми в своите академични
облекла и знаци, а ако нямат такива – във
фрак. За спомен от юбилейните тържест
ва за гостите Академичният съвет решава да бъде изработен специален бронзов медальон (плакет). За целта е избран
съществуващият вече модел на медальон
към ректорската огърлица, създаден от
скулптора Анастас Дудулов през 1934 г.
Медальоните са изработени от софийската фирма на Стр. Милошев и са раздадени
на всички чужденци – гости на Университета заедно със съпроводителна грамота
на латински език, завършваща с традиционното пожелание: Valete�
������� et�
��� nobis�
������ favete��
��������.
Освен медальоните на всички присъстващи на тържествата - чуженци и българи
са раздадени специални юбилейни значки.
София и Университетът посрещат
гости на 20 май 1939 г. празнично украсени. По фасадите на хотелите „България”,
„Славянска беседа”, „Юнион Палас”, „Балкан”
и „Империал” се веят големи български
и чуждестранни знамена. Централното
университетско здание – Ректоратът
се откроява с импозантната си фасада и
със спуснати от балконите красиви трикольори. В навечерието на тържествата
Юбилейният комитет по честванията е
в състав: проф. протопр. д-р Стефан Цанков–председател (Богословски факултет),
проф. д-р Михаил Арнаудов (Историко-фи-

лологически факултет), проф. д-р Любомир
Чакалов (Физико-математически факултет), проф. Димитър Силяновски (Юридически факултет), проф. д-р Тошко Петров (Медицински факултет), проф. Иван Т.
Странски (Агрономо-лесовъден факултет)
и проф. д-р Георги Павлов (Ветеринарномедицински факултет). С организацията
и провеждането на честванията са ангажирани още 8 комисии по екскурзиите и
пътуванията, по забавите, по протокола,
по настаняването, по гала-приема в Университета, по значките, медальоните и
бюстовете на заслужилите професори, по
участието на студентите, по дипломите
на почетните доктори, както и информационно бюро, церемониалмайстор (проф.
Тома Томов) и дамски комитет от съпругите на професорите, оглавен от г-жа проф.
Станишева (съпруга на Ректора).
За тържествата пристигат общо 162
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души. Представени са 81 университета
според френския азбучен ред на държавите
от Германия, САЩ, Белгия, Естония, Финландия, Франция, Великобритания, Индия,
Нова Зеландия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Швеция, Швейцария, Сирия,
Чехия, Турция и Югославия, 11 други висши
учебни заведения (ветеринарни училища,
политехники и пр.), 15 академии на науките, 18 научни институти, институции,
дружества и т.н. Председателят на юбилейния комитет проф. протопр. д-р Ст.
Цанков се обръща към гостите със специално приветствие, превеждано последователно на френски, немски, английски и
италиански от проф. Тома Томов, лекторите Ж. Николова, Р. Русев и Гв. Грация. След



това се избират представител и говорител на чуждестранните делегати, като
от средата на почетните доктори това
е професорът на Женевския университет
Едуард Клапаред.
В деня на главното юбилейно тържест
во (21 май, неделя) в 9 часа сутринта се
събират всички чужди представители и
професорското тяло във фоайето на Университета. Чужденците са облечени в
живописни академични одежди – червени,
жълти, сини, черни и пр. тоги, обшити със
златни и сребърни нашивки, с четвъртити,
плоски, кръгли, високи и пр. цветни шапки.
На гърдите им личат различните знаци на
академичното достойнство – огърлици,

чителния академичен знак���������������
– ������������
ректорската
огърлица от 1934 г.
В 9 и 20 ч. церемониалмайсторът
проф. Тома Томов обявява гласно реда, по
който ще се движи тържественото академично шествие до храм-паметника „Св.�
Александър Невски”. Пред Университета
е строена почетната студентска рота
от около 100 души. По тротоарите се
струпват множество столичани, които
искат да видят и поздравят чуждестран-
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колиета, медали и пр. Сред пъстрото множество особено се открояват Ректорът
на Варшавския университет с пищната си
хермелинова тога, както и Ректорите на
Будапещенския и Дебреценския 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
фракове и цилиндри. Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
проф. д-р Александър Станишев е с отли-

ните гости. Образува се невиждана дотогава величествена академична манифестация. Най-напред потегля почетната
студентска рота с университетското
знаме. Непосредствено след тях върви педелът (жезлоносецът) на Университета
Г. Иванов, облечен в черна мантия и с черна мека кадифена шапка, носещ пред себе
си ректорския жезъл. На няколко крачки
зад него е Ректорът на Университета, а
след него потеглят чуждите гости начело с ректорите и водачите на делегации.
Шествието завършват професорското
тяло, някои официални лица, бивши министри, общественици и пр. Живописната

оригинална колона преминава по бул. „Цар
Освободител” покрай Народното събрание, Външното министерство и Българската академия на науките към храма „Св.�
Александър Невски”. Междувременно в
храма са заели местата си официалните
лица, подредени според протокола, както
следва: отдясно на царския трон – министрите начело с министър-председателя
Георги Кьосеиванов и председателя на
Народното събрание Стойчо Мошанов.
Сред официалните лица са министрите,
бивши министър-председатели и министри, столичният кмет инж. Ив. Иванов
и генералитетът. От лявата страна на
царския трон заемат места членовете
на дипломатическото тяло. Академичното шествие е посрещнато от началника на протокола на Министерството на
министерството на външните работи.
Ректорът заема място под централния
полилей, зад него застават деканите на
факултети, а зад тях чуждите гости. Накрая в храма влизат цар Борис �����������
III��������
и царица Йоанна с княз Кирил и княгиня Евдокия,
придружени от цивилна и военна свита.
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След тържествения молебен академичното 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, посрещнато с овации от присъстващите. Студентският академичен
хор в ризи с национални шевици изпълнява
по един куплет от химна „Шуми Марица”,
химна на Царя, от кантатата на Св. Климент и химна „Виват академия”. Тържест-

веното откриване на заседанието става
с реч на цар Борис III����������������������
�������������������������
, в която той заявява
удовлетворението си да види на празника
„такива високи гости, големи и именити
представители на науката, чието присъствие повдига блясъка, засилва значението
на тоя празник и прави чест на нашата
страна”. Следват речите на министъра на
народното просвещение проф. д-р Богдан
Филов, на Ректора на Университета проф.
д-р Александър Станишев и поднасяне на
поздравителни адреси от чуждестранните делегации. (сн.6-15) Вечерта в Народния
театър е дадено голямо гала-представление на народната опера в чест на чуждите гости. В програмата са представени
танцовата пантомима „Змей и Яна” от



Христо Манолов и операта „Цар Калоян”
от Панчо Владигеров, под диригентството на Асен Найденов.
На следващия ден 22 май 1939 г. е вторият ден от академичните тържества
– денят на тържественото връчване на
дипломите на почетните доктори. Пристигането на чуждестранните гости в
Аулата на Университета привлича отново любопитството на софийското гражданство. Пъстроцветните тоги, мантии,
наметала, хермелини, академичните огърлици и медали се смесват с официалните
фракове и тоалети. Трудно е да се направи
описание на всеки един от 99-те световно
известни университетски учени, удостоени с почетен доктор на Софийския университет. Почетен доктор на целия Университет става председателят на Полската
република Игнаци Мосчицки. След тържест
веното заседание министърът на народното просвещение проф. д-р Богдан Филов
дава обед в чест на чуждестранните гости отново в концертната зала „България”,
а вечерта в същата зала е големият концерт на царския симфоничен оркестър под
диригентството на Саша Попов.
На следващия ден 23 май 120 души от
чуждите гости се отправят на излет до
Боянската църква – паметник на старобъл
гарското изкуство от ��������������������
XIII����������������
в. в околностите на София. След разглеждането на църквата и поклонението на гроба на царица
Елеонора в двора, на селския мегдан в Бояна
моми и момци в шопски носии под звуците
на гайди и гъдулки извиват пред гостите
кръшни хора. Мнозина от чужденците завързват непринудени запознанства с постарите боянчански шопи на чаша българско вино в селската кръчма.
(сн.16-17)
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Вечерта на 23 май е големият галаприем в ������������������������������
А�����������������������������
улата на Ректората. Университетът е празнично украсен. Събрал се е
изискан свят като за голям дворцов прием.
Много от чужденците са със своите живописни академични облекла, останалите
са във фракове с декорации, а дамите – във
вечерни тоалети. Блясък и елегантност,
оживление и настроение струи отвсякъде.
Хор „Гусла” изпълнява на кратки интервали
народни песни. Домакини на приема са Ректорът проф. А.Станишев със съпругата
си, които посрещат гостите в горното
фоайе и се ръкуват с всеки. Пристигането
на царя и царското семейство е посрещнато с „ура” и изпълнение на националния
химн и химна на царя. Царят, облечен във
фрак, се ръкува с чуждестранните гости,
представяни му от Ректора, а на царицата, облечена във вечерен тоалет от сре
бърно ламе, с кожено наметало и огърлица
от перли, г-жа Станишева представя присъстващите дами. След 11 ч. присъстващите са поканени в бюфетите, където
отличните закуски и българското вино
повишават празничното настроение. В
аулата танцовата трупа на Руска Колева
изпълнява български народни хора и танци, наблюдавани от чужденците с голям
интерес. След оттеглянето на царското
семейство и официалните лица забавлението продължава до късно след полунощ с
танци и веселие.
Като завършек на университетските
тържества гостите-чужденци вземат
участие във всенародното празнуване на
деня на славянските просветители светите братя Кирил и Методий. Великолепният майски ден, синьото небе, яркото слънце, въздухът, ухаещ на зеленина и цветя,
радостните и бодри лица на децата и мла-

дежите, песните и музиката, създават незабравими впечатления у гостите. Дефилират учениците от началните училища
и гимназиите, следвани от студентската
младеж с въодушевени викове ура.
Дните от 25 до 27 май са определени
за две паралелни екскурзии до Розовата долина и Шипченския проход и до В.Търново
и Варна. Екскурзиите по страната превръщат университетското честване
действително във всенародно. Пътят и
срещите с хората са буквално засипани
с букети от рози. Така завършва едноседмичното всенародно честване на полувековния юбилей на Университета. Цялата
страна става съпричастна на голямото
събитие в духовния живот на българите.
Внушителното международно присъствие
е доказателство за порасналия престиж и
авторитет на първия български университет.
Университетската празничност достига своята кулминация по време на тържественото отбелязване на 100-годишния
юбилей на Университета. Организацията
по подготовката на юбилея започва още
от 1986 г. със създаването на организационен комитет и оперативно бюро за честванията. Дейността се осъществява в�
няколко основни насоки��������������������
��������������������������
– рекламно-сувенирн���������������������������������������
а��������������������������������������
, издателска, художествено-естетична,
международна, връзки с обществеността,
юбилейни отличия, юбилейно честване.
Изработени са запазеният знак на юбилея
със стилизирания огън, музикалната емблема, юбилейните монети (по проект на
худ. Стефан Ненов), копията на 50 броя
икони с лика на св. Климент Охридски от
XIV�����������������������������������
в. (худ. Йордан Шентов), цветните
пластмасови значки в комплект по 3 бр. (в
ДИ”Септември” по проект на худ. Михаил
Танев), малките метални значки (по проект на худ. Стефан Ненов), юбилейните
марки и пр. Разпратени са покани до над
400 души видни учени – гости, за четене
на лекции и за участие в международния
симпозиум „Университетското образование през ��������������������������������
XXI�����������������������������
в. – промени, проблеми, тенденции”.
Като цяло обновеният академичнен
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празничен ритуал намира своя завършен
израз по време на юбилейните тържества
в дните от 3 до 8 октомври 1988 г. С академични церемоннии са съпроводени проявите, свързани тържественото откриване на стотната учебна година (1.10.),
тържествените сесии на факултетните
и научните съвети (3.10.), награждаванията с почетния знак със синя лента на 36
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видни университетски учени, на 21 чуждестранни гости, с юбилейния медал „100
години Софийски университет” на 141
ветерани на Университета (1.10.) и 250
граждани със заслуги към Университета
(3.10.). Тържествените церемонии преми-
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нават при отлична организация.
Особено представително и впечатляващо е академичното юбилейно шествие
на 7 октомври 1988 г. Начело с Ректора
на Университета проф. д-р Минчо Семов, с
академиците Д. Косев, Г. Близнаков, Бл. Сендов и И. Димитров (ректори от предходни години) от двете му страни, следван
от Академичния съвет и чуждестранни-

те гости, всички в тоги и огърлици, от
университетската общност, шествието
изминава маршрута от Ректората покрай храм-паметника „Св. Александър Невски”, по бул. „Руски”, пл. „9-ти септември”,
бул.”Витоша”, до Националния дворец на
културата, където се провежда тържественото събрание и бал-концертът. (сн.18-26)
120-годишни����������������������
ната������������������
на Алма матер не
изневери на традицията да бъдеш първи,
защитена достойно през изминалите първи 120 години. Амбициозната програма на
ректорското ръководство и Координационния център за честванията се превърна
в реалност.
Обновен външно и духовно утвърдил се
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като най-големият и най-престижният университетски център в България с 2������
2�����
000
студенти и 1�������������������������
65�����������������������
0 преподаватели, Софийският университет посрещ��������������
а�������������
своя рожден
ден с грандиозно академично шествие на
70 гост-ректори, професори в тоги, политици и студенти по заледените софийски
улици със 120 запалени факли в навечерието на патронния си празник 24 ноември
2008 г., с тържествен концерт в Народния
театър, с изискан коктейл и щур студентски маскен бал. Сред приятните изненади
на юбилея са новата ректорска огърлица,
изработена специално за тържествата в
Монетния двор като точно копие на ректорската огърлица от 1934 г., но свързваща в единно цяло вече не старите седем,
а сегашните 16 факултета на Софийския
университет, щедрите дарове на правителството в размер на 5 млн. лв. и новата
творческа база в с. Жеравна. Не е случайна и темата на двудневната международна научна конференция „Несигурно бъдеще:
университетът в епохата на глобализация,
културна хибридизация и Интернет”.
Софийският университет „Св. Климент
Охридски” празнува, но и гледа в бъдещето.
Неговият Ректор проф. дин Иван Илчев
изразява категоричната си подкрепа на
Лисабонската стратегия на Европейския
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съюз, че … по-големи и по-ефективни инвестиции в модернизацията и качеството на
университетите е директна инвестиция
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НАГРАДНИТЕ�������
ЗНАЦИ�
������
НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Като културен и духовен феномен,
като интелектуална общност и пазител
на ценности Университетът възпроизвежда своя специфична символна система.
Водещото място в нея принадлежи преди
всичко на символиката, свързана с образа
на университетския патрон.
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в бъдещето на Европа и европейците.
14

На многая лета, Алма матер!�
Vivat, crescat, floreat! (сн. 27-35)

Първият официален плакет (медальон)
на Университета с образа на св. Климент
Охридски за тържества и промоции е изработен през 1934 г. по проект на скулптора А. Дудулов. Анверсът пресъздава
герба със стилизирания образ на патрона
и надпис от двете страни „Св. Климен-

тъ Охридски”, а на реверса са изписани
годините 1888 и 1934, и названието на
Университета на латиница – ���������
UNIVERSITAS�����������������������������������
SERDICENSIS�����������������������
����������������������������������
. Наоколо има венец от
маслинови и дъбови клонки. Медальонът е
използван за награждаване на гостите за
юбилейните тържества през май 1939 г.
по повод 50-годишнината на Университета. Променен е само реверсът, на който
за пръв път официално е изписано названието УНИВЕРСИТЕТЪ СВ. КЛИМЕТЪ ОХРИДСКИ СОФИЯ с годините горе: 836–916 и
долу: 1888–1938. Изработен е от патиниран бронз. (сн. 36-37)
За тържествата по повод 50-годишнината на Алма матер са изработени и специални значки с образа на патрона в три
степени – бронзова (кафяво патиниран
метал без емайл), сребърна (бял емайл) и
златна (позлатен метал). Представляват
кръг с диаметър 25 мм, еднолицев, с релефен образ с ореол на св. Климент Охридски
в анфас. От лявата и дясната страна на
образа е изписано: СОФИЯ 1939, а в кръг
– УНИВЕРСИТЕТЪ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. Върху реверса – малка капачка с релефен надпис на фирмата, изработила знака
– Страхил Милошев – София.� (сн. 38)

образ на Климент Охридски в анфас, релефно изображение на азбуката на кирилица и
глаголица и кръгов надпис СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” и годините 1888–1978.� (сн. 39)
Почетният настолен знак на Софийския университет от началото на 80-те
години на ХХ в. представлява кръг с диаметър 60 мм, с релефния образ на св. Климент Охридски и релефни стилизирани
букви КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. Върху реверса
е представено релефно изображение на
жертвеник, годината на откриването на
университета 1888 и кръгов надпис: СОФИЙСКИ * УНИВЕРСИТЕТ: ��������������
UNIVERSITAS���*
SERDICENSIS��������������������������
. Известни са три степени
на знака: I степен, изработен от позлатен
метал, II степен – от посребрен метал, III
степен – от кафяво патиниран метал.
(сн. 40)
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Настолният юбилеен знак „90 години
Софийски университет „Климент Охридски” представлява кръг с диаметър 32 мм,
изработен от кафяво патиниран метал
(предшестващият вариант е от жълто
патиниран метал), еднолицев с релефен
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От 100-годишния юбилей през 1988 г.
са наградните знаци с образа на св. Климент Охридски в нов вариант – почетен
знак „Св. Климент Охридски” с огърлица,
почетен знак „Св. Климент Охридски” със
синя лента (кръг с диаметър 70 мм, изработен от позлатен метал с познатия
образ на св. Климент Охридски, носен със
синя лента) (сн.44), почетен нагръден знак с

две степени и плакет „Отличник” (кръг с
диаметър 40 мм, върху лицевата страна е
релефно схематично изображение на сградата на университета, под него годината
1888 и кръгов надпис: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, върху реверса
- стилизирана релефна композиция от хоризонтални и вертикални линии и надпис:
ОТЛИЧНИК), юбилеен знак „100 години Со-

фийски университет „Климент Охридски”
(кръг с диаметър 32 мм, изработен от
позлатен метал, върху лявата част на лицевата страна, на фона на лаврови листа и
изгряващо слънце образът на св. Климент
Охридски с ореол, отдолу жертвеник, а в
дясната част – схематично изображение
на централната университетска сграда,
върху реверса – релефно изображение на
емблемата на 100-годишния юбилей – числото 100 във вид на пламък, от двете
страни годините 1888–1988 с надпис:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. Знакът се носи на правоъгълен
метален носач с орнаменти, в средата –
правоъгълна тъмносиня лента, с лентичка
в средата с цветовете на трикольора.
(сн.41,42)

Изработени са и специални настолни
знаци, повтарящи заместник-ректорската и деканската огърлица и почетния знак
на университета с лента от посребрен и
от оксидиран метал.
Заместник-ректорската огърлица е
изработена в Монетния двор – София
в навечерието на стогодишния юбилей
на Софийския университет през 1988
г. Представлява неправилен кръг, с диаметър 83 мм, с направа от позлатен
метал, еднолицев. В средата върху осем
лъча има по-малък ажурен кръг, а върху
него релефно изображение на св. Климент Охридски – анфас. От лявата страна на образа на патрона са изобразени
релефни букви на кирилица, а от дясната
– на глаголица. Външният кръг е с четиридесет релефни лъча (по пет в група) с
червен кант в средата. Чрез два ажурни прешлена и кръг знакът е прикрепен
към верига. Върху лицевата страна на
кръга между двата прешлена е представено релефно изображение на централната фасада на Университета с годината
отгоре: „1888”, оградена с миниатюрни
звездички и кръгов надпис: „Св. Климент
Охридски”. От двете страни са поставени лаврови клонки със зелен емайл. Веригата на огърлицата се състои от 16
броя квадратни прешлени със заоблени
страни. В квадратите се открояват

ажурни кръгове с 12 релефни емблеми
на съответните факултети, като 4 от
тях са свободни за предстоящо попълване при необходимост.� (сн.43)
Днес в употреба е почетният знак на
Софийския университет „Св. Климент Охридски” със синя лента���������������������
и с огърлица и новата плакета��. (сн.45)

ПОЧЕТНИТЕ ДОКТОРИ НА
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Първият почетен доктор на Софийския
университет е Екзарх Йосиф I����������
�����������
(почетен
магистър на правото от м. април 1902
г.�������������������������������������
, завършил правни науки в Сорбоната,
Париж през 1870 г., избран за втори български Екзарх на 24 април 1877 г.��) (сн. 46).
Следват народният поет Иван Вазов по
славянска филология и литература от м.
октомври 1920 г., цар Борис III�����������
��������������
по природни науки от ноември 1928 г. (сн.47,48), Павел
Н. Милюков, бивш професор по всеобща и
славянска история във Висшето училище
в София (1 март 1897–30 юни 1898), министър на външните работи на Русия от
1917 г., публицист и общественик, почетен доктор от януари 1929 г., Марин Ру-

46, 47

48, 49
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сев, доктор, бивш директор на Народното
здраве, от юни 1930 г. и други.
През май 1939 г. по повод 50-годишния юбилей на Софийския университет с
титлата почетен доктор са удостоени
99 души, сред които четирима души - преподаватели от Софийския университет
– проф. А. Теодоров-Балан – първия ректор
на Университета, д-р Димо Тянев по медицина, проф. М. Попруженко и Йордан Трифо-

антропология и етнология в Чешкия Карлови университет (Бохемия), Андре Мазон,
професор по славянски езици и литература
в Колеж дьо Франс (Париж, Франция) (сн.54),
Еужен Дарко, професор по класическа филология, декан на Философския факултет
при университета в Дебрецен (Унгария),
Егон Фрайхер фон Айкщедт, професор по
антропология при университета в Бреслау
(Германия), Пол Ланжвен, професор по експериментална физика в Колеж дьо Франс
(Париж, Франция), Едуард Клапаред, професор по експериментална психология в
Женевския университет (Швейцария) (сн.55),
Сър Джоузеф Баркроф, професор по физиология в Кеймбридж (Англия), Георг Магнус,
професор по хирургия в Мюнхенския уни-

50, 51

нов по славянска филология. � (сн.50,51)
Сред чужденците се открояват имената на Игнаци Мошчицки – председател на
Полската република� (сн.49), на Джузепе Ботай – професор по кооперативно право в
университета в Пиза и министър на просветата на Италия, Пиетро де Франчишчи – професор по история на римското
право и Ректор на Римския университет
(Италия), Емил Борел – професор по математика в Сорбоната (Париж, Франция) (сн.
52), Тадеуш Лер-Сплавински – професор по
славянска филология, Ректор на Краковския

54, 55

верситет (Германия) и много други.
До края на 1998 г. броят на почетните доктори на Софийския университет
достига 224 души, а до края на 2007 г.
– 322����������������������������������
.���������������������������������
Сред тях са имената на Фредерик
и Ирен Жолио Кюри (Франция, март 1948),
Бруно Крайски (федерален канцлер на Република Австрия, април 1981), Индира Ганди
(министър-председател на Република Индия, октомври 1981) (сн.56), Хавиер Перес

52, 53
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университет (Полша), Агостино Джемели (сн.53), професор по приложна психология,
Ректор на Католическия университет в
Милано (Италия), Уилям Ръсел, професор
по педагогика при Колумбийския университет (САЩ), Любор Нидерле, професор по

56

УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ СГРАДИ
В началото (1888) университетското
обучение в Историко-филологическото
отделение на Висшия педагогически курс,
респективно Висшето училище, от януа-

57

де Куеляр (генерален секретар на ООН,
Перу, февруари 1984), Джулио Андреоти
(външен министър на Италия, септември
1988), Дмитрий Лихачов (СССР, септември 1988), Рихард фон Вайцзекер (президент
на ФРГ, ноември 1988), Франсоа Митеран
(президент на Република Франция, януари
1989) (сн.57), Хелмут Кол (федерален канцлер на Германия, юни 1993), Романо Проди
(президент на Италия, февруари, 1998),
Михаил Горбачов (бивш държавен глава на
Русия, 2002), Шимон Перес (Министър на
външните работи на Израел, 2002), Карлос Папуляс (Президент на Гърция, 2007),
проф. Кун Го (Президент на Корея, 2007) и
много други изтъкнати световно известни учени и общественици. (сн.58,59)

60
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ри 1889 г. се осъществява в сградата на
трикласното училище при Първа мъжка
гимназия. (сн.60) От есента на 1889 г. в нея
се настанява новото Физико-математическо отделение, а историците и филолозите се местят в сградата на ул. Московска № 11 (на фонда „Д-р Василияди”) (сн.61), а
новосъздаденото през 1892 г. юридическо
отделение се настанява в другата сграда
на фонда на ул. Тетевенска (дн. Будапеща)
№ 1. (сн.62) Трите
�����������������������������
емблематични сгради от
началото на българското висше образование са се запазили в днешния столичен
център.�
Що се отнася до останалите нужди на
Университета през годините са били ползвани и други сгради под наем.
Така през 1910 г. Ректоратът и университетската канцелария, деканатът на Историко-филологическия факултет, семинарът и кабинетът по философия (с уредник
проф. И. Георгов), семинарът и лабораторията по педагогия (с уредник проф. П. Нойков) се помещават в наетата двуетажна
частна сграда на Христина К. Стоилова на
ул. Шипка № 2���������������������������
(по-късно през 1914 г. до
���
края на 30-те години сграда��������������
��������������������
та������������
е под № 4��,
а от 40-те години нататък – под № 6�����
)����
.В
близост до това място в турско време се
е намирал Молловият хан, в който отсядат пътниците, идващи откъм Цариградския път.
Университетската библиотека��������
(с библиотекар Ст. Аргиров)�����������������
, аудиториите на
Историко-филологическия факултет, семинарите по история (с уредник проф. Д.
Д. Агура) и славянска филология (с уредник
проф. Л. Милетич), Географският институт (с уредник проф. А. Иширков), кабинетът и аудиториите по математика (с
уредник проф. Сп. Ганев), деканатът, институтите (с
���������������������������
уредници на юридическия
семинар – проф. Ст. Киров и на семинара
по икономическите науки – проф. Г. Данаилов)������������������������������������
и аудиториите на Юридическия факултет са в сградите на ул. Московска № 11
(сега № 13) и на ул.Тетевенска № 1 (днешна ул. Будапеща).
Деканатът и аудиториите на Физикоматематическия факултет, ботанически-

ят кабинет и разсадник (с уредник проф.
Ст. Петков), химическият кабинет и лаборатория (с уредник проф. П. Райков), физическият кабинет и лаборатория (с уредник
проф. А. Христов) са в сградата при Първа мъжка гимназия срещу паметника на В.
Левски, ул. Московска № 47 (сега № 49).
Кабинетите, сбирките и аудиторията
по геология и минералогия (с уредник проф.
Г. Бончев) са на ул. Кракра № 13.
Кабинетът и аудиторията по зоология
(с уредник проф. Г. Шишков) са на ъгъла на
ул. Кракра и Оборище.
Зоологическата сбирка е на ул. Дунав №
3 – срещу Първа мъжка гимназия.
Ботаническата градина е зад манежа,
между улиците Шипка и Оборище – около
Докторския паметник.
Астрономическата обсерватория (с
уредник проф. М. Бъчеваров) е в Княз Борисовата градина.
През 1917 г. Ректоратът, деканат����
ите�
на Историко-филологическия и Физико-математическия факултет се преместват
на ул. Раковски № 109, за да се върнат
отново през 20-те години на ХХ в. на ул.
Шипка № 4.
През 1925–1927 г. Университетът разполага само с три държавни здания – първата сграда – трикласното училище при
Първа мъжка гимназия (Физико-математическият факултет), Първа мъжка гимназия,
двуетажната сграда на Ректората на ул.
Шипка № 4.
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През 1928 г. Агрономо-лесовъдният факултет се настанява в новопостроената
специално за факултета сграда на ул. Княз
Симеон Търновски № 4 (днес бул. Драган
Цанков № 8). (сн.63) Дотогава факултетът

се помещава в Духовната семинария в кв.
Лозенец.
Медицинският факултет от самото
начало през 1918 г. се настанява в сградата на Първа мъжка гимназия на ул. Московска 47, като постепенно за нуждите на
факултета са приобщени Александровска
болница (модернизирана и трансформирана в научен институт от 1925 г.), Кожната клиника, Майчин дом и ����������������
II��������������
хирургическа
�������������
клиника. (сн.64)

64

торико-филологическия факултет, Университетската библиотека се преместват
в собствените университетски сгради на
бул. Цар Освободител 15.
Деканатът на Юридическия факултет
остава на Шипка № 6.
(Из Разписи на лекциите на Софийския университет за 1910, 1917, 1918, 1927, 1928,
1942)

Теренът на ул. Шипка № 6 е университетски, независимо че поради различни
обстоятелства (държавни и персонални)
Съюзът на българските художниците успява да построи ���������������������������
върху него�����������������
сграда, която и
досега е предмет на спорове между двете
институции. С рязък тон в спомените си
арх. Л. Константинов – автор на цялостния архитектурен облик на Университета
– споделя по този повод: Заграбеният терен и сградата върху него ще бъдат върнати на СУ”Климент Охридски”, когато
евреите върнат на собствениците им заграбените арабски земи!
Арх. Л. Константинов твърди, че и сградата на Съюза на архитектите в България
на ул. Кракра (дом и клиника на д-р Карамихайлов, баща на проф. Е. Карамихайлова)
е била завещана на Софийския университет.
(Из Л. Константинов, 50 години строителство на СУ „Климент Охридски” 1940–1990).
Спомени, С., 1993)
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Ветеринарно-медицинският факултет
е настанен в началото на 30-те години на
ХХ в. в собствени сгради, строени върху
дареното от Ефорията „Братя Евлогий и
Христо Георгиеви” място от 74 дка на Цариградско шосе № 1. (сн.65)
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От 1932 г. Ректоратът и университетската канцелария, деканатът на Ис-

От началото на 60-те години на ХХ в. в
района на Духовната семинария в кв. Лозенец се обособява университетски кампус
на природните науки. Химическият факултет се нанася в сградата, строена през
50-те години на ХХ в. за общежитие на
тогавашната висша партиина школа.(сн.66)
Математиците заемат зданието на бив-
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3, строен през 1934 г. (сн.67) В близост е
настанен Физическият факултет, който
през 80-те години на ХХ в. се мести в
нова самостоятелна сграда. (сн.68)

120 ГОДИНИ АЛМА МАТЕР
АРХИТЕКТУРНА ИМПРЕСИЯ
ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА НА
Д-Р ВЛАДИСЛАВ ГОСПОДИНОВ
67

(сн.69-77)
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шия френски мъжки колеж с пансион „Св.
св. Кирил и Методий” на ул. Дж. Баучер №
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РЕПЛИКА НА СКУЛПТУРАТА
НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
ОТ ХУД. ИВАН ЛАЗАРОВ

74

По предложение�����������������������
на Музея на СУ��������
и в отговор на ректорско запитване�����������
����������
П���������
риродонауч�������������������������������������
ният���������������������������������
музей ��������������������������
при БАН ������������������
дари на Софийския
университет �������������������������
п������������������������
о повод неговата
����������������
�������
120-годишни����������������������������������
на реплика
�������������������������������
на намиращата се в тех����
ния �����������������������������������
музея от 1930 г. скулптурна фигура
на св. Климент Охридски, сватбен дар на
Университета �������������������������
за�����������������������
сватбата на цар Борис
III с царица Йоанна. Ректорът проф. дин
Иван Илчев се разпореди����������������
дареното�������
копие
да бъде монтирано върху новоизградената
чешма в двора на Университета��. (сн.78)

75

76

78

23

120 ГОДИНИ
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
С юбилейна изложба „Книжовни паметници от фондовете на Университетската библиотека”, открита във фоайето на
библиотеката на 29 октомври 2008 г., бе
отбелязана 120-годишнината на Университета от академичната библиотечна
институция. Представени бяха уникални
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документи от началото на библиотечната дейност като първата инвентарна
книга, дневник на заетите книги, книга на
желанията, ръкописи на академиците Любомир Милетич и Стоян Аргиров. Основ-

ният акцент в изложбената експозиция
бяха уникални чужди и български редки научни и библиографски издания, сред които
първото печатно издание на трудовете
на Архимед (най-старата математическа книга в България, 1544), сбирката атласи на Меркатор (1607), Сансон (1650)
и Робер (1754), История и паметници на
византийския емайл (1892), италиански
библиографски издания „Бронзова серия”,
старопечатна „Булгарика”, Служебник (печатан във Венеция, 1519), Неделник на
Софроний Врачански (1806), Болгарска граматика на Неофит Рилски с ръкописни допълнения (1835) и др. (сн.79-85)
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УНИВЕРСИТЕТЪТ НА
24 МАЙ 2008
(сн.86-95)
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ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ
НА УНИВЕРСИТЕТИ
ПО ПОВОД 120-ГОДИШНИНАТА
НА АЛМА МАТЕР
От Националната художествена академия (сн.96)
От Медицинския университет – София
(сн.97)
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От ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград (сн.98)
От Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий” (сн.99)
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От Медицинския университет – Пловдив (сн.100)
От Химикотехнологичния и металургичния университет – София (сн.101)
От Ягелонския университет в Краков
(Полша, 1364) (сн.102)

МУЗЕЯТ НА АЛМА МАТЕР –
БЪДЕЩЕ ЗА МИНАЛОТО
10 ГОДИНИ МУЗЕЙ НА СУ
Идеята за събиране и организиране на
музей за историята на първото висше
училище в България естествено възниква в хода още на юбилейните тържества,
посветени на 50-годишнината от създаването на Софийския университет. В
архитектурния проект на южното крило
на Университета от 1940 г. архитект
Л. Константинов материализира идеята
в специално адаптирано за нуждите на
бъдещия музей помещение, облицовано с
мрамор и с представителен вход откъм
централния булевард „Цар Освободител”.
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103,104
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105,106

От Харковския национален университет „В. Н. Каразин” (сн.103)
От Лисабонския университет (������
�������
Португалия) (сн.104)
От Университета Петрол-Газ Плоещ
(Румъния) (сн.105)
От Правния факултет на Скопския университет (сн.106)
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През годините потребността от музей за историята на Университета се чувства осезателно около подготовката на
честванията на кръгли годишнини. В програмите за 75-годишнината (1964), 80-годишнината (1969) и най-вече 90-годишнината от създаването на Университета
през 1978 г. се отделя специално внимание
на откриването на музейна експозиция. За
съжаление липсата на подходящо помещение осуетява начинанията в тази посока.
Приближаващият 100-годишен юбилей
на Университета през 1988 г. възражда
отново идеята за създаване на университетски музей. Започва активна събирателска дейност от специално назначен за
целта екип под ръководството на ст.н.с.
д-р Анчо Анчев, бивш директор на Нацио
налния исторически музей. Но усилията
отново завършват само с прояви от рода
на изложбите.
Една от най-значимите прояви по време на честванията на 110-годишнината
на най-старото и престижно българско
висше училище през 1998 г. е откриване-
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В динамичното време на политически
промени след Втората световна война
потребността от експониране на историческата памет за създаването и развитието на Университета отстъпва на
втори план. В проектираното за музей
помещение се разполага популярният през
60-те години на ХХ в. Университетски
клуб за естетично възпитание (УКЕВ), а
по-късно пространството на клуба попада
в територията на университетската печатница. Днес пространството е предоставено на университетския театър Алма
алтер.
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то на постоянна експозиция на Музея на
Софийския университет. За нуждите на
историческия музей е адаптирано подкуполното пространство в североизточния
край на северното крило на Университета
(������������������������������������������
VI����������������������������������������
 ���������������������������������������
блок), завършен окончателно през 1985
г. Архитектурната адаптация на помещенията е дело на арх. Веселин Дуковски от
сдружението „Мостове” на българите, живеещи в чужбина.
Основният музеен фонд съдържа веществени, документални, художествени и
фотоматериали за историята на Университета. По-голямата част от музейните
материали са подредени в постоянна експозиция, разположена в 6 неголеми зали и
централно преддверие в тематично-хронологичен ред. Експозиционният сценарий
е разработен от доц. д-р Цвета Тодорова
от Историческия факултет на Софийския
университет,��������������������������
�������������������������
изпълнителен директор на
Музея, а художественото оформление е на
колектив от Националната художествена
академия с ръководител проф. Лъчезар Лозанов при непосредственото участие на
колегата му доц. Мирослав Богданов. За
временни изложби е отделено специално
самостоятелно помещение.
Повтарящият се художествен детайл
на йонийски капител по стените на музейните помещения символизира образа
на университета като храм на науката.
Стълбищният подход и централното
преддверие с надписи „Университетът” и
разположените в тях експонати (икона и
картина на св. Климент Охридски, портрети на ректори, плочата, осветила мястото за паметник на патрона от 1916 г. и
др.) въвеждат посетителя в духа и атмосферата на Алма матер. По централната
ос на музейното пространство са аранжирани първата университетска сграда от
1934 г. с акта за освещаването й, иконата
на патрона св. Климент Охридски от Х���
IV�
в., отличителните знаци на ректорското
достойнство – огърлицата, жезълът и тогата заедно с ликовете на 5������������
5�����������
–мата ректори на Университета от създаването
му до днес. Особено ефектен е излезлият
от употреба оригинален Оксфордски жезъл

(подарен на Университета през 1936��������
г.),
�������с
който се поставя началото на академичния
ритуал за носене на жезъл пред Ректора на
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Университета. Седемнадесетте фотоса
от университетския живот и символичният образ на дървото на факултетите
също носят своите послания.
Историята на първото висше училище
в България е разкрита в 6 тематично обособени зали със съответните названия
– Корените, Началото, Пътят, Възходът,
Юбилеите и Съвременността.
В залата Корените чрез текстове,
фотоси и материали е илюстрирана българската образователна и културна традиция на средновековието и Възраждането, претворена в Охридската школа на
св. Климент и Плисковската школа на св.
Наум от IX��������������������������������
����������������������������������
в., както и във възрожденското
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светско училище от втората половина на
XIX������������������������������������
 �����������������������������������
в. Отразена е идеята за създаване
на университет сред видните дейци на
Българското възраждане, както и впечатляващият патриотичен жест на братята
Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово,
дарили огромната за времето си сума от
6 800 000 златни лева и парцел от 10 200
кв. м за построяване на университет в
освободеното отечество. Основната експозиционна идея на тази тема е изконният стремеж на българина към просвета
и образование, който еволюира в създаването на национален университет с цел
приобщаването на българите към ценностите на модерна Европа. Тази връзка във
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времето между минало и съвременност
е отразена много сполучливо в приветствието на френския сенатор и министър
Жюстен Годар по случай 50-годишния юбилей на Университета през май 1939 г.:
Днес се празнува не само половин век
плодотворна дейност за наука и култура; чества се най-висшият, най-старият
и най-благородният стремеж на българите към духовен живот, свързан с името
на светия патрон св. Климент... Нашите
стари френски университети поздравяват, прочее, вашия, като техен съвременник. За някои от тях той е по-стар,

но изградения в структурно отношение
Университет през 1923 г. със седемте
си факултета – Историко-филологически,
Физико-математически, Юридически, Медицински, Агрономо-лесовъден, Ветеринарномедицински и Богословски. Художествените платна с ликовете на първите
ректори Александър Теодоров-Балан и Димитър Д. Агура, ректорският стол, оригиналното фототабло от 1891 г. на първия
випуск на Историко-филологическия отдел
(факултет), великолепният албум на преподавателите за основателя на Висшето
училище – министър Георги Живков от

защото от Охрид до София, от старата
духовна столица до новата, връзката не е
била прекъсвана...
Особен акцент в залата създава пищната над 100-годишна невестинска македонска носия, дарена от наследницата на
родолюбивата фамилия Недялкови от Крушево – Мария Недялкова–Тантилова.
Музейните експонати, фотоси и текстове във втората и третата зала Началото и
�� Пътят отразяват
���������������������
развитието
на Алма матер от скромното начало през
1888 г. на Висшия педагогически курс със
7 преподаватели и 43 студенти до напъл-

1892 г., възстановката на преподавателско бюро с лични вещи на проф. д-р Васил
Златарски, изтъкнат историк и Ректор
на Университета ������������������
(�����������������
1913–1914 и 1924–
1825�����������������������������������
)����������������������������������
, ученическият чин от първата университетска сграда на ул. Московска 49,
оригиналните учебни пособия (геоложкият глобус на света от началото на ХХ в.,
геоложките компаси, глобусът на Марс,
диплейдоскопът, произведен в Париж от
1896 г., химическите везни и кутия с грамове на проф. Асен Златаров, шкаф-грамофонът на акад. А. Теодоров-Балан с плочи
на оригинални изпълнения от изтъкнати-
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те артисти на Народния театър – Иван
Димов, Владимир Трендафилов, Константин Кисимов и Невена Буюклиева, стерео
скопът от края на ������������������������
XIX���������������������
в. и др.), фотосите
на университетските сгради представляват своеобразни акценти в експозиционното пространство.
В четвъртото и петото помещение на
музея са отразени Възходът и Юбилеите
на Алма матер. Фотоси, поздравителни
адреси от български институции, чуждестранни университети и академии, фрагменти от павильонния проект на френския архитект Анри Бреасон от 1906 г. и

Бойл (председател на Балканския комитет
в Лондон) точно копие на 200-годишния
Оксфордски жезъл, носен пред Ректора
на един от най-старите университети в
Европа, на Ректора на Софийския университет проф. Михаил Арнаудов като знак
на добра воля за взаимно сътрудничество между двата университета и народа,
както и блестящото честване на 50-годишния юбилей на Университета през
май 1939 г., за което в София пристига
елитът на световната университетска
наука. Чуждестранните гости за тържествата формират внушителна група от
162 души, някои от които със съпругите
си, представящи 81 университета от 20
страни, 11 други висши училища, 15 академии на науките, 18 научни института,
институции, дружества и др. По време на
юбилея са удостоени 99 видни преподаватели и общественици от различни универ-
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архитектурен изглед на представителната фасада, актът за освещаване на сградата на Ректората от 16 декември 1934
г. и пр. разкриват образа на Университета
в процеса на неговото утвърждаване във
вътрешен и международен аспект. Основното внушение на тази част на експозицията е, че от средата на 30-те години на
ХХ в. Софийският университет „Св. Климент Охридски” мери ръст с постиженията на европейската академична традиция
и университетите в Европа го възприемат като равен. Свидетелства за това са
дареното на 24 май 1936 г. от Сър Едуард

ситети в света, включително и от българския, с титлата �������
doctor� ��������
honoris��������
�������
causa�� �
на Софийския университет в различните
клонове на науката.
Последната зала е посветена на съвременното развитие на Университета след
края на Втората световна война, което
преминава през периоди на идеологически
и структурни преустройства след 1945
и 1989 г. в съответствие на извършващите се политически промени в страната и обществото. Фотоси, отличителни
знаци на български и чуждестранни институции и университети, потрети на ректори, скални отломъци от Антарктида,
донесени от българската университетска
експедиция на континента, представят
съвременния облик на Университета в експозиционното пространство на залата.
Образът на Университета като нацио
нално средище за висше образование,

наука и култура в края на ХХ в. обхваща
16 факултета с 68 специалности, в който се обучават 20 203 студенти в редовна форма и 5493 в задочна форма на
обучение. В университета се обучават
чуждестранни студенти от 47 държави.
Щатният преподавателски състав е около 1700 души, от които 198 професори
и 529 доценти. За 110-годишното си съществуване Софийският университет е
присъдил почетната титла �������
doctor� ��������
honoris�
causa����������������������������������
���������������������������������
на 224 изтъкнати преподаватели и
общественици от всички краища на све-

2006–2007 г. в Софийския университет
са обучавани 25 378 студенти от 1598
преподаватели. От тях академици са 2,
член-кореспонденти на БАН – 4, професори 192, доценти – 594, асистенти – 809,
ст.н.с. II ст. – 2, преподаватели – 1. Между тези преподаватели има 209 доктори
на науките и 928 доктори. Почетните
доктори на Университета в края на 2007
г. са 322.
Освен чрез средствата на представителното експониране на музейните материали историята на университета е

та. Днес той е най-големият и модерен
учебен и научноизследователски център
в България и обхваща 16 факултета с 94
специалности.
Централната сграда на Софийския
университет „Св. Климент Охридски„,
построена със средствата на двамата
дарители – братята Евлогий и Христо
Георгиеви, е една от архитектурните
забележителности на София. Днес тя заема 36 000 кв. м разгърната застроена
площ, има 324 помещения, от които 65
аудитории с 600 места. През учебната

пресъздадена и в богата мултимедийна
презентация. В компютърната мрежа са
въведени и подредени в художествено оформен дизайн от художника доц. Мирослав
Богданов (Национална художествена академия) над 600 кадъра с разнообразен исторически материал и текстове, съставени
и подбрани от доц. Цвета Тодорова.
Музейната експозиция и на двете нива
сполучливо се допълва от видеотехника за
излъчване на посветени на Университета
документални филми, произведени в БНТ.
Сред тях особен интерес сред посети-
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телите предизвикват филмът за 100-годишния юбилей на Университета (1988)
под названието Вечният светилник на
сценариста Тома Томов, филмът за посещението и удостояването на френския
президент Франсоа Митеран с титлата
doctor� ��������
honoris���������������������������
��������������������������
causa���������������������
��������������������
на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през януари 1989 г. и филмът за българската университетска експедиция на Антарктида
под ръководството на проф. Христо Пимпирев (Геолого-географски факултет на
СУ „Св. Климент Охридски”) с начало от
1985 г.
От 2004 г. в музейното пространство
функционира и специална зала за временни
експозиции, чието начало бе свързано с
откритата на 18 май с.г. изложба, посветена на 70-годишнината от освещаването на първите самостоятелни сгради на
Ректората и Университетската библиотека, последвана от изложба по повод 10годишнината на Катедрата на ЮНЕСКО
Комуникация и връзки с обществеността
при Факултета по журналистика и масова
комуникация (май, 2005), изложба съвместно с Националния исторически музей под
наслов Наградните знаци на Третата българска държава (декември, 2005), от фотоизложба Маскарадни игри от с. Калугерово,
Пазарджишко и гр. Базел, Швейцария (���
����
април, 2006�����������������������������
)����������������������������
, Двамата братя академиците
Кирил и Методий Попови – университетски преподаватели и световноизвестни
учени (�����������
������������
май, 2008��
)�.
През май 2003 г. е учреден Клуб на приятелите на Музея на Софийския Университет и заведена специална книга, в която
посетителите на Музея отразяват своите впечатления.
От 2008 г. атрактивно допълнение към
музейното пространство е съществуващото в съседство кафене „При Музея������
”�����
, чиито посетители често съчетават приятното пребиваване в уютната атмосфера
на кафенето с посещение на музея и разговор на историческа тема или събитие от
университетския живот. Множеството
фотоси от образа и живота на Университета по стените на кафенето, предоста-

вени от Музея на СУ и аранжирани от собствениците на кафенето, осъществяват
връзката между двете пространства.
Така през 10-те години на своето съществуване Музеят за историята на
Алма матер се утвърждава като институция в структурата на Университета
с разнообразните си изяви – постоянна
експозиция, временни изложби, рекламна,
издателска, образователна, събирателска,
научноизследователска и информационна
дейност, регламентирани в Правилника на
Музея на СУ от 2005 г.
Веднъж в годината излиза специалният
бюлетин (списание) на Музея под название
„������������������������������������
MUSEUM������������������������������
” с рекламно-информационна насоченост (сн.), който има предназначението
да провокира чрез различните си рубрики
вниманието на онези, които имат интерес към Университета и могат да подпомогнат музея с идеи, инициативи и дарения. Изпълнителният директор на Музея
на СУ доц Цв. Тодорова е автор и съставител на редица други издания, свързани с
историята на Софийския университет.
Музеят е отворен за контакти с всички факултети и научни звена на Университета, с други сродни културни и обществени институции за осъществяване на
разнообразни инициативи.
С особена активност се открои десетата година от откриването на Музея на
СУ (2008), която бе наситена с множество
прояви и участия в чест на 120-годишнината на Алма матер чрез издания (като
луксозният албум Ректорите на Софийския
Университет „Св. Климент Охридски”,
фотоалбумът Софийският университет
през фотообектива на 30-те години на ХХ
век, както и редица други статии) медийни изяви, изложби, предоставяне на документални и фото материали на отделни
лица, факултети и катедри, с множество
посещения и разнообразни контакти. По
такъв начин историческата памет за първото и най-престижното висше училище
в България – Софийския университет „Св.
Климент Охридски” – достига до неговите
почитатели и възпитаници от страната
и чужбина. (сн.107-123)

ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ
190 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ
120-годишнината на Алма матер естествено налага преклонението на потомците пред големия благодетел и дарител
на Софийския университет Евлогий Георги-
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ев.
Син на Георги Недев и Евдокия Тодорова
Пулиева от малкия старопланински градец
Карлово. От петте деца в семейството
до пълнолетие остават живи само две
– Евлогий и брат му Христо.
Евлогий е роден през октомври 1819 г.
(преди 190 години). Едва 9-годишен през

1828 г. загубва баща си. Началното си образование получава в родния град Карлово
при известния по онова време учител
Райно Попович. Съученици са му Гавраил
Кръстевич и Георги Стойков Раковски.
През 1836 г. по време на едно пътуване на
Райно Попович до Будапеща по повод отпечатването на нова Христоития Евлогий
го замества като учител за една година.
На 19 февруари 1837 г. Евлогий Георгиев се отправя за Румъния заедно с вуйчо
си Никола Т. Пулиев. Установява се в Галац,
където търгува до 1842 г. След това заминава за Букурещ, където заедно с вуйчовците си Христо и Никола Пулиеви основава търговско съдружие за продажба на
стоки, изпращани от Карлово.
През 1837 г. умира майка му от чума и
през 1842 г. Евлогий взема брат си Христо при себе си в Букурещ. Христо усвоява бързо търговския занаят и остава в
Букурещ, а Евлогий се връща в Галац. Така
двете братски фирми започват активна търговска дейност. Паралелно освен с
произведения от България търгуват и с
колониални стоки от Марсилия, Лондон и
други европейски тържища, а по-късно основават търговска къща и в Браила.
На 6 март 1872 г. умира внезапно брат
му Христо. Евлогий Георгиев напуска Галац и
се установява в Букурещ, откъдето управлява и трите търговски къщи. След известно
време преобразува Букурещката търговска
къща в банкерска, ликвидира тази в Галац, а
Браилската търгува само с храни.
Постепенно с неуморен труд Евлогий
Георгиев се превръща в известна личност
в целия финансов свят. Владее писмено български, гръцки и румънски, говори немски и
френски език.
Живее в къща на ул. Каля Мошилор №
80, солидна двуетажна сграда с висока желязна ограда – типичен представител на
местния сецесион, а задният двор поразително напомня карловски дом с дървените
си чардаци. В сградата е имало прекрасен
мраморен шадраван – израз на тогавашната висша букурещка мода. На долния етаж
е кантората на Е. Георгиев, а на горния са
жилищните помещения, в които големият
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търговец е живял заедно с вуйна си Елисавета Пулиева, жена на вуйчо му Хр. Т.
Пулиев, убит през 1850 г. На горния етаж
са още кабинетът, голямата трапезария,
приемната стая с миндерлъци.
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Но финансовите успехи не го затварят
единствено в кръга на гонитбата за печалби. Безкористното му родолюбие е в
основата на направените многобройни дарения на различни дружества, читалища,
църкви, общини, болници, училища и университети в България и Румъния в продължение на 20 години.
Венец на благотворителната дейност
на Евлогий Георгиев е собственоръчно написаното му завещание от 18 юли 1882
г., в което под § 13 е вписана сумата от
6 000 000 лв. за учредяване на фонд, от

чиито приходи да се основе и поддържа висше училище в България под името „Братя
Евлогий и Христо Георгиеви от Карлово“.
Научните предмети, които ще се преподават в това училище, – се уточнява понататък – ще бъдат преимуществено от
положителните науки с приложение към
индустрията.
Само надеждата ми, че ще мога и аз да
участвам за преуспяването и величието
на отечеството ми, ме прави да умра спокойно, защото аз съм работил през всичкия си живот и съм спестявал, както аз,
тъй и брат ми, ние сме били одушевени
само от това желание, което сега остава
да се осъществи от наследника ми и от
изпълнителите на завещанието.
Дълбоко развълнуван от миропомазването по православен обряд на бъдещия цар
Борис III от 2 февруари 1896 г., Евлогий Георгиев дарява още мястото от 10 200 кв.
м. на стойност 200 000 лв. в София между улиците Цариградска и бул. Дондуков и

сумата от 800 000 лв. за постройка на
университетски сгради.
Не могат да се изчислят сумите, изразходвани за издръжка на студенти и ученици, за различни паметници и по-дребни
дарения. Тук не влизат и средствата, подарени на културни и благотворителни
учреждения в Румъния – около 500 000 лв.
Затова няма да сбъркаме, ако кажем, че
Евлогий Георгиев изразходва за благотворителни цели около 12 000 000 лв., като
след смъртта си оставя близо 2/3 от цялото си състояние на българския народ.
(Из Е. Стателова. Евлогий Георгиев и свободна България. С., 1987, с. 168.)

Според мълвата състоянието на Е. Георгиев възлиза на 80 млн. лв. В действителност е 23 млн.
Правителствата на Рачо Петров и Димитър Петков подготвят процес за оспорване на завещанието на Евлогий Георгиев
през 1905 и 1906 г. Процесът започва на
2 март 1907 г. и забавя с години началото
на строежа на сградата на Университета
(основният камък е положен едва на 30
юни 1924 г.).
Опитът на Е. Георгиев да вземе участие
в българския политически живот след Освобождението остава без успех. Стефан
Стамболов, като председател на Народното събрание, касира избора му за депутат
и го принуждава да напусне Народното
събрание. Причината е, че няма българско
гражданство. Принуден да се завърне в Букурещ, Е. Георгиев пророчески отсича:
„Времето ще покаже кой повече милее
за отечеството и кой му е принесъл повече добро”.
Съгласно изразената в завещанието
воля, покойният благодетел е погребан заедно с брат си Христо в гробищата Белу
в Букурещ. В изпълнение на завещанието,
универсалният му наследник И. Е. Гешов издига там паметник-мавзолей (1897-1902),
който в архитектурно и художествено
отношение е един от най-забележителните по онова време в румънската столица. Автор на архитектурния проект е
талантливият румънски архитект Йон
Минку – родоначалник на румънската наци-
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онална архитектура, чието име носи Букурещкият архитектурен институт.
Ако с обич и уважение всички българи
трябва да гледат на големия нравствен
образ на покойния благодетел Евлогий Георгиев, с дваж по-голяма почит и гордост
трябва да се отнасят към него хората
на науката, дейците и пионерите на просветното дело. Защото седем години
преди американският милиардер Карнеги
да напише своята статия върху „Евангелието на богатството”, в която на първо
място се препоръчва на милионерите основаването на университети, големият
български благодетел Евлогий Георгиев бе
предвидил в своето завещание голямата
за онова време сума от 6 000 000 лв. за
създаването на Висше училище в България. Копнежът за преуспяване и величието на Отечеството, тоя
�������������������
възвишен идеал
в простодушното сърдце на Евлогия, намери своя израз в
�������������������������
днес осветения храм на
науката���������������������������������
, който Ефорията издигна в изпълнение на неговата свята воля.������������
Нека в тоя
храм на науката се служи на същия идеал,
и като се поклоним почтително пред последния, нека мислено коленичим и пред паметта на оногова, който го създаде като
израз на последната си воля.
Благодеяния, тихо и чисто дадени,
са мъртъвци, които живеят в гроба;
цветя, които издържат буря,
звезди, които не залязват.
(������������������������������������������
Из����������������������������������������
Еволгий и Христо Георгиеви от Карлово.
По случай освещаване новите университетски
сгради, построени със средства, завещани от
Евлогий Георгиев, и предаването им на държавата. София,
��������������������������������������
16 декември 1934 г., сн.124-128)
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АКАДЕМИЧЕН ПОКЛОН
ПРЕД ГРОБНИЦАТА
НА ДАРИТЕЛИТЕ

совата подкрепа на Ромпетрол – България,
АД. Програмата на посещението включва
поклонение на гробницата на двамата бра-
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На 17 и 18 октомври 2008 г. се провежда тържествено заседание и първо по
рода си от 120 години насам поклонение
на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (освен
действащия ректор проф. дин Иван Илчев
– водач на делегацията – в групата са и
трима предходни ректори – акад. дин Никола Попов, проф. дфзн Иван Лалов и проф.
дфн Боян Биолчев) пред гробницата на двамата братя-дарители Евлогий и Христо
Георгиеви от Карлово в гробището Белу в
Букурещ. Идеята става възможна благодарение на любезното съдействие и финан-

132

38

130

тя в гробището Белу (сн.129-134), тържествено заседание на Академичния съвет в
Букурещкия университет с речи на ректорите на Софийския (проф. дин Иван Илчев)
и на Букурещкия университет (проф. Йоан
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Панзару), доклади на специалистите-историци от българска страна (проф. д-р Иван
Еленков: Случаят със завещанието на Евло-
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ги Георгиев – благотворителност, частна
автономност и държавна намеса в края на
XIX���������������
и началото на ХХ
�����������������������
век в България������
и от
румънска (проф. Елена Сюпюр: Приносът на
българската общност в Румъния в развитието на българската култура и просвета
през XIX век) (сн.135-139), коктейл в българското посолство в Букурещ, ул. Рабат № 5,
от името на временно управляващия Посолството г-н Петър Вълов. (сн.140,141)

***
Румънската столица Букурещ е разположена от двете страни на р. Дъбовица. Според легенда името на града дава овчар на
име Букур, който намира пътя към дома си
в гъста мъгла и строи на мястото параклис с благодарност към благосклонността
на Бога. След време около светото място
се заселват хора и така възниква градът.
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В новото време на ХIХ в. Букурещ става известен като „Малкият Париж” заради
забележителностите, напомнящи съвсем
парижките шедьоври от рода на Триумфалната арка и архитектурната атмосфера на градския център. (сн.145,147) С особен
чар се открояват фасадите на Румънския
Атенеум (концертна зала) – (1886–1888) с

неокласицистична фасада и бароков купол
(сн.142) и на Централната университетска
библиотека (бившият дворец на университетската фондация Карол I���
����
). (сн.143)
От съвременните сгради впечатлява
импозантният дворец на Чаушеску (сега
Парламентът), второто по големина здание в света, което фотообективът едва
обхваща. (сн.144)

нални в бонове на погашаема рента, от
дохода на които университетът да дава
помощ на бедните и прилежни ученици,
които продължават образованието си в
Букурещ.
Днес Букурещкият университет (както
и Софийският) е в листата на първите
500 университета в света. (сн.146)
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Университетът в Букурещ води началото си от 1864 г., когато принц Александър Йоан Куза преобразува Академията св.
Сава в Букурещки университет с 19 специалности.
В Завещанието си Е. Георгиев предвижда да се даде на Букурещкия университет
40 000 (четиридесет хиляди) лева номи-

***
В словото си пред гробницата-мавзолей на двамата благодетели на Алма матер Ректорът на Университета проф. дин
Иван Илчев споделя пред академичната колегия завладелите го емоционални мисли:
(сн.148)

Вече повече от седем десетилетия два-
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мата братя се взират спокойно
към гмежта младежи, които и не вдигат очи към тях биля.
Дали се радват за стореното?
Едва ли са се надали на благодарността
на съвременниците –
скъперническа е тя, оцветена от политически пристрастия,
от приязни и неприязни. Но Евлогий и
хора като него,
направиха каквото можаха, за да положат основите на новата
България на духа и интелекта.
А ние, какво можем ние?

фиданка. Залинява без вода, без грижи,
без спомени.
И нека да довърша, че рядко възкресяването на спомена става
от двете страни на държавната граница, колкото и условна
вече да е тя. Та искам да благодаря от
името на всички ви,
на „Ромпетрол”, които не се поколебаха
да подкрепят
съвместния спомен за хора, които преди повече от век
показаха,����������������������������
���������������������������
че границите между държавите може и да си
стоят, но за добрината човешка няма
граници.
И прав се ока�����������������������
зва��������������������
проф. Ив. Шишманов
(И. Шишманов от София, 26 май 1903, до
Ив. Ев. Гешов в Букурещ), който с основание споделя�������������������������������
в писмото си������������������
, че Евлогий Георгиев е успял������������������������������
чрез един храм на науката да
си издигне паметник за вечни времена.
(Из Е. Стателова. Цит. съч., с. 171)

ДАРИТЕЛСКИЯТ ДУХ
НА СЪВРЕМЕННИЦИТЕ
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Думи на Еклисиаста, син Давидов, цар
иерусалимски:
„Суета на суетите – всичко е суета. Каква полза за човека
от всичките му трудове, с които се
труди под слънцето?...
...Няма спомен за миналото” казва Еклисиаст.
Има!
Има, макар бледият му светлик да се
гъне и снишава под
напора на времето. От всички нас зависи той да не прегори.
Та ние сме тук, защото благодарността човешка е крехка

149

В Музея на СУ се съхраняват свидетелства за дарения на чл.-кор. проф. Генчо Пирьов, правени на почетната възраст 85 г.
чрез държавно-обществената организация
„Фонд 13 века България” през 80-те години
на ХХ в. (сн.149) Едното от тях, надписано с
ръката на дарителя: По случай 100-годишнината на Софийския университет, повелява сумата от 4000 лв. (от 5.03.1985 г.)
да бъде насочена за учредяване на ежегодна стипендия от 300 лв. „Млад психолог”,
която да се връчва на 24 май на студент
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(студентка), отличил се с най-добра научно-изследователска работа в областта на
психологията. (сн.150)

ДАРИТЕЛИТЕ
НА МУЗЕЯ НА СУ
ОТ КАНЦЕЛАРИЯТА НА РЕКТОРА
НА СУ „СВ.КЛИМЕНТ ХРИДСКИ”
ПРОФ. ДИН ИВАН ИЛЧЕВ
След встъпването си в длъжност и по
време на юбилейните тържества по повод 120-годишнината на Университета
Ректорът проф. дин Иван Илчев и зам.-ректорите по отделните ресори предават
на Музея на СУ всички подаръци и сувенири, постъпващи в канцеларията на Ректора по различни поводи. (сн.151-157)
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ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
АРХИВИ

155

Директорът на Държавна агенция Архиви д-р Боряна Бужашка по време на академичното шествие на 24 ноември 2008
г. от Университета до Народния театър
(в близост до Агенцията на ул. Московска)
връчва на Ректора проф. дин Иван Илчев
поздравителен адрес от Държавна агенция
Архиви, както и копия на архивни документи, сред които с особена значимост се
открояват академичната диплома за почетен доктор на Софийския университет
на цар Борис III, издадена по повод 40-годишнината на Университета през 1928 г��.�
(сн.158), ���������������������������������
академичният поздравителен адрес
до цар Борис III по повод 50-ия юбилей на
Алма матер и документи от Политбюро
за награждаването на Университета с високия орден „1300 години България” по повод 100-годишния юбилей.��
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ОТ АНТОНИНА КОСЕВА
През 2008 г. г-жа Антонина Косева (дъщеря на акад. Д. Косев, Ректор на Университета през периода 1962–1968 г.) по по-
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ОТ ПРОФ. ДФН
НАДЕЖДА АНДРЕЕВА
(ФКНФ)
На 21.03.2008 г. проф. дфн Надежда Андреева��������������������������������
– професор
�����������������������������
по История на западноевропейската литература в НАТФИЗ
(���������������������������������������
1951–2004������������������������������
)�����������������������������
и в СУ ���������������������
(��������������������
1992–2008�����������
)����������
, завършила немска и френска филология в Софийския
университет през 1947 г., приятел на Музея на СУ������������������������������������
– дари
���������������������������������
рядък екземпляр на часослов
(����������������������������������������
богослужебна книга, съдържаща всекидневните служби и предназначена за четците
и певците��������������������������������
)�������������������������������
отпреди 150 години �����������
(1858), ���
намирал се в изключителната за времето си
библиотека на нейния дядо Станчо Андреев, учител в с. Крамолин, Габровско. (сн.167)

160

161,162

167

163

164

167

165,166

вод 120-годишнината на СУ”Св. Климент
Охридски” дари всичките, получени от
баща й, ордени и медали с орденски книжки
на Музея на СУ. (сн.159-166)

Освен великолепния часослов, проф. Н.
Андреева дари на Музея на СУ своите нови
книги:
РОЗАТА Е БЕЗ ЗАЩО, немска лирика от
дванайсет столетия, подбрана и преведена от проф. Н. Андреева �������������
(������������
Издателство
„ПИК”, Велико Търново, 2007���
)��. (сн.168)
Малко лирика днес – ще бъде невероятно хубаво – споделя проф. Н. Андреева – ако
сред потискащото всекидневие събраните тук 120 стихотворения от дванайсет
столетия успеят да породят малка тръпка
в сърцата на онези съвременни читатели,
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които все още могат да усетят магията
на поетическото слово.
За розата няма Защо, тя цъфти, защото цъфти,
Нехае за почит, не пита дали някой вижда как с хубост блести.
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***
И превода от немски с коментар на историческото съчинение от края на ������
XVIII�
в. на Йохан Кристиян фон Енгел (роден на
17 октомври 1770 г. в Лоитшау, Австрия,
днес Левоча, Словакия, и починал във Виена
на 20 март 1814 г.) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ В МИЗИЯ – забележително произведение на немскоезичната историография от
епохата на Просвещението.
Историята е публикувана във Виена.
В нея е събирано, подреждано и обработвано наследено знание по проблема от
обширната немскиговореща територия
на Средна Европа. Повече от два века са
изминали оттогава, науката е изчистила,
коригирала и обогатила всестранно написаното от Енгел и след него, тя продължава да отграничава легендарното от
реалното и да се доближава до истината
– коментира в предговора проф. Н. Андреева. Според самата нея тя превежда
и коментира историята на австрийския
писател заради опита да анализира преведения текст, заради връзката на Паисий
с „Немската земля” (разбирана като Австрия и Виена) и не на последно място заради факта, че трудът на Юрий Венелин,
псевдоним на Георги Хуца (1802–1839),
„Древните и сегашни българи...” е предизвикан от историята на Енгел и има за цел
да обори, последователно и аргументирано, неговата теза за неславянския произход на българите...
Политическата актуалност на Енгеловия призив „Освобождението от турско
иго чрез един Хуниад, който безстрашно прониква чак до Хемус” и цитираната
Венелинова теза, че българите са част
от руското племе, не се нуждаят от
разясняване...(сн.169)
***
Изключителен интерес представляват и трите автентични съчинения
от библиотеката на бащата на проф.
Н. Андреева – архитект Петър Станчев
Андреев, дарени на Музея на СУ през м.
юни, 2009 г.: Съчинения на Л. Каравелов,
т. Първи, Стихотворения. Под ред. на З.

на благодарствен молебен за превземането на град Търново от руските войски в
1877 г. От двата ръкописни подписа на
титулната страница личи, че книгата
е принадлежала първоначално на Петър
Андреев Даскалов от с. Горско Сливово,
Севлиевско, селски учител, съпруг на наймалката дъщеря на Бачо Киро Димитра
и баща на ген.Теодоси Даскалов, военен
министър на България четири години до
април 1942 г., съден и убит от Народния
съд през февруари 1945 г. (сн.170-176)
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ОТ БОЯН БЕШЕВЛИЕВ
През 2008 г. г-н Боян Бешевлиев дари
на Музея на СУ документи, материали и
снимки на своя баща – проф. д-р Веселин
Бешевлиев (сн.177), асистент по класическа

172,173

174,175

177
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Стоянов, издава съпругата му Н. Л. Каравелова, Русе, 1886 (сн. ); Кратко описание
на Божественият храм, превод от гръцки на славянобългарски от Райно Попович
Жеравненина, учител в Карловското елино-гръцко училище и печатано в Букурещ,
1846 (сн. ); Слово, казано на 25 юни 1882
г. от епископ Климент при отслужването

филология в Софийския университет от 2
юли 1925 г. Редовен доцент от 23 март
1929 г. Извънреден професор от 23 януари
1933 г.
Роден на 25 март 1900 г. в гр. София.
Завършва Първа мъжка класическа гимназия в София (1919). Следва история и
славянска филология в
�������������������
�����������������
Софийския университет (1919–1920), а по-късно класическа филология в Германия – в Хале, Йена
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(1934/1935), 1–189; ХХХII (1935/1936),
1–78; Историческа граматика на старо-

178

179,180

183

181,182
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и Вюрцбург (1920–1925). Доктор на Вюрцбургския университет от 1925 г. Член
на Българския археологически институт,
на Българското историческо дружество,
на Македонския научен институт, на Ориенталското дружество ���������������
Korosi���������
��������
csoma���
��
в
Будапеща.(сн.178-182)
Курсове в Университета: Историческа
граматика на старогръцкия език; история
на старогръцкия език; Александрийска литература; Новогръцки език.
Основни трудове: Към въпроса за народността на старите македонци. Год.
ист. фил., ХХVIII (1931/1932), 1–75; Прабългарски надписи. Год. ист. фил., ХХI
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гръцкия език. Т. 1. Универс. библ. № 191,
С., 1938 и много други студии и статии.

ОТ ПРОФ. ДИзкН
АКСИНИЯ ДЖУРОВА
(ЦЕНТЪР „И. ДУЙЧЕВ”)
През 2008 г. по време на тържествата на 120-годишнината на Университета
проф. дизн Аксиния Джурова дари на Музея
на СУ изключителната трилогия с интервюта Тревожни прозрения на ХХI век. (сн.189)
Книгите са публикувани на български
език по различно време – Избери живота
през 1995 г., Преди да е станало твърде
късно през 1997 г., Духът на лъва през
2000 г. – но сегашното им обвързване в
общ тритомник има своите основания в
поставените в тях проблеми, споделените идеи, тревоги и прозрения...
От седемдесетте години на ХХ в. японският интелектуалец, филантроп и религиозен деец Дайсаку Икеда, президент
на една от най-влиятелните японски културно-религиозни и социални организации
– Сока Гаккай – започва серия от диалози
с видни личности от сферата на политиката, икономиката, културата, науката
и изкуството. Сред партньорите му в
диалозите, посветени на важни за целия
свят обществено-политически, културно-
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ОТ ПРОФ. Д-Р
МАРИЯ ЧИЧИКОВА
(АРХЕОЛОГ)
На 20.03.2008 г. проф. д-р Мария Чичикова (сн.183), възпитаник на Софийския университет (завършила история с профил
археология 1947 г.), преподавател в Нов
български университет и дългогодишен
научен сътрудник в Археологическия институт с музей при БАН, дари на Музея
на СУ документи, снимки и материали за
акад. Димитър П. Димитров по повод 100годишнината от рождението му в качеството си на съпруга и колега по професия.
(сн.184-188)
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антропологически и социални проблеми, са
политици като Хенри Кисинджър и Михаил Горбачов, емблематичната фигура на
Фидел Кастро, учени като Линос Поулинг,
Анатолий Логунов, Арнълд Тойнби, Чандра
Викхрамасингх, Брайън Уирсън и Рене Юнг.
Сред този първокласен елит за наша чест
осезаемо присъства и едно българско име
– на проф. Аксиния Джурова, изтъкнат
учен и световно признат авторитет в
областта на историята на културата
и на съвременното изкуство. Целта на
тези диалози е да представят различните
гледни точки и по нетрадиционен начин да
предложат насоки за бъдещото развитие
на човечеството като цяло.
(Из В. Велинова. За силата на разума, мъдростта и опита. С., 2008)

ОТ ПРОФ. ДИН ЙОРДАН ПЕЕВ
(ФКНФ)
През 2008 г. проф. Йордан Пеев от Ка-

тет 1939–1940) направи изключителен
жест като дари на Музея на СУ по повод
120-годишнината на Алма матер и на своя
70-годишен юбилей престижната международна награда „Шарджа„ за арабска култура, присъждана ежегодно от ЮНЕСКО���
и
връчена му персонално на
������������������
9 ноември 2006
г. в Дома на ЮНЕСКО, Париж, �����������
от генерал��������
ния директор Коичиро Матсуура��. (сн.191) Наградата представлява платноход от благороден метал (изработен в ОАЕ). (сн.192)
За пръв път наградата «Шаржа» на ЮНЕСКО се присъжда на българин. Лауреатът
се излъчва от петчленна международна
комисия от ориенталисти със световна
известност.
В конкурса участват не само учени, но
и хор�����������������������������������
а����������������������������������
, които се занимават с изкуство и
литература. Наградата «Шарджа» се раздава от 2001 г., като досега лауреати са
били китаец, италианец, французин и босненец. Паричната стойност на отличието е в размер от 25 000 долара, които
се осигуряват от Обединените арабски
емирства, инициатори на конкурса.

ОТ ПРОФ. ДФН
ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ
(ФКНФ)
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тедрата по арабистика и семитология
при Софийския университет (внук на професора по социология при Катедрата по
стопанска история със социология Христо
Тодоров от 1937 г., брат на писателя П.
Ю. Тодоров, Декан на Юридическия факул-

193

ОТ ПРОФ. ДИН
ДИМИТЪР ОВЧАРОВ

194

През 2008 г. проф. Димитър Веселинов,
приятел на Музея на СУ, дари своята нова
забележителна монография (сн.193), посветена на българските студенти на изключителния швейцарски учен и преподавателлингвист на Женевския университет за
времето от 1891 до 1912 – Фердинанд
дьо Сосюр.
Издирването и публикуването за пръв
път на оригиналната Програма по обща
лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр от
1906 г., на респектиращо количество
архивни документи, свидетелстващи за
присъствието на български студенти в
Женевския университет, които посещават лекциите на видния швейцарски учен,
щрихите към образа на българския студент в чужбина, лингвистичните портрети на Сосюр и Балан са основните достойнства на любопитното изследване.

През 2008 г. проф. дин Димитър Овчаров (завършил история в Софийския университет през 1956 г., ст. н. с. в Археологическия институт на БАН, чел лекции
по средновековна археология в Софийския
университет, Нов български университет, Славянския университет, Националната художествена академия) дари на Музея на СУ авторския си сборник студии под
наслов: Ако оцелее Дон Кихот ще оцелее и
културата.
Дали Дон Кихот ще оцелее
ще покаже бъдещето.

(сн.194)

В края на тоя „духоморен труд” искам
да добавя, че целта на изследването е да
мотивира младите колеги да продължат
издирванията на ръкописни свидетелства
от престоя на тези българи в Швейцария
и защо не – да намерят и български записки от знаменитите курсове на Сосюр
по обща лингвистика, четени преди почти 100 години. По този начин отдавам
почит на моите първи университетски
учители, които успяха да породят у все
още неориентирания първокурсник интерес към идеите на женевския учен – професорите Живко Бояджиев (1936–2007),
Моско Москов (1927–1999) и Павел Патев
(1926–1996).
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На нас ни остава само да възкликнем:
Не си отивай, Дон Кихот!

ОТ Д-Р БРАНКО ШУШТАР
(СЛОВЕНИЯ, ЛЮБЛЯНА)
При посещението си в Музея на СУ на 7
октомври 2008 г. д-р Бр. Шуштар, уредник в Музея на образованието в Любляна,
дари А��������������������������������
���������������������������������
лбум за ректорите на Университета в Любляна, Словения. (сн.195,196)
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ОТ ИВАН ПОПОВ
През 2008 г. г-н Иван Попов от Русе установи контакт с Музея на СУ и лично с
изпълнителния директор доц. Цвета Тодорова и прояви интерес относно съществуващи исторически данни и документи
за близкия си родственик д-р Никола Червениванов. В отговор на изпратена снимка той дари на Музея на СУ отпечатък
от новия сборник, посветен на бележити
русенци – преподаватели, общественици,
интелектуалци��������������������������
, със свой авторски текст
за д-р Н. Червениванов.
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ОТ ВЯРА ДЯНКОВА
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По време на откриването на изложбата, посветена на братята-академици Кирил и Методий Попови��������������������
на 22 май 2008 г.��,
г-жа Вяра Дянкова, приятел на Музея на СУ,
дари своя стихосбирка, снимки и фотоси,
свързани с Университета. В. Дянкова е
почетен учител на Професионалната гимназия по транспорт „Макгахан” – София.
Преподавала е общотехнически предмети,
има авторизиран превод на учебник по машинно чертане, ръководила е кръжоци по
художествена фотография – за начинаещи
и напреднали. През последните 15 години

200,201

активно участва с публикации в периодичния печат. През 2000 г. излиза книгата й
Отломъци горди, отломъци горестни, която тя дари тогава на Музея на СУ. (сн.197200)

ОТ КИРИЛ ПЪРВАНОВ
През 2008 г. г-н Кирил Първанов дари на
Музея на СУ свои монографии, посветени
на проблемите на българското мебелно
производство и традиции – Непознати
страници от историята на българските
мебели и И������������������������������
�������������������������������
стория на българските мебели.
(сн.200,201)

ОТ ПРОФ. Д-Р
МАРИЯ РАДЕВА (ИФ)

203

През 2008 г. проф. д-р Мария Радева,
приятел на Музея на СУ, дари своята нова
монография: Училищното историческо образование в България (1878–1944). (Методико-исторически анализ). С., 2008. (сн.202)

ОТ ДОЦ. Д-Р
АНДРИАНА НЕЙКОВА (ИФ)
Доц. Андриана Нейкова, приятел ������
на Музея на СУ, дари през 2008 г. своята монография Архиви и общество, както и луксозния
албум Българските земи от древността
до наши дни в атласи, карти, гравюри и
книги. (сн.203)

ОТ ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ВЕЧЕВ
(ИФ)
През март 2008 г. доц. д-р Димитър Вечев от Историческия факултет, приятел
на Музея на СУ, дари спомени за студентските години (свои и на състудента си
Тодор Траянов), както и снимки от випуск
1960–1965 г. на тогавашния Философскоисторическия факултет.
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ОТ ДОЦ. ДИН ДИЛЯНА БОТЕВА
(ИФ)
По време на кандидат-студентската
кампания на 2008 г. доц. дин Диляна Ботева, приятел на Музея на СУ, дари материали и снимки от времето на своето следване в Университета. (�������
сн�����
.205)

ОТ Д-Р АННА ЛИПОВСКА
(КАТЕДРА ПО РУСКИ
ЕЗИК, ФСФ)
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ОТ ДОЦ. Д-Р НАДЯ МАНОЛОВА
(ИФ)
През м. септември 2009 г. доц. Н. Манолова, приятел на Музея на СУ, дари свои
лични снимки, свързани с Университета.

През 2008 г. д-р Анна Липовска от Катедрата по руски език дари на Музея на
СУ специално изработените по нейна ини-

(сн.204)
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циатива пръстен с инициалите на специалността и Университета, както и молив
за завършващите абсолвенти от специалността Руска филология. (сн.206)
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ОТ Д-Р БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА
(ИФ)
През лятото на 2008 г. ст. ас. д-р Борислава Георгиева от Катедрата по етнология, приятел на Музея на СУ, дари нови
фотоси от карнавала (Фаснахт), авторски
текст и оригинална карнавална маска от
гр. Базел (Швейцария), която привлича посетителите със своя атрактивен дизайн.
(сн.207)
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ОТ НОНКА СТОЯНОВА
(ФНПП)
През 2008 г. г-жа Нонка Стоянова, приятел на Музея на СУ, дари сборник и диск в
памет на проф. Димитър Павлов, а също
снимки и материали по повод 90-годишнината на Пирдопската гимназия през
2005 г. Поводът бе откриването на 11
юни 2008 г. на компютърна зала на името
на покойния й брат „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР
ПАВЛОВ” (родом от Пиродп, възпитаник на
гимназията, дългогодишен преподавател и
зам.-ректор в СУ”Св. Климент Охридски).
(сн.208)
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ОТ ЖИВКО КУШЕВ
През 2008 г. г-н Ж. Кушев, собственик
на книжарница в Ректората, дари на Музея
на СУ автентичен касов апарат от 20-те
години на ХХ в. (сн.210)

ОТ ПЕТЪР НЕДЕВСКИ
(ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА
ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА
ГИМНАЗИЯ)
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ОТ МЕГЛЕНА КУСЕВА
(ИФ)
Специалистката при Катедрата по етнология Меглена Кусева, приятел на Музея
на СУ, дари автентичен фес, принадлежал
на дядо й Тома Костадинов Гърков от Енидже Вардар по майчина линия. (сн.209)

През февруари 2008 г. г-н Петър Недевски, директор на НПМГ „Л. Чакалов”, лицей
на СУ”Св. Климент Охридски”, възпитаник
на Математическия факултет на Софийския университет, дари разписи на лекции
на Университета от различни години.
(сн.211)

ОТ ЕКАТЕРИНА НЕДЕВСКА
(ИСТОРИК)
Като приятел на Музея на СУ, възпитаник на Историческия факултет на Софийския университет, г-жа Е. Недевска дари
великолепна юка в саксия за централното
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фоайе на музея. (сн.212)
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ОТ Д-Р ИЛИАНА БОРИСОВА
(ИФ)
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По време на строителни работи по
разширяване на сградата на Факултета
по журналистика и масова комуникация на
Софийския университет в северна посока
се откриват архитектурни останки от
по-ранна сграда на същото място.
Във връзка с това е предприето наблюдение на изкопните работи от представителя на Катедрата по Археология в
Софийския университет гл. ас. д-р Илиана
Борисова-Кацарова.
Според нея се установява, че на мястото е съществувало архитектурно съоръжение с кръгъл план и куполно покритие. То

е частично вкопано в терена. Изградено е
от тухли с размер 0, 13 х 0, 28 х 0, 06 м,
споени с хоросан. Съоръжението е запазено от западната си страна. На дълбочина
ок. 2, 80 м под тухлите започва каменна
основа. От юг куполът е разрушен от поранно разширение на сградата (ок. 1950 г.)
и е затворен от стена от големи камъни и
цимент. Над купола преминава с помощта
на арка друга стена (в посока юг – север),
вероятно от пристройка към сградата на
Първа мъжка гимназия. Това предполага, че
по това време куполното съоръжение вече
е съществувало и е било в употреба.
На дъното са открити фрагменти от
счупени трапезни порцеланови съдове,
битови глазирани съдове, стъклени и порцеланови лабораторни съдове и др. предмети (спринцовка, епруветки и др.). Те би
трябвало да са свързани с работата на
Ф��������������������������������������
изико-математическия, ����������������
Б���������������
иологическия и
М�������������������������������������
едицинския факултет, които са провеждали занятията си в сградата през различни периоди от 1889 г. насам. Материалите ������������������������������������
са����������������������������������
предадени на Музея на СУ през м.
юни 2009 г. (сн.213)
Според д-р И. Борисова има сведения, че
физиците са провеждали редица експерименти в мазетата на сградата, някои от
които свързани с измерването на земния
магнетизъм. Споменават се цилиндрични
ями, вкопани в подземните помещения и т.
нар. „магнитна изба”. Намереното съоръжение може да е било свързано с тези опити.
В източна посока, на нивото на съвременния терен и застъпена от каменните стени на сградата на съвременния Факултет
по журналистика и масова комуникация се
вижда друга арковидна конструкция (с посока юг – север). При възможност може да
се провери съществува ли връзка с разкритото куполно съоръжение.
Архитектурните останки не представляват археологическа ценност според д-р
И. Борисова, но са част от строителната
история на първите университетски сгради и от историята на Софийския университет. При възможност мог������������
ат����������
да бъдат
запазени и интегрирани в интериора на
бъдещите помещения. Ако се вземе реше-

ние за разрушаването им, д-р И. Борисова
препоръчва да бъдат графично документирани и фотографирани и да се запазят
като архив.
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ди завършването му през 1985 г. На нея
се вижда незастроеният калкан на 6-ти
блок, както и старата двуетажна сграда
на Шипка № 6, в която до 1932 г. са се
помещавали Ректоратът и университет-
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ОТ ПОЛК. ИЛИЯ ДЕЙКОВ
Полк. И. Дейков, приятел на Музея на СУ,
дари през 2008 г. авторската си книга Военната слава на Панагюрище. (сн.214)

ОТ ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ
(МОЛДОВА)
Г-н Димитър Боримечков (журналист,
главен редактор и издател на в. Български
глас, гр. Тараклия, Молдова) дари на Музея
на СУ материали и фотоси, свързани с
Болград и акад. А.Теодоров-Балан.
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ОТ Д-Р ВЛАДИСЛАВ
ГОСПОДИНОВ
(ФНПП)
Д-р В. Господинов, приятел на Музея на
СУ, дари свои авторски снимки от тържествата по повод 120-годишнината на
Алма матер, както и снимка на 6-ти блок
на северното крило на Университета пре-
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ската канцелария, а след това деканатът
и канцеларията на Юридическия факултет.
Според арх. Л. Константинов къщата е
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принадлежала на бившия министър-председател Константин Стоилов. (Л. Константинов, 50 години строителство на
СУ”Климент Охридски” (1940–1990). Спомени. С., 1993) (сн.215)

ОТ НИНА КРЪСТЕВА
През 2008 г. г-жа Н. Кръстева, гл. редактор на в. Народен лечител и приятел
на Музея на СУ, дари луксозен календар
за 2009 г. на Съюза на журналистите в
България, посветен на 130-годишнина
от обявяването на Софи����������������
я���������������
за столица на
България���������
, албума Заставки и инициали из
славянските�����������������������������
ръкописни книги и изданието
Българската авиация в Балканската война
1912 – 1913. (сн.216)

ОТ СОНЯ ВЪТЕВА
При посещението си в Музея на СУ на
24 февруари 2009 г. г-жа С. Вътева дари
книгата Един Живот на Симон Вейл (френска еврейка, концлагеристка, преживяла
ужасите на Холокоста, министър на здравеопазването в правителството на Жак
Ширак, председател на Европейския пар-
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ламент, член на Конституционния съвет,
председател на Фондацията, посветена
на паметта за Холокоста) издание на Университетското издателство. (сн.217)
Всичко, което може да се каже, напише,
снима за Холокоста, не успява да разсее
злото…Нищо не се заличава; ешелоните,
работата, затворничеството, бараките,
болестите, студът, недоспиването, гладът, униженията, оскотяването, ударите,
крясъците…не нищо не може, а и не трябва
да бъде забравяно…
Симон Вейл

РЕКТОРИ И РЕГАРИИ

РЕКТОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
И УНИВЕРСИТЕТЪТ
Университетите и университетските
модели са различни, но универсалният обхват на преподаваните знания определят
университетите като транснационални
учреждения, което е еднакво валидно за
Париж, Болоня или Оксфорд. Около 1350
г. на европейската карта се открояват
около 25 активно действащи университети при видимо различие в териториално
отношение. В Северна Европа се налага
включващият преди всичко философия и
теология „парижки модел”, а в Южна Европа – моделът на Болоня, ориентиран към
основополагащата роля на римското право�.
Независимо от различията на университетските модели, академичната свобода,
академичната автономия, единството на
обучение и изследване от началото на ХIХ
в. се превръщат в част от понятието
университет.
Като самостоятелна културна и духовна институция, университетът предполага собствена система на йерархична терминология и организация.
Организацията на модела�������������
на Парижкия
университет от ХIII в. включва четири
факултета: философски, юридически, медицински и богословски. Срещу декана, който
ръководи факултета в учебно и админи-

стративно отношение, стои прокурорът,
представител на всяка народностна или
областна група студенти. От 1245 г. начело на университета застава ректорът,
избиран за няколко месеца или година. Той
получава от предходника си при въвеждане
в длъжност шапка, мантия и ключа на университета. ����������������������������
В университетската йерархия
ректорът е първият сред представителите на академичната общност, облечен във
власт��������������������������������
да пази университетските привилегии и да
�������������������������������
представлява съответния университет пред обществото�������������
и света.����
По
���
този модел се учредяват университетите в Англия, Германия, Испания и Италия
– Оксфорд (���������������������������������
����������������������������������
ХII в.���������������������������
)��������������������������
, Саламанка (�������������
��������������
1239���������
)��������
, Прага
(���������������������������������������
1348�����������������������������������
)����������������������������������
, Виена ��������������������������
(�������������������������
1365���������������������
)��������������������
, Хайделберг �������
(������
1386��)�
и пр. Първоначално се наричат ��������
studium�
generale�������������
, а по-късно ������������
universitas�����
����
или ���������
universitas� �������������������������������������
literarum����������������������������
, обозначаващ преподаването
на целия спектър от тогавашните науки.
В сравнение със старите европейски
университети, възникнали във времето
между ХII и ХIV век, Софийският университет е създаден в края на 80-те години на
ХIХ в. Но неговите корени отвеждат към
една изключителна книжовна и образователна традиция на средновековна България от времето на бележитите български
владетели княз Борис I и цар Симеон ������
(�����
IХ–Х
в.��
)�.
Неслучайно в приветствието по повод
50-годишния юбилей на Софийския университет от май 1939 г. на френския сенатор Жюстен Годар, водач на френската
академична делегация за тържествата, се
посочва, че „нашите стари френски университети поздравяват, прочее, вашия,
като техен съвременник. За някои от тях
той е по-стар, защото от Охрид до София,
от старата духовна столица до новата,
връзката не е била прекъсвана”.
Софийският университет започва да
избира свой ректор (сн.218) по време на заседанието на преподавателския съвет ���
от
29 януари�������������������������������
1889 г. в резултат на гласувания в Народното събрание ��������������
на 8 декември
1888 г.��������������������������������
закон за Висшето училище и потвърден чрез указ №
�����������������������
159 от 1 януари 1889
г. на
����������������������������������
държавния глава����������������
княз Фердинанд�.
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За пръв Ректор тогаваш�����������
ният ������
съвет�
на първите седем преподаватели �������
избира�
Александър������������������������������
Теодоров-Балан,
�����������������������������
пре����������
подавател
по славянска филология и председател на
съвета на създадения на 1 октомври 1888
г. Висш педагогически курс.�������������
На
������������
този преходен етап той бива утвърден за изпълняващ длъжността на ректор. В първия
годишен рапорт до Министерството на
народното просвещение на младия ректор
от 31 май 1889 г. се коментира подробно устройството на Висшето училище
в приетите Временни правила и все още
неизясненото положение на ректора. Основният проблем е натовареността на
ректора освен с лекционни часове като
останалите преподаватели, така и с тричасова всекидневна текуща административна дейност. Поради тези обстоятелства, които правят ректорското звание
непривлекателно и досадно, първият ректор настоява за отделяне на административната работа от учебната, както и за
назначаването на отговорен секретар за
администрацията, а учебната дейност да
бъде поета от ректора и преподавателския съвет.
В Закона (�����������������������������
������������������������������
1894�������������������������
)������������������������
и Правилника ����������
(���������
1896�����
)����
за
Висшето училище институциите на Ака-
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демичния съвет и Ректора, както и факултетните структури придобиват по-ясен
и конкретен смисъл. Съставът на Академичния съвет включва ректора, проректора (�������������������������������������
��������������������������������������
зам.-ректора�������������������������
)������������������������
, деканите, продеканите
(�����������������������������������������
зам.-деканите����������������������������
)���������������������������
и по двама членове от всеки факултет. Съветът решава въпросите
по организацията на учебния процес, дисциплината и избора на професорите. Ректорът, като председател на Академичния
съвет и представляващ Висшето училище, се избира сред редовните професори
с тайно гласуване от общото заседание
на целия академичен персонал с абсолютно
мнозинство (����������������������������
�����������������������������
днес изборът се осъществява
от редуциран състав на Общото събрание
на университета������������������������
)�����������������������
. Потвърждението на избора от Министерството на народното
просвещение става най-късно до началото
на годишната ваканция и постът се заема
десет дни преди началото на учебната година. Регламентирано е най-късно до месец
да се извърши тържествено представяне
на новия ректор с ритуал, при който старият чете статистичен отчет за развитието на училището, а новият произнася
академична реч пред колегията и студентите. С решение на съвета още от 2 юли
1891 г. тържественият акт е предвиден
за 1 октомври – началото на новата учебната година. От 1902 г. тържественото
представяне на новия ректор се измества
на празника на университета – 25 ноември, а от 1916 г. – на 8 декември��������
�������
по нов
стил.
До 1944 г. мандатът на ���������������
р��������������
ектора е една
година���������������������������������
��������������������������������
(�������������������������������
в хода на университетската криза от януари 1907 г. се прави неуспешен
опит да бъде увеличен от министъра на
народното просвещение на три години, но
отхвърлен от колегията като вреден за
научната работа на професора������������
), променен
след това на две, а от 70-те години на ХХ
в. до днес на четири.�������������������
Ректорът и заместник-ректорите се избират за не повече
от два последователни мандата.
Правата и длъжностите на ректора до
1944 г. са свързани с представителството на университета пред местните власти и чуждите университети, академии и
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научни дружества, с председателството
на Академичния съвет и изпълнението на
неговите решения, с разрешаване отпуск
на преподавателите до 10 дни, разпореждане с всекидневните дела и случаи, които
не търпят отлагане, с отстояване на университетските закони и правилници. На
ректора е подчинена университетската
канцелария. При отсъствие го замества
заместник-ректорът.�
Според последния правилник за устройството и дейността на Софийския
университет «Св. Климент Охридски»
(2003) Ректорът има мандата на Общото
събрание (висш орган за управление на Университета в състав от 400 души), което
го е избрало за срок от четири години.
При предсрочно прекратяване на мандат
заемането на съответната длъжност за
две и повече години се смята цял мандат.
Ректор може да бъде професор, който към
деня на избора има не по-малко от 10 последователни години трудов стаж по основно трудово правоотношение с Университета. Право да издигат кандидатури
за Ректор имат колективните органи на
управление на факултетите и департаментите, както и не по-малко от 50 членове на научно-преподавателския състав.
Всеки професор, който отговаря на изискванията, може и сам да предложи кандидатурата си за Ректор. Кандидатите за
Ректор огласяват своите програми пред
академичната общност, както и пред Общото събрание. На всеки кандидат се предоставят еднакви условия за представяне
и обсъждане на програмата му. Редът на
представянето се определя чрез жребий.
Ректорът ръководи и представлява
Университета, както и ръководи заседани-

ята на Академичния съвет. Упражнява дисциплинарна власт по отношение на научно-преподавателския, научния и помощния
персонал, докторантите и студентите,
организира и осъществява контрол върху
решенията на Общото събрание, Академичния съвет и текущото управление на
Университета. Помощни органи на Ректора са Ректорският съвет и Съветът на
деканите. (сн.219)
Символите на ректорското достойнство и единството на Университета
– жезъл, огърлица, тога и шапка се носят
от Ректора на университетски празници,
тържествени шествия и тържествени заседания на Академичния съвет.� (сн.221)
Връчването на тога, шапка и ключа на
университета при встъпването в длъжност на ректора е академична практика
на Парижкия университет още от 1245 г.,
утвърдена в европейските университети
още през късното средновековие. Съвре-
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менен вариант на този ритуален акт се
извършва при встъпването в длъжност на
новия ��������������������������������
Ректор��������������������������
�������������������������
на Софийския университет
„Св. Климент Охридски”����������������
���������������
проф. дин Иван
Илчев (историк)�����������������������
през м. октомври 2007
г., който след оповестяване на окончателните резултати от избора на Общото
събрание на Университета получава от
предходния Ректор проф. дфн Боян Биолчев
символичния ключ на Алма матер.� (сн.220)
Броят на проф���������������������
е��������������������
сорите, заемали ректорския пост през 120-годишния пе�����
р����
и���
о��
д
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на съществуване на Софийския университет, е 55, а броят на ректорските мандати е 8����������������������������������
2���������������������������������
. Ректорите
�������������������������������
– академици са 42, а
двама са член-кореспонденти на БАН.
В Софийския университет „Св. Климент
Охридски” все още не е осъществяван избор на жена за ректор. Жени зам.-ректори
е имало през годините. Това са професорите ����������������������������������
Веселина Бресковска, Михайлина Михайлова, Аксиния Джурова, Екатерина Драганова и Майя Пенчева������������������
, като единствено
последната е участвала в кампанията за
избор на ректор �������������������������
(2003)�������������������
. В последното ректорско ръководство жените зам.-ректори
са доц. д-р Мария Шишиньова и доц. д-р Недялка Видева.
През м. юли 2009 г. Университетското
издателство отпечата луксозен албум,
посветен на ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” под авторството на изпълнителния директор
на Музея на СУ – доц. Цвета Тодорова. Графичният дизайн е на худ. Георги Върлинков.
За пръв път за 120-годишната история
на Алма матер първите представители
на академичната общност��������������
са
�������������
събрани���
����������
в
специално издание с образ и биографични
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на юбилея – 24 ноември 2008 г. на парадното стълбище пред Ректората. След честването оригиналната огърлица е дадена за
реставрация в Монетния двор и ще бъде
използвана при особено тържествени
академични тържества. Реставрираната
огърлицата се завърна в Университета по
повод откриването на 121-та учебна година на 1 октомври 2009 г. (сн.225)

223,224

данни, подредени по реда на първия избор
и със съответните мандати.

НОВАТА РЕКТОРСКА ОГЪРЛИЦА
По повод тържествата по случай 120годишнината на Алма матер в Монетния
двор е изработена нова ректорска огърлица. Тя копира оригиналното огърлие от
1934 г. по проект на художника Харалампи
Тачев, но в два реда, тъй като съвременният брой на факултетите от 7 е нараснал
през годините на 16 (сн.222-224). Старата

150 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПЪРВИЯ РЕКТОР
АКАД. ПРОФ.
АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ
-БАЛАН
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огърлица е предадена със специален ритуал от Ректора проф. дин Иван Илчев на
директора на Музея на СУ доц. д-р Цвета
Тодорова в деня на официалното честване
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Роден на 15 октомври 1859 г. в с. Кубей, Бесарабия. Семейството е родом от
Сливен и едно от първите бяга в Бесарабия по време на османското владичество.
Фамилията Балан е старинна, има български произход и означава „бял”. Затова Александър Балан е предпочитал старата си
фамилия, докато някои от братятата му
остават Теодорови. Завършва Болградската гимназия и следва славистика в Прага
и Лайпциг, като завършва в Прага през
1884 г. Доктор на Пражкия университет
от 1884 г. с дисертация на тема: За звука
ь в новобългарския език.
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Учител по български език и литература в Първа софийска класическа гимназия
(1884).
Поддиректор на Народната библиотека (1885).
Учител в Пловдивската реална гимназия (1885).
Началник на средното образование
в Министерството на просвещението
(1887–1888).
Учител в Софийската мъжка гимназия
(1888).
Извънреден преподавател в новооткрития през 1888 г. Висш педагогически курс,
впоследствие Висше училище в София
през учебната 1888–1889 г., един от т.
нар. нови седмочисленици, както сполучливо наричат тогава в обществото първите университетски преподаватели. �����
П����
рез
първия семестър чете лекции по принципите на езикознанието и общославянска
етнография и диалектология. Редовен преподавател, а по-късно редовен професор и
завеждащ Катедрата по българска и славянски литератури във Висшето училище,
съответно в Университета (������������
�������������
1 септември
1893–5 януари 1907 и 30 януари 1910–15
септември 1934�������������������������
)������������������������
. Освободен от длъжност
поради навършване на пределна възраст.
Декан на Историко-филологическия
факултет през учебните 1899–1900 и
1904–1905 г.
Ректор на Висшето училище през учебните 1888–1889, 1896–1897 и 1902–
1903 г.
Почетен доктор на Софийския университет (1939).
Курсове във Висшето училище и Университета:
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Българска литература; Българска граматика българска реч; Периоди в българската книжнина; Наука за езика; Славянски
литератури.
Основни трудове:
Българска литература, кратко ръководство за средни и специални училища.
Пловдив, 1896, второ изд. 1901, трето
изд. 1907; Български книгопис за сто години (1806–1905). С., 1909; Борба за съвременен български правопис (1921–1923).
Принос към историята на българския правопис. С., 1924; Българска граматика, дял
първи за думите, част първа, звукословие.
Универс. библ. № 84, С., 1930. �����������
Кирил и Методи. �����������������������������������
II���������������������������������
. Универс. Библ.�����������������
№ 146, С. 1934;
Нова българска граматика.����������������
С., 1940; Нова
българска граматика за всякого в четири
свезки. С., 1954–1961; Български залиси с
език, книжнина и общество. Волни приноси
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за просвета и култура. С., 1956 и множество статии и студии, посветени на проблемите на българския език и книжнина.
Главен секретар на Българската екзархия (�����������
������������
1907–1910��
)�.
Дописен член (�������������������������
1������������������������
884), действителен член
на БАН (1884). И. д. деловодител (1891–
1898), главен деловодител (1898–1899) и
деловодител на БКД (1900–1901).

Отличия:
Лауреат на Димитровска награда
(1950); Орден Георги Димитров (1954).
Доживява почти до 100-годишнината
си и умира в София на 12 февруари 1959
г. Женен е за Юлия (Жули) Гресо, която
среща като млада учителка по френски
език в Пловдивската девическа гимназия, пристигнала от Швейцария по обява. Раждат им се седем деца, от които
живи остават три (Милко, Владимир и
Станислав). (сн.226-233)
***
Кръстеното тогава „Висше училище”
добиваше на чело на управата си ректор,
избиран от съвета на преподавателите.
Първият избор, 6. I. 1889 г. падна върху
мене, не помня как, и не ми е известно
защо: не бях нито мислил, нито думал за
него, когато други са го жъдали за себе. Любопитни мълви са изнесени за това... Обаче
ме учуди министерското писмо, което утвърдяваше избора ми само за „и. д.” ректор.
Защо? Мене лично ли мереше то да унизи,
или знанието на избраника? Преподавателската колегия, която се носеше с пориви
за автономия на заведението, не защити
своя избор от унизението. Аз предвкусявах
вече сетници от осезателно неразположение към моята личност.
Скоро след нова година 1889 княз Фердинанд награждаваше чиновници и граждани с кръстове и медали за спомен на своето възшествие на българския престол
(2 август 1887). Началникът на основното образование бе отличен с емайлуван
кръст, а на ректора на Висшето училище
се присъждаше прост кръст. Оставен бях
сам да браня ректорското звание во сравнение со званието на втория (дори не на
първия!) началник в министерството. И
сторих го с официално писмо. Не е възможно, да не се е разбрала на горното място
грешката с отличието на ректора; ала аз
бях по-слабата страна – не в случай, но в
йерархията...
***
Второто ми ректорство во Висшето

училище мина различно от първото в смисъл такъв, че немах горчила от върховната
власт, но преживях нерадостни случаи от
колегиялна обноска и от студентско своеволие. Училищният бюджет даваше на
ректора една годишна приплата за представителства. С нея аз поведох крак, да се
събира на другарска вечеря в началото на
учебната година цялата колегия по случай
на настаняване на новоизбрания ректор,
станало за пръв път по правилника от
1896 г. под вид на „академичен празник”. И
подир това поканих пак еднъж колегията
дома на забавна среща при трапеза; ала някои канени бяха се отзовали върху листа за
покана с далече неучтиви забележки, които
без съмнение са произвели свое внимание.
Та и тук пролича нашето българско мислене, което не е приучено да лъчи личното
от управното, от служебното. За други
път да каня колегия на близка среща вече
не помислих...
***
За трети път бидох избран за ректор
за 1902/1903 учебна година. Още в почетъка на годината пристоявах (грижих се),
да се установи праздникът за настаняване на новоизбрания ректор во връзка с ня-
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кой важен календарски ден, та под такъв
вид да стане някак обществен. В дирене
разрешение на такава задача стигнахме
до деня 25 ноември, когато в нашата
църква...
(тук спомените на автора прекъсват,
но става ясно, че именно проф. А. Т.-Балан
като ректор е инициатор за учредяването на патронния празник на Алма матер в
деня на чествания от православната църква св. Климент, папа Римски, чиито мощи
са пренесени в Рим по време на мисията
на братята Кирил и Методий при хазарите в Херсон; първоначално на 25 ноември
се честват всички Седмочисленици – покъсно се решава на този ден да остане
само Климент – б. м.)
(Из Книга за мене си. Александър ТеодоровБалан. С., 1988)

160 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА АКАД. ПРОФ.
ДИМИТЪР Д. АГУРА
Много стойностен жест сториха наследниците на проф. Димитър Д. Агура
(сн.234) за 155-годишнината от рождението
на достойния си дядо. Идеята им да бъде
издаден сборник в негова чест е повече от
похвална. Мястото за сътворяването на
подобно издание естествено може да бъде
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Алма матер, а негови автори днешните
колеги на проф. Димиър Агура – историците. Поради това от името на Музея на
Софийския университет „Св. Климент Охридски” приех с голямо удоволствие предложението на братята Агура (Атанас и
Константин) да съберем и съставим сборник, посветен на именития юбиляр. (сн.235)
Сборникът „Първостроителят, ученият, човекът” е издателски факт. Той
съдържа седем публикации, отразяващи
обществения, творческия и житейския
път на юбиляра. Техни автори са преподаватели от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и почитатели на професор Димитър
Агура. Всеки един от авторския колектив
представя личността на юбиляра от гледната точка на своята професионална специализация. Така в представата на съвременния читател се изгражда образът на
първостроителя, на учения, на историка
и общественика, на ректора на Висшето
училище и Университета, на човека професор Димитър Д. Агура, както познат, така
и непознат за мнозина. Допълненията от
снимков и документален материал разкриват позабравени страни от неговите

значими изяви като преподавател, учен и
ректор.
И така кой е всъщност Димитър Д. Агура?
Не са много личностите, които с дистанцията на времето все повече се открояват със своята значимост и изключителност. Безспорно такава личност е
проф. Димитър Д. Агура. В този смисъл
много точна е оценката на проф. Николай
Генчев, който нарежда Димитър Агура сред
онези 10 000 българи от XIX��������������
�����������������
в.,
�������������
допринесли най-много за възхода на възраждането
и съзиждането на новоосвободеното отечество. През 2009 г. се навършват 160
години от рождението му.
Роден е на 14/26 октомври 1849 г.
в бесарабското българско село Чушмелий, основано през 1815 г. на брега на
езерото Ялпух, около голяма чешма, дала
името на селото и съществуваща до
днес. През румънско време (1856–1878 и
1918–1944 г.) селото се нарича Чешма
Варуита (в превод изографисана чешма).
Родословните корени на семейството
водят към с. Невша, Шуменско, откъдето
дядо му Димитър се преселва през 1810
г. в Бесарабия. Фамилното име Агура
на големия бесарабски род е бащин прякор от името на местността Агурец в
Бесарабия или по-вероятно в превод от
гръцки „млад, незрял, неопитен”. До 1868
г. младият Димитър учи в гимназията в
Болград и в семинарията „Сокола” в Яш.
През 1872 г. завършва предсрочно, с отличие и златен медал, Историко-филологическия факултет на Яшкия университет.
Веднага след завършване на висшето си
образование Димитър Агура се изявява на
педагогическото поприще в лицея на Бър-
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лад, в окръзите Яш и Васлуй в Румъния и в
Болградската гимназия в родния край. Но
освободеното отечество го привлича с
непреодолима сила. През октомври 1879
г. 30-годишният Димитър Агура е вече
в София. От този момент до преждевременната му смърт през 1911 г., почти
цели 32 години, Димитър Д. Агура е истински първостроител на нова България.
Много са първите неща, които зачеват с негово участие. Почти 3 години
до средата на 1882 г. участва в създаването на Министерството на вътрешните работи като началник отделение,
главен секретар и заместник министър,
а през следващата 1893 г. година става
главен секретар и министър на народното просвещение. Следват 6 години,
посветени на организирането на бъл-

Основател, пръв и несменяем председател е на Българското историческо
дружество до 1911 г. Като негов главен
представител участва в изграждането
на паметника на Цар Освободител пред
Народното събрание, на храм-паметника
„Св. Александър Невски”, на мавзолея-костница в Плевен. Избиран е за ректор на
Висшето училище и Университета 4 пъти
в едни от най-трудните и кризисни години
от неговото съществуване (1889–1890,
1892–1893, 1894–1895, 1907–1908). Още
като студент е един от учредителите на
Българското книжовно дружество в Браила през 1869 г., а негов действителен член
става през 1900 г.
Основател и редовен сътрудник е на сп.
„Български преглед”. На неговите страници
през 1893 г. е отпечатана полемичната
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гарските гимназии – като директор на
Първа мъжка класическа гимназия в София
(1883–1885) и на Пловдивската мъжка
гимназия (1885–1888). От 1 октомври
1889 г. е сред малцината основатели на
Висшето училище в София като извънреден преподавател по римска история и
негов ректор. През следващите 22 години от живота си той участва активно
в изграждането на Историко-филологическия факултет като негов декан (1898–
1899 и 1902–1903) и в утвърждаването
на историческото образование като преподавател. Димитър Д. Агура е първият
хабилитирал се професор по история във
Висшето училище с труда си „Новейша
история от Френската революция до
днешно време”, отпечатан през 1890 г.
и претърпял 5 издания.

му статия „Висшето училище в София”, в
която уверено обобщава, че „основанието
на висшето училище е един акт от високо
политическо и културно значение за младата българска държава, че то представлява
още един гранитов камък, положен в основата на българската независимост”.
Проф. Димитър Агура два пъти е награждаван с високия български орден „Св.
Александър, с румънския „Златна звезда на
Синая” с брилянти и с руските ордени „Св.
Анна” и „Св. Станислав”. Притежава богата библиотека и архив, които обаче са
унищожени по време на бомбардировките
над София през януари 1944 г.
Умира в разцвета на творческите си
сили, ненавършил 62 години по време на
тържествата по случай 50-годишнината
от основаването на Яшкия университет,
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в които участва като водач на академична делегация от Софийския университет.
Той не успява да доживее новия стил, но
точно денят 26 октомври събира в едно
двата му лични празника – рожден и имен
ден. Ден важен за родовата памет, тъй
като всеки първороден наследник в рода
носи името Димитър.
Съвременниците на проф. Димитър Д.
Агура го помнят като рядко благороден,
всеотдаен и пословично скромен. В надгробната реч на ректора на Университета проф. Стефан Юринич проф. Димитър
Д. Агура е „деен учен, отдал целия си живот в служба на народното образование и
наука, за благото на българския народ”.
Наследиците на именития професор
достойно защитават фамилията Агура с
делата си. Синът, по традиция Димитър,
е архитект, строил Министерството на
народното здраве, кино „Култура”, като
главен инженер на „Софстрой” – южното
крило на Софийския университет, много
жилищни сгради, наложил стомано-бетонните конструкции в българската архитектура.
Неговите синове са не по-малко известни. Най-големият Димитър, понастоящем
покойник, учи архитектура в Германия и от
1953 г. работи като архитект в Нюйоркската община. Участва в изграждането на
взривените кули-близнаци на Световния
търговски център. Вторият син Атанас
Агура (също покойник от 2008 г.) бе един
от най-известните български архитекти,
проектирал курортния комплекс „Слънчев бряг”, центъра на гр. Велико Търново,
центъра на Благоевград, НДК, ресторант
„Яйцето” в Софийския университет. През
1969 г. е главен архитект на София. Наймалкият син Константин Агура завършва
инженерство и педагогика и е основател
на техникума „Вилхелм Пик”. Двамата братя Атанас и Константин са заклети автомобилисти, участници и призьори в републикански и международни ралита, дори
майстори на спорта.
Обща семейна черта на известната
фамилия е съхранената родова памет и
патриотичната отдаденост в името на

обществената кауза. А застаналите в
родова почит братя от двете страни на
портрета на акад. Димитър Д. Агура в Музея на Софийския университет излъчват
типичното за семейство Агура аристократично достойнство. (сн.236-238)

150 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАД. ПРОФ. БОНЧО БОЕВ
Роден на 3 март 1859 г. в гр. Котел.
Завършва Духовната семинария в Москва
през 1880 г. Следва и завършва правни науки в Москва (�������������������������
��������������������������
1880–1894����������������
)���������������
. Специализира
политическа икономия, финанси и статистика в Хале, Германия (������������
�������������
1884 –1885��
)�.
Извънреден преподавател при Катедрата по финансова наука и статистика от
1 октомври 1897 г. Редовен професор при
същата катедра от 1 октомври 1902 до
22 февруари 1906 г., когато е освободен
от длъжност по собствено желание.
Ректор на Университета (�����������
������������
1903–1904��)�
по времето на първия 15-годишен юбилей
на Висшето училище.
Курсове във Висшето училище и Университета:
Финансова наука: публичен кредит, дър-
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жавни дългове, учение за данъци и берии,
бюджет и пр.; Статистика: статистически метод, демография и пр.
Основни трудове:
К брачному праву болгар – дисертация и
множество статии по стопански, финансови и статистически въпроси в сп. Български преглед, Спис. на Бълг. иконом. д-во,
в. Нов век, в. Независимост и пр.
Член на БАН от 1885 г. Основателен
член на Икономическото дружество в София от 1896 г. Член на Международния
статистически институт от1898 г. Създател на Бирническия институт в България през 1892 г.
Умира на 1 декември 1934 г. в София.
(сн.239)

140 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАД. АНАСТАС ИШИРКОВ
Роден�����������������������������������
на
����������������������������������
5/18 април 1868 г. в гр.Ловеч.
Завършва�����������������������������
����������������������������
гимназия във Велико Търново
през 1888 г. Следва история във���������
��������
Висшето
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училище в София и завършва първия випуск
през 1891 г.���������������������������
От
��������������������������
1891 до 1895 г. следва
география в Лайпциг и специализир��������
а�������
в Берлин��������������������������������������
(������������������������������������
1896��������������������������������
)�������������������������������
, Виена �����������������������
(����������������������
1899) и Париж���������
(�������
1900���
)��.
Доктор по философия на Лайпцигския университет от���������
1895
��������
г.

Редовен доцент при К����������������
�����������������
атедрата по география и обща��������������������������
етнография
�������������������������
от 1����������
февруари
1898 г.��������������������������������
И������������������������������
звънреден професор при същата
катедра���������������������������������
– от
������������������������������
1��������������������������
март 1903
��������������������
г. Редовен професор, титуляр на�����������������������
К���������������������
атедрата по обща география и културно-политическа география
от 10 юни 1909 г. до 1�������������������
октомври ���������
1934 г.,
когато е освободен по болест.
Декан�������������������������������
������������������������������
на Историко-филологическия факултет�������������������������������
������������������������������
през��������������������������
�������������������������
учебните 1910������������
–�����������
1911, 1918�
–
1919 и 1920��������
–�������
1921 г.
Ректор на Университета през учебната 1915��������
–�������
1916���
г.
��
Курсове във Висшето училище и Университета:
Обща география; Обща политическа география; Обща поселищна география; Културна география; Антропогеография; Общ
географски преглед на Европа; География на
растенията и животните; Историческо
развитие на географската наука; Обща
етнография; Средства за нагледно обучение по география; География на България;
Политическа география на България; Поселищна география на България; Културно-политически влияния на главните географски
фактори в България; Българите вън от
границите на Царство България; География
на българските земи извън границите на
Царство България; География на Добруджа;
Културно-политическа география на Македония и Южна Тракия.
Народи и държави в Балканския полуостров.
В началото още: Физическа география;
Земята като небесно тяло; Морфология на
земната кора.
Основни трудове:
Принос към етнографията на македонските славяни. Отговор на проф. Цвиич. С.
1907. Същата и на френски; България. Географически бележки. С., 1910. Същата на
руски и маджарски; Град София през ХVII в.
С един план на гр. София. С., 1912; Западните краища на българската земя. Бележки и
материали. С 11 карти. С., 1915. Същата
на френски; и много още други изследвания
и статии.
Действителен член��������������������
на
�������������������
Българската академия на науките от 1906 г. и на Българ-
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ския археологически институт. Редовен
член�������������������������������������
на
������������������������������������
Българския�����������������������
научен
����������������������
земеделско-стопански институт в София. Дописен член�
на Сръбското географско дружество, на
Славянския институт��������������������
�������������������
в Прага, на Маджарското етнографско дружество в Будапеща, на����������������������������������
Чехословашкото
���������������������������������
географско дружество в Прага и на географското дружество
в Берлин.
Председател на Българското географско дружество от основаването му през
1918 г. до 1934 г.�
В завещанието си професор Анастас
Иширков дарява������������������������
в
�����������������������
налични пари и ценни
книжа около 900 000 лв. за основаване на
два фонда Стипендия А.����������������
���������������
Иширков за специализация по�����������������������������
география
����������������������������
в чужбина за срок
от две години и Награди на студентски
научни трудове по българска география.
Починал на 6 април 1937 г. (сн.240)
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ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
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Роден на 28�������������������������������
февруари ���������������������
1878 г. в гр.��������
Котел.
�������
Завършва�����������������������������
Средното
����������������������������
земеделско училище
в гр.������������������������������������
�����������������������������������
Русе през 1895 г. Следва ветеринарна медицина във Висшето ветеринарно

училище�������������������������������
������������������������������
в Берлин, което завършва през
1901 г. Доктор по ветеринарна медицина
на Гисенския университет, Германия от�
1908 г.
Основател на Ветеринарно-медицинския
факултет. �����������������������������
Редовен професор, титуляр на
катедрата по заразни болести, бактериология и серология от 11����������������
май 1923
�����������
г.����
���
От
1906 до 1908 г. специализира бактериология в Института «�������
Robert� �����������������
Koch�������������
”,�����������
����������
Берлин, в
Имперския хигиеничен институт�����������
����������
(���������
Kaiserliches� Gesundheitsamt���������������������
�����������������������������������
) в Берлин и в Института за����������������������������
���������������������������
експериментална терапия на �����
Paul�
Ehrlich���������������������������������
във Франкфурт на����������������
Майн,
���������������
Германия.
Почетен доктор ������������������
на Висшето ветеринарно училище,�����������������������
����������������������
трансформирано във Ветеринарно-медицински факултет при�����
����
Берлинския университет�������������
,������������
от 1933 г.
Директор на Централния ветеринарно-бактериологичен институт в София�� �
(�����������
1908�������
–������
1923��
).
Декан на Ветеринарно-медицинския факултет�������������������������������
������������������������������
през учебните 1923������������
–�����������
1924, 1924�
–
1925, 1928������������������������
–�����������������������
1929, 1931�������������
–������������
1932��������
�������
и 1934�
–
1935 г.
Ректор на Университета през учебната 1941��������
–�������
1942 г.
Извънреден член на БАН (1943), академик (1947).
Курсове в Университета:
Бактериология и серология; Заразни болести; Паразитология; Ветеринарна медицина за студенти агрономи.
Основни трудове:
Чумата по рогатия добитък и борбата против нея. От д-р Ст. Ангелов, д-р В.
Марков и д-р Гр. Диков. 1914; Резултати
от овинацията и опити със сенсибилизиран вирус при шарката у овците. Год. ветеринар. мед., 1924, 169–192; Противотурбекулозната вакцинация по методата
на �����������
Calmette���
��
и� �������������������������
Guerin�������������������
������������������
и приложимостта й
като профилактична мярка с говеждата
туберкулоза в България. Съавт. Год. ветер.
мед. 1930; Опит за активно имунизиране
против болестта сап. Съавт. Год. ветер.
мед. 1934, 309–418; Принос към въпроса
за добиване на преципитинни серуми, употребими при серодиагнозата на антракса. Съавт. Год. ветер. мед. 1934, 135–143.

Множество статии по бактериология,
серология и заразни болести, както и сътрудничество в чуждестранни издания.
Починал на 1 октомври 1964 г. (сн.241)

години последователно в Лайпциг, Берлин
и Прага, а през 1908���������������������
–��������������������
1909 г – в Париж и
Лондон. Става доктор на Пражкия чешки
университет през 1904 г.
Редовен доцент при Катедрата по
всеобща литература на Историко-филологическия факултет от м. юли 1908 г. Извънреден професор по сравнителна литературна история от 1914, а от 1919 г.
е редовен професор при същата катедра.
Титуляр на катедрата става през 1928 г.
Член на БАН от 1918 г.
Член на Украинската научна академия
„Шевченко”, на Унгарската литературна
академия „Петьофи” и др. Почетен доктор
на университетите в Хайделберг и Мюнстер.
Декан на Историко–филологическия факултет през учебните 1921–1922 г.
Ректор на Софийския университет през
учебните 1935–1936 г.

242

243

130 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ
Роден на 5 октомври 1878 г. в гр. Русе,
където завършва гимназия през 1895 г.
От 1895 до 1898 г. следва славянска филология в Историко–филологическия факултет на Висшето училище. След завършването й заминава на специализация за три
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Министър на народната просвета през
1944 г. (в правителството на Иван Багрянов).
Академик М. Арнаудов чете курсове и
работи в областта на сравнителната литературна история на Европа, психология
на литературното творчество, средновековните национални литератури, роман-

71

тизъм, литература и култура на древна Индия и др. Важно място в неговото
творчество и лекции заемат проблемите
на Българското възраждане и дейците на
Възраждането. Значителен е неговият
принос в събирането и издаването на българския фолклор.
Курсове в Университета:
Принципи на литературната наука:
Увод в литературната наука, психология
на литературното творчество, теория
на литературните родове; Увод в литературната история на ХIХ в.: романтично-
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то движение в Западна Европа ����������
(���������
Германия
и Франция�������������������������������
)������������������������������
; От романтизъм към реализъм;
Гьоте: личност, дело, епоха; Лирика и лирици; Литературната критика и нейните
класици; Литература и култура на древна
Индия; Средновековните национални литератури.
Отделни курсове, за по-широк кръг студенти:
Из историята на Българското възраждане: Априлов, Селимински, Бозвели, Раковски;
Поетика на българската народна песен;
Научното дело на проф Ив. Д. Шишманов;
Лириката на Иван Вазов; Български и сравнителен фолклор.
Основни трудове:
Увод в литературната наука. С., 1920;
Студии върху българските обичаи и леген-

ди, ч. I–II. Универс. библ. № 36. С., 1924; Г. С.
Раковски. Живот, произведения, идеи. Универс. библ. № 23, С., 1922; Иларион Макариополски и българският черковен въпрос.
С., 1925; Личности и проблеми. Литературни очерки. С., 1926; Неофит Хилендарски Бозвели. Живот, дело, епоха. С., 1930;
Психология на литературното творчество. Универс. библ. № 109. С., 1931; Очерки по българския фолклор. С., 1934; Априлов. Живот, дейност, съвременници. С.,
1935; Селимински. Живот, дело, идеи. С.,
1938; Творчество и критика. Литературни портрети и характеристика. С., 1938;
Иван Вазов. Живот и дело. С., 1938–1939.
Множество други трудове.
Особено значим е приносът на проф.
Михаил Арнаудов за съхраняването на
историческата памет за Алма Матер.
И до днес остава непреходна неговата
История на Софийския университет Св.
Климент Охридски през първото му полустолетие 1888–1938, издадена през 1939
г., както и Кратката история за 50 –годишнината от основаването му. Освен
двете истории под негово ръководство и
редакция е подготвен и издаден и Алманах
на Софийския университет, който съдържа животописни и книгописни сведения за
преподавателите.
Ректорска реч:
Творческата личност в литературата.
Год. офиц. 1934–1935, 37–57.
Умира на 18 февруари 1978 г��. (сн.242-245)

100 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАД. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ
Роден на 3/16 февруари 1908 г. в с. Габаре, Врачански окръг. Завършва гимназия
– класически отдел – във Варна през 1926
г. Следва класическа филология в Софийския
университет от 1926 до 1930 г., когато
завършва.
Специализира езикознание във Виена
през учебната 1933–1934 г. Доктор на
Виенския университет от 1934 г.
Асистент по класическа филология в
Софийския университет от 3 юли 1931 г.

Едновременно от 19 ноември 1936 г. частен хоноруван доцент при Катедрата по
латинска филология. Доцент от 1941 г. Извънреден професор от 1945 г. Професор
от 1948 г.
Член-кореспондент на БАН (�����������
������������
1945�������
)������
. Академик (������
�������
1952��
)�.
Заслужил деец на културата (������
�������
1963��
)�.
Ръководител на Катедрата по общо и
сравнително езикознание в Софийския университет (�����������
������������
1948–1974��
)�.
Области на основните научни интереси:
Общо и сравнителноисторическо езикознание; Етимология и ономастика; Индоевопеистика; Предгръцки и гръцки език;
Етрускология; Микенология; Тракология;
Хетология; Балканско езикознание; Славистика; Българистика; Актуални въпроси на
съвременното езикознание.
Курсове в Университета:
Фонетика на латинския език; Морфология на латинския език; Историческа морфология на латинския език; История на въпроса за предгръцкото население; Историческа
фонетика на латинския език; История на
гръцкия език; История на латинския език;
История на римската литература; История и сравнителна морфология на гръцкия
и латинския език; История на гръцката
литература; Езикознание �������������
(������������
1948–1974���
)��;
Фонетика и морфология на латинския
език; История на гръцката култура; Гръцки
епиграфии; Гръцки език и граматика; Гръцки синтаксис; Историческа граматика на
гръцкия език; Увод в езикознанието ������
(�����
1953–
1974��������������������������������
)�������������������������������
; Общо езикознание (�����������
������������
1954–1974��
)�.
Спецкурсове:
Индоевропейско сравнително езикознание (�����������������������������������
������������������������������������
1956–1974��������������������������
)�������������������������
; Съвременно езикознание
(���������������������������������������
1965–1967������������������������������
)�����������������������������
; Актуални проблеми на съвременното общо езикознание ������������
(�����������
1968–1974��
)�.
Четени курсове и изнасяни лекции в
университетите в: Белград, Берлин, Бон,
Будапеща, Букурещ, Варшава, Виена, Гьотинген, Кеймбридж, Киев, Клермон-Феран,
Клуж, Краков, Кьорн, Лондон, Лувен, Марбург, Москва, Мюнхен, Париж, Прага, Рим,
Столкхолм, Страсбург, Упсала, Флоренция,
Франкфурт на Майн, Хале/Зале, Хелзинки.

Основни трудове:
Проблемы минойского языка. С., 1953;
Въпроси на българската етимология. С.,
1958; Българската етимология и ономастика. С., 1960. Вокалната система в развоя на славянските езици. С., 1964; Основни проблеми на славянската диахронна
морфология. С., 1969; Дешифрирането на
етруския език. С., 1971; Траките и техният език. С., 1977; Проблеми на българския
език. С., 1985. Множество още изследвания, речници и учебници самостоятелно и
в съавторство.
Декан на Историко-филологическия фа-
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култет (�����������
������������
1947–1948��
)�.
Зам.-ректор на Софийския университет
(�����������
1948–1951��
)�.
Ректор на Университета (������������
�������������
1951–1956���
)��.
(сн.246)

Директор на Института за български
език при БАН (�����������
������������
1951–1957��
)�.
Секретар на Отделението за езикознание, литературознание и изкуствознание
при БАН (�����������
������������
1956–1963��
)�.
Зам.-председател на БАН (�����������
������������
1959–1972��
)�.
Директор на Единния център за език и
литература при БАН (�����������
������������
1972–1986��
)�.
Председател на Националния комитет

73

на славистите �������������������������
(������������������������
1956–1986���������������
)��������������
, на Националния комитет за класически езици ������
(�����
1957–
1986�����������������������������������
)����������������������������������
, на Националния комитет по балканистика (������������
�������������
1962–1986���
)��.
Зам.-председател на Националния комитет за защита на мира (�����������
������������
1973–1986��
)�.
Почетен доктор на Хумболтовия университет, Берлин, ���������������������������
(��������������������������
1960����������������������
)���������������������
, на Карловия университет, Прага, ���������������������������
(��������������������������
1968����������������������
)���������������������
, на Киевския университет ����������������������������������
(���������������������������������
1983�����������������������������
)����������������������������
. Златен доктор на Виенския
университет (�������������������������
��������������������������
1983���������������������
)��������������������
. Почетен доктор на
Угро-финското общество в Хелзинки ��������
(�������
1961���)��.
Член-кореспондент на Парижката академия
на науките (�������������������������������
��������������������������������
1965���������������������������
)��������������������������
, на Саксонската академия
на науките, Лайпциг (����������������������
�����������������������
1968������������������
)�����������������
, на Белгийската
академия на науките (��������������������
���������������������
1971����������������
)���������������
, на Атинската
академия на науките (������
�������
1977��)�.
Председател на Международния комитет за класически изследвания �������
(������
1959–
1964�������������������������������
)������������������������������
, на Международния комитет на
славистите ��������������������������
(�������������������������
1960–1965����������������
)���������������
и зам.-председател ���������������������������������
(��������������������������������
1983–1986�����������������������
)����������������������
. Зам.-председател на
Международния комитет за Югоизточна Европа (���������������������������
����������������������������
1962–1965������������������
)�����������������
, негов председател ����������������������������������
(���������������������������������
1965–1967������������������������
)�����������������������
и почетен председател
(�������������������������������������
1967–1986����������������������������
)���������������������������
. Член на Международния комитет по ономастика (���������������
����������������
1947–198�������
6)�����
, на
Международния комитет на лингвистите,
на Управителния съвет на Индогерманското дружество, на Бюрото на Управителния съвет на Международния комитет по
микенология, на Парижкото лингвистично
дружество и др. Член на БКП (������
�������
1945��
)�.
Отличия:
Лауреат на Димитровска награда
(1951, 1969); ордени Кирил и Методий I
ст. (1957, 1963); Народна република България I ст. (1959); Георги Димитров (1968,
1969, 1978 – два пъти); Академична палма
за заслуги към френската култура (1980),
награда Паисий Хилендарски (1986) и др.
Починал на 14 юли 1986 г. в София.

88 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАД. ПРОФ. ДИкН
НИКОЛА ПОПОВ
74

Роден на 8 януари 1922 г. в с. Филиповци, Пернишко. Завършва Софийския уни-

верситет, аграрна икономика в Агрономолесовъдния факултет (1948). Учи редовна
аспирантура в Тимирязевската селскостопанска академия (1950–1952).
Доктор по икономика с дисертационен
труд на тема: Значение экономического
районирования для развития производительных сил сельского хозяйства Народной
республики Болгарии. МГУ, 1952 и доктор
на науките с дисертация на тема: Действието на закона за стойността при социализма. Ч. 1. Законът за стойността и
реализацията на стоките в НР България. Ч.
2. СУ, Юридически факултет, 1964.
Доцент в Софийския университет
(������
1955��
)�.
Професор��������
(������
1965��
)�.
Заслужил деец на науката (������
�������
1974��
)�.
Ръководител на Катедрата по политическа икономия от 1972 г.
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Зам.-ректор на Софийския университет
(�����������
1962–1966��
)�.
Ректор на Университета (������������
�������������
1989–1991���
)��.
(сн.247)

Председател на Научната комисия по
икономическите науки при ВАК, член на
Президиума на ВАК (����������������������
�����������������������
1972–1979�������������
)������������
и от 1983.
Зам.-председател на ВАК.
Ръководител на група съветници към
Министерския съвет на НРБ �������������
(������������
1970–1978���
)��.
Член на БКП (������
�������
1944��
)�.
Области на основните научни интереси:
Аграрни отношения, действие на икономическите закони, стоково-парични отношения, управление на народното стопанство при социализма, методологически
проблеми на политическата икономия.

Курсове в Университета:
Политическа икономия от 1955 г.; Четени лекции по икономика на България и
политическа икономия в Московския държавен университет, в университетите в
Скопие, Белград, Любляна, Загреб, Сараево,
Прага, Варшава, Букурещ, Солун.
Отличия:
Орден Народна свобода (��������������
���������������
1941–1944�����
)����II
ст. (������������������������������������
�������������������������������������
1959��������������������������������
)�������������������������������
; два ордена Кирил и Методий I
ст. (������������������������������������
�������������������������������������
1963, 1967��������������������������
)�������������������������
; 9 септември 1944 I ст.
(�����������������������������������������
1972�������������������������������������
)������������������������������������
; Народна република България, I ст.
(����������������������������������������
1978������������������������������������
)�����������������������������������
; Георги Димитров (����������������
�����������������
1982������������
)�����������
; медал 25
години народна власт �������
(������
1969��
)�;
Основни трудове:
Законът за стойността и реализацията
на стоките. С., 1961; Действието на икономическите закони в социалистическото
селско стопанство. С., 1969; Икономика на
България. Съавт. Т. 2, С., 1972; Към развитото социалистическо общество. Икономически и социологични проблеми. Съавт.,
с., 1973; Пазарният механизъм и неговото
използване в социалистическото селско
стопанство. С., 1973; 30 години икономика
на НР България. Съавт. С., 1974; Икономика
на България. Т. 5, Съавт. С., 1977; Същност,
форми и насоки на изживяване на частната стопанска дейност при социализма. С.,
1985; Качеството във взаимодействие с
останалите икономически категории при
социализма. С., 1986; Методологически въпроси на на политическата икономия. Т. 1.
Съавт. С., 1986; Множество още трудове
в съатвторство и самостоятелно.
Учебници:
Политическа икономия. 2 осн.прераб. и
доп.изд. Т. 1–2. Съавт. С., 1980–1981: 1.
Капитализъм. С., 1980. 2. Социализъм. С.,
1981.
При встъпването си в длъжност през
1990 г. Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” акад. Никола
Попов дарява всичките си лични спестявания в размер на 50 000 лв. за учредяване на
две ректорски 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.

70 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФ. ДФЗН ИВАН ЛАЛОВ
Роден на 4 октомври 1938 г. в гр. Ловеч.
Завършва физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет
през 1961 г. Аспирант на самостоятелна подготовка в Софийския университет
(�����������������������������������
1974–1977��������������������������
)�������������������������
. Специализации в Московския държавен университет ������������
(�����������
1970, 1974–
1975��
)�.
Асистент в Софийския университет
от 1962 г. Старши асистент ������������
(�����������
1968�������
)������
. Главен асистент ���������������������������
(��������������������������
1976����������������������
)���������������������
. Доцент ������������
(�����������
1980�������
)������
. Професор по физика на електромагнитните
явления (1991)��
��������.
Доктор по физика от 1977 г. с дисертационен труд на тема: Ферми-резонанс
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в молекулни кристали. СУ. Физически факултет. 1977. Доктор на физическите науки
с дисертационен труд на тема: Двуфононни и вибронни спектри на кристали и спирални полимери (1988).
Ръководител на учебна лаборатория
(�����������
1972–1973��
)�.
Член на Съюза на научните работници
в България СНРБ ������������������������
(�����������������������
1970�������������������
)������������������
и на Дружеството
на физиците в България (������
�������
1971��
)�.
Декан на Физическия факултет (1991–
1993).
Ректор на Университета (������������
�������������
1993–1999���
)��.
(сн.248) Председател на Съвета на Ректорите (1993–1998). Министър на образованието, науката и технологиите в служебно
правителство (1997).
Области на основните научни интереси:

75

Теория на кондензираното състояние –
оптични свойства, спектри на трептене
и разсейване на неутрони.
Основни трудове:
Учебници:
Сборник от лекции по физика за следдипломна квалификация на учители. С., 1973;
Физика. Ръководство за учители. Съавт.
С., 1982. Множество студии и статии на
български и чужди езици.
Около 100 статии и обзори по проблемите на спектроскопията на кондензираната материя и над 20 статии, обзори и
текстове на лекции и академични слова.
Отличия:
Почетен медал на Университета Сока
– Япония (1995); Почетен гражданин на
Ловеч (1998); Значка Отличник на МНП
(���������������������������������������
1985�����������������������������������
)����������������������������������
. Награда Оборище (2008); Почетен
знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски” с огърлица (2008). Почетен член на Съюза на физиците в България
(2004)
Курсове в Университета:
Обща физика II част ������������������
(�����������������
от 1980����������
)���������
, Физика
на твърдото тяло (1981–1986), Физика
на диелектриците (��������������������
���������������������
1981–1983�����������
)����������
; Електричество и магнетизъм; Оптика; Физика на
кондензираната материя.
Председател на Българския туристически съюз (1999–2002), на Сдружението
на възрожденските градове (1999–2008).
Президент на Балканския физически съюз
BPU�������������������������������������
(2003–������������������������������
2008). Член на различни международни и български научни организации.
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ПОЧЕТНИЯТ ЗНАК С ОГЪРЛИЦА
ЗА ПРОФ. ДФЗН ИВАН ЛАЛОВ
(ФЗФ) (сн.249)
251

ГОЛЯМАТА НАГРАДА
ЗА ЛИТЕРАТУРА ЗА 2008 г.
НА АЛМА МАТЕР
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Получава я предходният ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. дфн Боян Биолчев за романа му
„Амазонката на Варое” (С., 2008). (сн.250)

човекът който го пише, винаги трябва да
мисли за всички онези, които ще смръщат
чело, ако авторът е прибързал или си е повярвал прекалено много – обобщава проф.
Б. Биолчев при връчването на престижната награда от действащия ректор проф.
дин Иван Илчев. (сн.251-253)
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ПОРТРЕТ
НА АКАД. ГЕОРГИ БОНЧЕВ
(ХУД. СЕРГЕЙ ИВОЙЛОВ)

253

Автор е на �������������������������
над ���������������������
20�������������������
������������������
белетристични книги.��������������������������������������
Негови
�������������������������������������
романи и разкази са преведени
на няколко европейски езика. Сценарист е
на 6 игрални и 2 документални филма. Сред
най-известните му книги са: «Очите плачат различно», «Сатурнов кръг», «Държавата Урария», «Сладко нищо», «Мираж под
наем», «Градината на чичо Блум»���������
, „Отвъд
мита”, „ Белег”, „Амазонката на Варое”.
Литературата е отворено писмо, но
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Портретът на акад. Г. Бончев (�����
1866–
1955)���������������������������������
(преподавател във Висшето училище от 1893 г., титуляр на Катедрата по
минералогия и петрография в Софийския
университет (1905–1936), четири пъти
декан на Физико-математическия факултет, Ректор на Университета (1914–
1915) е получил първа
������������������������
премия на изложба
на худ. Сергей Ивойлов, предоставен временно на Музея на СУ от Юлия Върбанова
от антикварен магазин VIGA.� (сн.254)

ИЗ СПОМЕНИТЕ НА
АКАД. ПАНТАЛЕЙ ЗАРЕВ
РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТА
(1968–1972)
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УНИВЕРСИТЕТЪТ.
СРЕЩИТЕ СЪС ЗАПАДА

78

Работата в Университета има някои
предимства в сравнение с друг вид литературна дейност. Обстоятелствата
там са благоприятни за всекиго, който
би желал да се занимава с наука. Университетът приучва на системност, на ред и
не допуска задържане за дълго на някакъв
недостатъчен или условен праг на знанието. Такива напълно благоприятни за мен
бяха обстоятелствата в Университета
през 60-те години. Бурните събития бяха
отминали. Спокойствието бе не само
външно, а и цялостно, и духовно. Пък и в
литературното и културното ни развитие бе настъпила промяна. Появи се ново,
младо поколение критици, което носеше
в себе си не само амбиции, но и младежка
дързост, нови виждания и нови критерии
за оценка. Говоря за групата Тончо Жечев,
Здравко Петров, Кръстьо Куюмджиев...
Както казах, Университетът ме приучваше на ред и аз започнах многотомното
си изследване Панорама на българската
литература. Бях я замислил в пет тома:
от средата на 18-и век до наши дни... Този
труд ми отне дванайсет и половина години, макар че през това време написах и
много различни статии, замислях и си водех картотеки за други книги...
През 1968 г. бях избран за ректор на
Софийския университет „Климент Охридски”. Но въпреки административните задължения не прекъсвах научната си работа.
Даже така си организирах времето, че не
намалявах всекидневната си работа върху
поставената голяма цел. Ставах сутрин
рано, в шест часа вече бях на работната
си маса. После, след извършване на предвиденото, ме поемаше администрацията.
Четири години се занимавах с проблемите на Университета. Приемах и изслушвах студенти, родители, обременени от
трудностите на живота. И всякога считах, че те са прави, а не редът и законът,
които имаха и формален характер, и бяха
записали бездушно установените правила
на сухата администрация.

Ректорската длъжност ми позволи
да погледна повече и извън границите на
нашата страна. Дотогава имах срещи
главно на международните славистични
конгреси, които ставаха периодически в
Прага, в Москва, в София. Като ректор ме
поканиха и другаде: в Германия бях гост на
така наречената „Асоциация на ректорите”. С нейно съдействие обходих Западна
Германия – от Фрайбург и Бон до Франкфурт на Майн, Хамбург, Гьотинген и други
университетски градове.
Във Франция бях гост на Сорбоната в
Париж и даже четох лекция на тема: „Културното значение за Европа на Българското Възраждане”.
Случвало ми се е да посрещам и аз чужденци – например англичанката Маргарет
Тачър, която през 1970 г. бе министър на
просветата в Англия. Тя идва тогава в
България. Още си спомням от тази среща
зеления магнетичен блясък в очите на гостенката, на която разказах подробно историята на българския народ, борбите му
за свобода, страданията му и заветите
на неговото велико възраждане. Маргарет
Тачър знаеше малко, но много живо възприемаше всичко, което й говорех.
Бих желал да вмъкна тук нещо специално за пътуването си във Франция и за посещението си в един от най-големите университети – Сорбоната. Още не мога да
забравя впечатленията си от обяда, който ми даде ректорът на голямото учебно средище в най-старата сграда на Университета в Латинския квартал. Хората,
които прислужваха масата, бяха с перуки,
облечени в червени жакети, с черни панталони, които свършват при коленете, с бели
чорапи и пантофи с високи токове. Всичко
това беше от времето на кардинал Ришельо, основателя на Сорбоната. Такъв декор
на обикновен, макар и официален обед, не
бях виждал през живота си. Това бе едно
тържество на традицията, един химн на
миналото, което не се забравя в тази велика страна. Какво помним ние от своето
минало и как го помним. При други, по-късни посещения във Франция съм присъствал
на заседания на Академията на науките, на

които академиците идваха с пищни тоги
и къси мечове, препасани на кръста...
В Париж съм бил седем-осем пъти и все
нещо ново, нещо изключително ми се откриваше...
Случвало ми се е да виждам отблизо и
Жорж Марше, и Митеран, посещавал съм
музеите на Юго и Балзак, и дома на Арагон,
и съм усещал разликите в общото, в единичното и различното...
Срещал съм се в Париж на няколко пъти
и с Цветан Тодоров, също натурализиран
във Франция българин, също учен литературовед като Кръстева, преподавател в
престижното училище „��������
���������
L�������
`������
ecole� de�
��� France���
���������
”��,
но не бе същото както с Юлия Кръстева.
Тя тачеше и мен, и своето далечно българско минало, даже и след като бе станала
учен със световна известност...
Като ректор на Университета от 1968
до 1972 година съм имал грижи и проблеми
от всякакъв характер. Пенчо Кубадински,
който обичаше историята и най-вече българската, си бе наумил сградата на университета да се предаде на българския
исторически музей, а университетът да
се изнесе извън София, по примера на европейските и американските висши учебни заведения. Това бяха така наричаните
тогава „кампоси”. Тази перспектива ми е
създавала доста грижи, тъй като тя неизбежно предизвиква спорове... (сн.255)
(Из П. Зарев. Спомени и размисли. С., 1995)

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,
АЛМА МАТЕР!
Ваше величество, Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
Днес се открива 114-ата ви учебна година. Към Ваше величество се обръща един
питомец и един от жреците на всебългарската Алма матер, свещенодействал
в храма й в продължение на 42 години с
амбицията да внесе своя скромен влог в
общото дело на предходници и колеги.
Роден само десет години след Освобождението в една столична училищна сграда
в присъствието на няколко десетки студенти и неколцина преподаватели, универ-
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ситетът даде на обществото до днес
151 651 висшисти. А само през новата
учебна година над 1000 преподаватели ще
обучават 32 000 филолози и юристи, историци и философи, политолози и журналисти, математици и информатици, физици
и химици, биолози и еколози, геолози и географи, педагози и духовници…
Днес университетът понася трудности поради проточилата се криза и от
кривото разбиране, че от икономическото
възраждане произлиза духовното. Примерът на страни, изпаднали в подобна ситуация, е тъкмо обратен: изходът е в равновесието между грижите за финансовото
заздравяване и възходът на образованието и науката. Университетът изостава
не само спрямо задгранични побратими,
но и спрямо собственото си доскорошно
равнище. Оскъдна база, срамно ниски възнаграждения. Това състояние не е привлекателно за амбициозните, а и нов „нумерос
клаузус” се изпречва срещу правото на висше образование, вече зависещо от финансовите възможности на семействата, а
не от влечението и качествата на младите. Надарени възпитаници на българското
училище се отправят към чужди университети с убеждението, че там ще намерят
най-благоприятни условия за професионално удовлетворение. Някога младите също
следваха в чужбина, но се връщаха да служат на отечеството.
Огромна е отговорността на университета независимо от обективните трудности за запазване и издигане на критериите и равнището, за мобилизиране на
огромния потенциал както за да изпълнява
своята вековна мисия, така и като пример
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и стимул на цялото наше висше образование…
Ваше величество Софийски университет „Св. Климент Охридски”, нека да е честита и спорна новата учебна година. Нека
се множат във времето празниците на
българския устрем към знания като извор
на сила и благосъстояние. Вашият възход
е най-солидарната предпоставка за възхода на родината.
Ще я има България, докато тя служи на
вас, а вие – на нея!
Акад. Илчо Димитров, в. Труд, 1 октомври
2001 (сн.256)

ФАКУЛТЕТИТЕ

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ПЕДАГОГИКА
С ФОТОИЗЛОЖБА
ЗА 120-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ
НА АЛМА МАТЕР
В чест на 120-годишни�������������
ната���������
на Алма
матер и по повод патронния празник на
Факултета по педагогика 11 май 2008 г.
(деня на светите братя Кирил и Методий)
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д-р Владислав Господинов представи своята първа авторска фото-изложба ���������
на 7 май
2008 г. под
������������
наслов:
ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТАТА АЛМА МАТЕР, включваща 86 фотоса, групирани
в 4 теми: Алма матер от близо и

далеч, Детайли от Алма матер,
От/Покривите на Алма матер,
Пътища, зададени от Алма матер. (сн.257-260)
120 ГОДИНИ
ЗА ИСТОРИЦИТЕ
Алманах на преподавателите историци
в Алма матер за 120 години (1888–2008)
(сн.261) ������������������������������
представи Историческият факултет като една от най-значимите си инициативи в юбилейната година�.
А нашето желание беше да направим

257,258
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120 години са били и са част от историческата колегия на Софийския университет.
Дано да сме успели в това си намерение,
защото Факултетът наистина го заслужава! (сн.262,263)
(Из встъпителното въведение на декана на
Историческия факултет доц. д-р Пламен Митев)
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нещо различно. Нещо, което да разкрие
поне малко от „другите” лица на Факултета. Да се опитаме да откроим онези
щрихи от живота на историческата ни
колегия, които ни отличават сред голямата университетска общност. Да пресъздадем поне част от онази специфична
атмосфера, за която приятели и врагове
винаги са ни завиждали – с академизма в
преподавателската ни работа, със значимостта на научната ни продукция, с освободеността на отношенията ни с нашите
студенти, с прословутото ни инакомислие
спрямо всякакви власти и режими... Разбира се, не всичко от това успяхме да направим, тъй като проблемите, пред които се
изправихме, се оказаха неочаквано много.
Срещнахме сериозни затруднения дори при
възстановяване на имената на всички преподователи и служители във Факултета. За
пълнотата на разказа трябваше критично
да се вгледаме и в настоящето си, и да очертаем перспективите за развитието си,
а както е добре известно – да оценяваш
себе си е много по-трудно, отколкото да
проверяваш знанията на собствените си
възпитаници и ученици...
Настоящият Алманах е скромен израз
на желанието ни да отдадем нужното признание на всички, които през изминалите

121-ТО НАЧАЛО
НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
ЗА ИФ
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Преподаватели и студенти посрещат
в Аулата на Ректората 121-та учебна година с академични слова на декана доц. д-р
Пламен Митев, на проф. дин Христо Матанов и много настроение. А студентите

81

266

269

демичния съвет 1996–1999; зам.-ректор
по научноизследователската дейност на
Софийския университет 2003– 2007, носител на орден Св. св. Кирил и Методий I
ст.) получи почетния знак със синя лента
на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” за цялостна дейност. (сн.269)

120 ГОДИНИ
ЗА ФКНФ
На 14 ноември 2008 г. на тържественото събрание на Факултета по класически и
нови филологии по повод 120-годишнината
на Университета в присъствието на ветерани, преподаватели, служители и студенти бе връчен почетния знак със синя
лента на проф. дин Йордан Пеев от Ректора на Университета проф. дин Иван Илчев,
който публично предостави престижната�
оригинална награда Шарджа�������������
,������������
�����������
връчена му
от ЮНЕСКО������������������������������
през 2006 г., на Музея на Софийския университет. (сн.270) Представени
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от специалност Етнология в национални
носии, с погача, сол и мед въвеждат младите си колеги- първокурсници в специфичната атмосфера на специалността.(сн.264-268)

ПОЧЕТЕН ЗНАК
ЗА ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ БАКАЛОВ
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На 22 май 2008 г. по време на майската промоция на Историческия факултет
проф. д-р Георги Бакалов (ръководител на
Катедрата История на Византия и балканските народи 2000–2003; зам.-декан
1990–1993, декан 1993–1999 на Историческия факултет; научен секретар на Ака-
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бяха внушителното издание, посветено на
юбиляра и създателя на факултета проф.
Божил Николов и Факултетната книга (и
двете издания под съставителството на
проф. Димитър Веселинов).
На днешния ден е истинската дата на

донесли прозвището Златоуст… Съвпадението на тази дата с нашия празник е напълно случайно, но не е случайно че корените на индоевропейските езици свързват
слово и светлина, слово и човек, слово и
магия, слово и сътворение. Не е случайно
и че първите стъпки на Висшето училище
в София са неотменно свързани с преподаването на български и чужди езици…Това
е едно безценно богатство, безценна възможност за България да контактува със
света и да се връща към своята история.
Мисията на Факултета по класически и
нови филологии е да поддържа това ниво и
да се стреми към нови върхове…
Благодаря ви, скъпи колеги, за вашата
вярност към Софийския университет, за
отдадеността ви на вашата професия,
за обичта ви към младите хора. Пожелавам ви да се развивате в своята научна
област, да сте здрави и щастливи, като
присъединявам тук и студентите – нашето утре.
Честит празник на нашия Университет и на многая лета! (сн.271-273)
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ИЗЛОЖБА НА ГГФ
ПОСВЕТЕНА
НА 120-ГОДИШНИНАТА
НА УНИВЕРСИТЕТА
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(сн.274-278)

274
273

кончината на един велик мъж – Йоан от
Антиохия – заяви в словото си Деканът на
Факултета доц. дфн Петя Янева. – Неговите последователи в лоното на православното християнство го наричали светило
на света и учител на вселената. Защото
блестящото му познаване на гръцки език
го направили недостижим оратор и му
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ропейския полярен борд при Европейската
комисия. Това е изключително високо признание за България като страна-участничка в общността на 27-те държави в
света (като САЩ, Китай, Русия, Англия,
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ИЗЛОЖБА
ЗА УНИВЕРСИТЕТСКОТО
ПРИСЪСТВИЕ НА АНТАРКТИДА
280
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През периода 5–12 ноември 2007 г.
във фоайето пред Аулата на Софийския
университет бяха показани живописни
творби на Галина Лаптева, Иглика Трифонова и Златил Вергилов от ледения континент под наслов: АНТАРКТИДА – ЕДИН
ДРУГ СВЯТ (сн.279-284), на който българската
арктическа университетска експедиция
традиционно присъства вече 17 пъти.
Нейният ръководител проф. Христо Пимпирев тази година (2009) се завърна от
Антарктида като вицепрезидент на Ев-
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РИЧЕСКИ ПОДХОДИ И КОМУНИКАЦИОННИ
ПЕРСПЕКТИВИ със съставител проф. д-р
Минка Златева. (сн.285-287)
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ПОЧЕТЕН ЗНАК
СЪС СИНЯ ЛЕНТА ЗА
ПРОФ. Д-Р МИНКА ЗЛАТЕВА
(ФЖМК) (сн.288)
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Индия, Испания и др.) изграждащи общата
визия и носещи отговорност за северните полярни райони – бъдещето на планетата Земя за ХХI в.

120-ГОДИШНИНАТА
НА АЛМА МАТЕР
ЗА КАТЕДРАТА НА ЮНЕСКО
(ФЖМК)
На 15 ноември 2008 г. в популярната
зала № 13 на Факултета по журналистика и масова комуникация бе представен
внушителният сборник под актуалното
заглавие: ИМИДЖЪТ НА БАЛКАНИТЕ: ИСТО-
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ПОЧЕТЕН ЗНАК
СЪС СИНЯ ЛЕНТА
ЗА ПРОФ. Д-Р МАРИЯ ВЕЛЕВА
(ИФ)
На 11 март 2009 г. Ректорът проф.
дин Иван Илчев връчи почетния знак със
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синя на лента на проф. д-р Мария Велева
от Историческия факултет по повод 80годишнината й и за цялостна 40-годишна
дейност в Алма матер. (сн.289)
На 8 юли 2009 г. в зала № 2 в централната сграда на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се състоя
тържествено представяне на юбилейния
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сборник в чест на проф. д-р Мария Велева – История и историография – в
присъствието на множество колеги, приятели и възпитаници на проф. М. Велева.
(сн.290)
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***
Духовната сила и духовният финес винаги вървят заедно, в еднаква мяра у хора
като Мария Велева. Да ги имаме край себе
си, но и да ги открием е рядък шанс за всички нас.
От една детска приказка Мария помни,
че смъртта расте заедно с човека и прос-

то си играе с него. А играта не е страшна,
тя е част от живота.
Светла Страшимирова

***
... За да станеш историк, трябва да
имаш нешо дадено вътре в себе си, нещо
в гена ли е, възпитание ли е, нещо в детството, т. е. да бъде пробуден някакъв
интерес. Не може просто да се занимаваш с история, без да имаш интерес, без
да я обичаш, без да си усетил сладостта
на изследването, на търсенето на истината, въобще на разказа като такъв, на
случката.
Мария Велева

ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ЮБЛЕЕН СБОРНИК
(ИФ)
На 13 януари 2009 г. в новата конферентна зала на северното крило в присъствието на много колеги и приятели
бе представен ��������������������
двутомният ���������
юбилееен
сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева (Ръководител на Катедрата по
Етнология 1979–1993; представител на
България в международната организация �
PAS���
– EUROETNO������������������������
��������������������������������
към
�����������������������
Съвета на Европа в
Страсбург; член на Международната организация на европеистите със седалище
Брюксел; член на Асоциацията за балканска
антропология, носител на почетния знак
на СУ”Св. Климент Охридски” със синя лента, 2005) под наслов:�
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ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ПРОСТРАНСТВА
НА БАЛКАНИТЕ.� (сн.291)
Няколкото поколения изследователи
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бавно и в безчет дискусии не променят,
а разширяват полето на историческите
проучвания, възстановяват мрежата от
събития, явления и процеси, които свързват, а не противопоставят европейските
народи в дългото им общо минало. Техните изследвания и широкото им целенасочено популяризиране – също бавно и следвано със завидна упоритост – моделират
онази обществена атмосфера, в която се
създаде Европейската общност, а по-късно и Европейският съюз. В последните десетилетия европейската историография
формулира нови теми, използва масиви от
непознати или слабо познати исторически
извори, установи неподозирани обществени процеси, които обясняваха неясни
факти и събития, и предложи нови идеи и
интерпретации за разбиране и осмисляне
на миналото. Казано най-общо, тя преос-
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мисли своята обществена отговорност и
създаде модел за преодоляване на омразата към враговете от миналото в името
на бъдещето. Съвременните български и
балкански историци познават този модел.
Някои го възприемат и използват в своите изследвания. Не зная защо ги наричат
новатори и ги обвиняват в пренаписване
на българската история. Други се самоопределят като традиционалисти и патриоти. Според мен не става дума за традиция и новаторство, а за професионална
отговорност, която да даде тласък на
обща реконструкция на сложното, но също
така общото балканско минало с неговите
особености, но като част от европейската, а и от световната история… (сн.292,293)
Проф. Цветана Георгиева

ИЗЛОЖБА И СБОРНИЦИ
В ЧЕСТ НА ПРОФ. ДИН
ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА
На 19 октомври 2007 г. в Централното фоайе на Ректората доц. д-р Красимир
Стоилов (Катедра по етнология, Исторически факултет, Софийски университет) и
д-р Томаш Стрончек (Варшавски университет) откриха своя авторска фотоизложба
под наслов: При извора, а д-р Мира Маркова от същата катедра състави сборник
в чест на проф. дин Иваничка Георгиева
(Ръководител на Катедрата по етнология
1993–1999, носител на Кирило-методиева
награда (1984), на награда ���������������
Pitre����������
-���������
Salomone�
Marino������������������������������������
�����������������������������������
(1987), почетен знак на СУ”Св. Климент Охридски” I степен (1998), почетен
знак на СУ”Св. Климент Охридски” със синя
лента (2005). (сн.294-297)
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На 13 юни 2009 г. в конферентната
зала на северното крило бе представен
двутомен юбилеен сборник в чест на проф.
Иваничка Георгиева под залглавие:
В света на човека. (сн.298,299)
…Както и другите хуманитарни науки,
етнологията е наука, пристрастена към
всичко онова, което става наоколо. Тя отразява битовите и житейските проблеми,
промените в културата и манталитета
на хората.
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Най-хубамото и топло признание, което съм получила и което ме трогна, е на
един информатор – бай Иван от с. Българи:
„Иваничко, ти можеш да говориш и с учения, и с простия”…
За мен етнологията е съдба. Моята цел
е била да имам професия, която обичам.
Винаги съм съчувствала на тези, които
са принудени да вършат нещо без любов
– те са тъжни, неудовлетворени. За човек,
който обича своята работа, каквато и да
е тя, е достойнство и носи удовлетворение. Аз съм искала винаги да работя това,
което ми е присърце… Лично аз дължа много на етнологията. Тя ме обогати, направи
ме по-толерантна, показа ми истинските
стойности в живота, научи ме на респект,
уважение към нашите учители и предшественици. Никога няма да забравя една мисъл на Михаил Арнаудов:
„За да достигнем небето, не е нужно да
скочим, а да се опрем на раменете на предшествениците си”. (сн.300,301)
Проф. Иваничка Георгиева

ПОЧЕТНИЯТ ЗНАК СЪС
СИНЯ ЛЕНТА ЗА ПРОФ.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ
(ИФ)
По време на абсолвентската промоция на 21 май 2009 г. университетското
ръководство в лицето на Ректора проф.
дин Иван Илчев връчи на проф. дин Драгомир Драганов (преподавател в Катедрата по Нова и съвременна история и
неин ръководител за периода 2003–2007
г., народен представител във Великото
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народно събрание 1990/1991 г., в XXX����
VIII�������������������������������������
ОНС
������������������������������������
1997/2001 г., гост-преподавател
в Мадридския автономен университет
1980/1983 г. и в Университета на Овиедо
1992/2000 г., Испания, доктор по история
и доктор на историческите науки, зам.-декан на Историческия факултет 1989/1990
г., председател на Общото събрание на
Историческия факултет 2003/2007) почетния знак със синя лента на Софийския
университет по повод неговия юбилей и
за цялостна преподавателска и изследователска дейност в Алма матер, датираща
от 1974 г. (сн.302,303)
(Проф. Др. Драганов с дъщеря си, абсолвентка в Историческия факултет, и внуците си).

ЮБИЛЕЙНО ПАРТИ НА
ДОЦ. Д-Р АНДРИАНА НЕЙКОВА
(ИФ)
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На 16 февруари 2009 г. в кафенето „При
Музея” се състоя юбилейна вечер на доц. др Андриана Нейкова (създател на специалност Архивистика и документалистика в
ИФ, гост-преподовател в НБУ, ЮЗУ”Неофит
Рилски” (Благоевград), ПУ”Паисий Хилендарски”) с колеги и приятели от Историческия
факултет, Нов Български университет,
Държавна агенция „Архиви”, Националния
литературен музей. (сн.304-306)
310

ИЗЛОЖБА-ПЛЕНЕР
ЧЕРНОМОРЕЦ

юбилейна ������������������������������
и�����������������������������
зложба�����������������������
Пленер`07 Черноморец.

По повод 120-годишнината на Университета на 15 ноември 2007 г. в Централното фоайе на Ректората бе открита

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

(сн.307-310)

155 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАД. СТЕФАН БОБЧЕВ

90
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Роден на 20 януари (ст.ст.) 1853 г. в
гр. Елена. Завършва гимназия в Цариград (в
подготвителната школа за медицинския
факултет – Ecole�
������ ���
de� ���������������������
medecine�������������
). Следва медицина в Цариград (1872–1876 – емигрира
в Русия година и половина преди да завър-

ши) и право в Москва, където и завършва през 1880 г. със степен кандидат по
право. Почетен доктор по право на Братиславския университет Ян Коменски (1933).
Председател на Департаменталното (окръжно) съдилище в Пловдив от 15 септември 1880 г. Член на Върховното съдилище
в Пловдив от 1883 г. Председател на Върховното административно съдилище в
Пловдив през 1883 г. – като такъв – народен представител в Областното събрание (1883–1885). Директор (министър) на
правосъдието в Източна Румелия (1884
– 6 септември 1885).
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Частен хоноруван доцент при Катедрата по история на българското право във
Висшето училище и Университета (23
февруари 1902 – от летния семестър на
1908–1909 и по каноническо право – 15
септември 1934, когато е освободен от
длъжност поради пределна възраст).
Курсове в Университета:
История на българското и славянското
право; Каноническо (черковно) право: общо
и българско.
Основни трудове:
О побратимстве у болгар. Живая старина. 1888; Сборник на българските юридически обичаи. Ч. I. Гражд. право, т. I, семейно

право. Пловдив, 1897; Сборник на българските юридически обичаи. Ч. I, т. II, отд.
II–IV, вещи – наследство – обязателства.
С., 1902; Сборник на българските юридически обичаи. Ч. II, т. III, държавно право. С.,
1915; Крумовото законодателство. Историко-правна студия. Изв. на истор. др-во,
кн. II, 1907; История на старобългарското
право. Въведение и четири части. С., 1910;
Българско наказателно обичайно право.
Студия и материали. С., 1927; Съкратен
учебник по историята на българското право (според лекциите, четени в юридич. факултет при Соф. у-тет), С., 1919; Черковно
право. Универс. библ. № 70. С., 1927 и още
много други. Написал над 4000 статии по
правни, историко-правни и политико-обществени въпроси в различни издания.
Народен представител (1894–1923–с
изключение на времето 1908–1910). Министър н народното просвещение в кабинета на И. Евстр. Гешов (11 март 1911–5
октомври 1912). Пълномощен министър и
извънреден пратеник в Петроград (5 октомври 1912–13 септември 1913). Директор на Балканския близкоизточен институт (Свободен университет) в София от
основаването му (1920) до 1935 г.
Действителен член на БАН (1884).
Член-кореспотдент на Югославянската
академия на науките (Загреб) (1909). Дописен член на Чешката академия на науките
и изкуствата от 1925 г. Член на Българския археологически институт, на Полското учено дружество в Лвов от 1925 г., на
School� of������������������
��������������������
Slavonic���������
�����������������
studies������������������
�������� �����������������
в Лондон, на Славянския институт в Прага. Председател
на Славянското дружество в България от
1903 г. (сн.311)

150 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
СТАНИМИР СТАНИМИРОВ
Роден на 26 октомври 1858 г. в гр.
Габрово. Завършва Киевската Духовна семинария (1879) и Киевската Духовна академия – църковно-историческото отделение – със степен „кандидат-магистрант”
(1883). Учител и деловодител на Българ-
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ската екзархия в Цариград. Директор
на Габровската гимназия (1884–1886).
Директор на I мъжка гимназия в София
(1886–1893). Инициатор за откриването
на Висшия педагогически курс при мъжката гимназия.
Разговорите ми с Т. Иванчов ми произведоха впечатление, че повдигнатият от
мене въпрос за осми педагогически клас
(след септември 1886), а по-после и за
висш педагогически курс, бяха за него въпроси нови, неповдигани пред него от никого другиго.

145 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
Д-Р НИКОЛА ЧЕРВЕНИВАНОВ
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1920–1921 г., след което по една година
директор на Етнографския музей и Народната библиотека до 1923 г., когато се
пенсионира.
Член на Българското историческо дружество, на Археологическия институт в
София. Председател на Българското народонаучно дружество.
Курсове във Висшето училище:
Стара история: История на източните
народи; Гръцка история.
Основни трудове:
Учебник по история на българската
черква. Пловдив, 1894, 1907, 1925; Учебник по история на християнската черква.
Пловдив, 1897, 1899; Свещена история.
Вехти Завет. Пловдив, 1900, 1907, 1910;
Свещена история. Нови Завет. Пловдив,
1900, 1909; Из историята на Търновското епархиално богословско училище. Архив на М-вото на Нар. Просв., год. I (1909),
кн. 1, 81–121; кн. 2, 4–50; Из историята
на Българското свещеническо екзархийско
училище в Одрин. Сб. Луи Леже, С., 1925;
Материали за историята на Габровските
манастири. Год. на Нар. музей в София, за
1922–1925. С., 1926; Из историята на I
Софийска държавна мъжка гимназия. Юб.
сборник на I Софийска м. гимназия. С., 1904
и още много други. (сн.312)

Преподавател по История на старите
източни народи във Висшия педагогически
курс, съответно Висшето училище в София от 1 октомври 1888 г., един от първите седем преподователи във Висшето
училище, т. нар. в обществото „нови седмочисленици”. Временен преподавател по
всеобща история във Висшето училище
от 1 януари 1889 до 1 октомври с.г.
Ректор на Българската духовна семинария в Цариград (1894–1897). Частен
учител и ръководител на средното образование в двореца, преподавател на князете Борис Търновски и Кирил Преславски.
Отново директор на Софийската мъжка
гимназия след 1914 до края на учебната

Роден на 27 ноември ст. ст. 1863 г.
в гр. Кукуш, Македония. Завършва Първа
софийска мъжка гимназия (1885) с първата група от 7 момчета, отправили се за
столицата на освободеното отечество
София още на 12 август 1879 г. Следва
естествени науки (2 семестъра) в Цюрих,
Швейцария, а впоследствие химия в Лайпциг, където завършва през 1892 г. Доктор
на Лайпцигския университет (1892).
От 1 октомври 1892 г. постъпва като
извънреден преподавател по неорганична
химия във Висшето училище, където остава до 31 юли 1894 г. Снимката му е включена във великолепния луксозен албум на

преподавателите от Висшето училище
до тогавашния министър на народното
просвещение Георги Живков (1892).
Курсове във Висшето училище:
Неорганична химия.
Във Висшето училище си сътрудничи
с проф. П. Райков – бъдещия титуляр на
Катедрата по органична химия. Поради
намаляване на щата на Висшето училище
през 1894 г. извънредните преподаватели
са освободени и д-р Червениванов се връща като учител в Първа мъжка гимназия.
В спомените на възпитаниците си той остава „нашият професор”.
Основни трудове:
Untersuchungen von Farbreaktionen von
Becchi und von Halfen zur Identifizierung des
Baumwollsamenols. Chemiker����������������
-���������������
Zeitung��������
, 1899,
№ 97, (съвместно с проф. П. Райков).
През лятото на 1896 г. д-р Н. Червениванов постъпва на работа в Гражданска
санитарна дирекция като химик по минералните води. Възложено му е да проучи
минералните извори в Панчарево (1896)
и Меричлери (1897). Направените от него
задълбочени изследвания са публикувани в
Държавен вестник и в отделна книга. По
време на командировките като служител
на санитарната дирекция във Висбаден
и Хале наред с проблема на минералните
води проучва възможностите за създаване на централна лаборатория за нуждите
на българското земеделие и по-специално
за семепроизводството и изучаването на
почвите в България. Взема участие в ХVIIта конференция на баварските представители на приложната химия в Германия,
проведена в гр. Шпаер през 1898 г.
Паралелно със служебните ангажименти у д-р Н. Червениванов се заражда идеята да проучи и осъществи в България индустриално производство на качествен и
безвреден оцет. На 29 април 1900 г. Министерският съвет му издава разрешение
да организира инсталация за добиване на
оцет от спирт чрез култивиране на оцетни бактерии. В началото на 1901 г. инсталацията започва производство на „евтин,
здрав и безвреден” оцет, посрещнат със
задоволство от софиянци.

През 1906 г. строи фабрика в Русе и
се премества със семейството си в града. От 1911 г. тя става собственост
на русенска фамилия, преобразувана в АД
”Оцет”, но продължава да работи под ръководството на директора д-р Н. Червениванов.
През следващите години той се изявява като виден русенски общественик.
Избиран е многократно за общински окръжен съветник. Действителен член е на Русенската търговско-индустриална камара
(1924), както и председател на открития
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в Русе клон на БИД (1926). През 1929–1930
г. е кмет на Русе.
През 1931 г. се преселва със семейството си във Видин, където открива нова
фабрика за производство на винен оцет
(1932).
До края на живота си участва в конгресите на българските химици. Като
признание за заслугите му в областта
на индустрията и по повод 50-годишнината от Освобождението на България
през 1929 г. е награден с Народен орден
за гражданска заслуга, а през 1937 г. е
награден с престижния орден Св. Александър по повод 100 години българска
индустрия.
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Умира през януари 1939 г., сломен от
лични проблеми. (сн.313)
(Из И. Попов. Д-р Н. Червениванов – химик,
учен, индустриалец. – Във: Бележити русенци,
т. I, съст. А. Колев, Ж. Душков, Р. Русев. Русе,
2008, 96–104)

ка гимназия (1905). Следва медицина във
Виена (1906–1912). Участва като поручик
в Балканската война (1912–1913).
Специализира анатомия във Виена (ок-

145 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
Д-Р ДИМИТЪР ГЕРИЛОВСКИ
Роден на 13 април 1864 г. в с. Върбица,
Шуменско. Завършва гимназия в Габрово
през 1887 г. Следва първи курс на отдела
за преподаватели по естествените науки на Политехниката в Цюрих, Швейцария
(1887–1888) и целия химически отдел при
същата политехника (1888–1891), който
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завършва през август 1891 г.
Извънреден преподавател по химия
(аналитична химия и химическа технология) във Висшето училище от 28 октомври 1891 до 7 септември 1894 г.
Специализира във Вюрцбург и Лайпциг,
Германия (1895 и 1896). Доктор на Цюрихския университет (1898). В Музея на СУ се
съхранява оригинала на дисертационния му
труд.
Член на Българското природоизпитателно дружество в София и Русе и на Немското химическо дружество. (сн.314)
Починал на 16 декември 1927 г. в София.

120 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФ. Д-Р МИЛКО БАЛАН
94

Роден на 21 ноември / 4 декември 1888
г. в София. Завършва Първа софийска мъж-
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томври 1924–юли 1926). (сн.315-317)
Асистент в Института по анатомия
на човека при Медицинския факултет на
Софийския университет от 1 декември

1919 г. Просектор в същия институт
(17 юни 1920–30 септември 1923) и (15
юли 1924–1 май 1931). Частен доцент при
Катедрата по анатомия на човека от 27
май 1930 г. По-късно професор.
Основни курсове в Университета:
Миология; Спланхнология и сетивни органи; Пикочно-полова нервна система; Вегетативна нервна система.
Основни трудове:
Българският скелет. ���
Os� ������������
femoris�����
.����
Медиц. списание, ������������������������
1921��������������������
, ������������������
213–221�����������
; Развитие
на диафрагмата у човека. Год. медиц.,
1925/1926, 467–490; Принос към рентгеноанатомията на сърцето. Год. медиц.,
1933–1934, 273–304; Антропологични изследвания върху български черепи. Год. медиц. 1937/38, 1–34 и други.

ляр на Катедрата по частно земеделие от
21 февруари 1939 г.
Основни курсове:
Фитопатология; Средства за борба с
болестите на растенията (за студентите агрономи).
Основни трудове:
Ergot of grains and grasses. �����������
1920; �����
Болести на културните растения. Универс.
библ. № 137. С., 1934; Болести по тютюна. С., 1030; Списък на констатираните в
България причинители на болести по растенията. С., 1930��; Virus
������ Diseases
��������� of
��� Plants:
��������
A bibliography. 1934; Virus Diseases of Plants:

115 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФ. ДИМИТЪР АТАНАСОВ
Роден на 23 януари (ст.ст.) 1894 г. в
с. Грамада, Кулско. Завършва средното земеделско училище в Садово (1910). Следва земеделие в Лайпцигския университет
(летния семестър 1913–1914) и в държавния колеж в �����
Edst� ���������
Lansing��, ��������������
Michigan������
, САЩ
(1914–1917), където завършва с титлата ���������
Bachleor� ���������������������������
of�������������������������
Science����������������
�����������������������
през есента на
1917 г.
Специализира по растителна патология
във Висконсинския университет (1917–
1919) при световноизвестния фитопатолог проф. Луиз Ралф Джонс като получава титлата Master�
������� of�����������������
�������������������
Sciense���������
����������������
. Доктор
�������
по философия и асистент по растителна
патология при същия университет (1920).
Специализира през 1920 г. в ������������
Biologische�
Reichsanstalt� ����
fur� ������
Land��- ����
und� ������������������
Forstwirtschaft���
в
Берлин-Даалем. Работи във Фитопатологичния институт във Вагенинген, Холандия (1921–1925).
Редовен доцент по фитопатология и
земеделска бактериология при Катедрата
по частно земеделие в Агрономо-лесовъдния факултет от 18 юли 1925 г. Извънреден професор при същата катедра от 6
ноември 1928 г. Редовен професор, титу-
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A bibliography – I Supplement. 1937.
�����
Основател и пръв директор на института за защита на растенията в София
(1935–1941). Като министър на земеделието и държавните имоти (1935–1936)
пише и прокарва през Народното събрание първия Закон за опазване на природата (1936). Написва първите на Балканите
учебници по фитопатология – обща и горска (преведени в Румъния и Югославия).
Член на Американското дружество на
отличените изследователи „Сигма кси”,
Американското и Холандското фитопатологично дружество, на Дружеството
за растителна патология и ентомология

95

– Париж, на Научния съвет на Международния институт по земеделие – Рим, Дружеството по приложна ботаника – Берлин
– Даалем, Българското ботаническо и Българското земеделско дружество.
С лична кореспонденция привлича Рокфелеровата фондация в построяването на
сградата на Агрономо-лесовъдния факултет (1926–1928).
Внедрява холандския сорт картофи
„Бинте”, съдавайки поминък на населението в Самоковско. (сн.318)
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100 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФ. ДИН ХРИСТО ДАНОВ
Роден на 2 юли 1908 г. в Пловдив. Завършва история на стария свят и класическа филология във Виенския университет. Доктор
по философия на Виенския университет с
дисертация, посветена на гръцките надписи
от черноморските градове Томи и Калатис
(�����������������������������������������
1932�������������������������������������
)������������������������������������
. Специализира антична археология в
Италия (1932–1933) и в Париж (1938).
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Доброволен асистент в Народния археологически музей в Пловдив (�����������
������������
1932–1934��
)�.
Асистент и уредник в Античния отдел
на Народния археологически музей в София
(�����������
1934–1940��
)�.
Доброволен асистент по Класическа
филология и стара история в Софийския
университет „Св. Климент Охридски”.

Частен доцент в Катедрата по стара
история в Софийския университет „Св.
Климент Охридски” (�����������
������������
1941–1942��
)�.
Редовен доцент в Университета в Скопие ������������������������������������
(�����������������������������������
1943�������������������������������
)������������������������������
. Легационен съветник в Министерството на външните (1944). Офицер
за връзки при командването на II-ри Украински фронт през Втората световна война (1945).
Редовен доцент по стара история в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (�����������
������������
1945–1947��
)�.

Лектор в Парижкия университет (1958).
Член-кор. на Австрийската академия на
науките �������������������������������
(������������������������������
1973��������������������������
)�������������������������
. Директор на Българския
научен институт във Виена �������������
(������������
1978–1980���
)��.
Чуждестранен член на Германския археологически институт (���������������������
����������������������
1982�����������������
)����������������
. Член на Дружеството на австрийските класически филолози „Еранос Виндобонензис”. Председател
на Българското нумизматично дружество
(1975-1980).
Отличия:
Носител на Хердеровата награда за
1975 г., на Народен орден за военна заслуга (1946), на съветски медал за участие
във Великата отечествена война (1946),
на ордени Кирил и Методий II ст. (1957),
Кирил и Методий I ст. (1963), на почетен
медал на Софийския университет (1970),
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Професор от 1947 г.
Ръководител на Катедрата по стара
и средновековна обща история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”
(�����������
1960–1975��
)�.
Доктор на историческите науки с докторски труд на тема: Древна Тракия �������
(������
1969,
Ленинградски държавен университет��
)�.
Декан на филиала на Софийския университет в Хасково (1964–1965).

на златен университетски диплом на Виенския университет, на златен орден за
заслуги към република Австрия (1978), на
златна значка на Българското нумизматично дружество „Г. С. Раковски”(1978), на
медал 1300 години България (1981), на юбилеен медал Сто години Софийски университет „Св. Климент Охридски” 1888–1988,
на медальон 30 години Софийско нумизматично дружество „Г. С. Раковски”(1994),
на почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
по повод 90-годишния юбилей на проф. Хр.
Данов (1998). Заслужил деятел на науката
(1978). (сн.319-326)
Основни трудове:
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Херодот като извор за историята на
Тракия, Македония, Пеония и Западното
Черноморие. – ГСУ ИФФ, 32, 8, 1935/1936;
Полибий и сведенията му за източната половина на Балканския полуостров. С., 1942;
Западният бряг на Черно море в древността. С., 1947; Древна Тракия. Изследвания
върху историята на българските земи, Северна Добруджа, Източна и Егейска Тракия
от края на IХ до края на III в. пр. н. е. С.,
1969; Траки. С., 1979.
Починал през 1999 г. В София.
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100 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАД. ДИМИТЪР П. ДИМИТРОВ
Роден на 19 март / 1 април 1908 г. в гр.
Стара Загора. Завършва II Софийска мъжка
гимназия (1927) и класическа филология в
Софийския университет (1931). Специализира по археология и история на изкуството в Берлин и Фрайбург със стипендия на
фонда „Марин Дринов” (1936–1938).
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Асистент на проф. Б. Филов в Катедрата по археология и история на изкуството
в Софийския университет (1939–1942).
Доцент (19���������������������������
4��������������������������
2–1946). Извънреден професор (1946–1950). Редовен професор, ръ-

ководител на Катедрата по археология
(1950– 1975). Проф. Димитър П. Димитров
умее да внуши на студентите си своята
изключителна любов и пристрастие към
проблемите на археологията. Неговите
лекции, придружени винаги с прожекции
на археологически паметници, организираните екскурзии до забележителни паметници на културата оказват незабравимо
въздействие. Заради големия професионализъм на преподавателя и привлекателната романтика на археологическата професия мнозинството от първокурсниците
– историци избират специализацията в
профил археология.
Ръководител (1949–1951) и директор
на Археологическия музей при БАН (1951–
1963). Зав. секция в Археологическия ин-

ститут с музей при БАН (1956–1964). Директор на същия институт (1963–1972).
Организатор на разкопките на тракийския
град Севтополис (отнели почти шест години от живота на професора) и други
археологически обекти (дълги години той
оглавява българския екип, който разкрива
съвместно с поляци придунавския римски
град Нове). Член-кореспондент на БАН
(1947–1966). Академик (1966). Основател
и главен редактор на сп. Археология.
Основни трудове:
Антични паметници от Стара Загора
и нейната околност. Изв. на Бълг. археолог.
Институт, VII, 1932/1933, 291–312; За
стратегиите и за някои градски територии в Римска Тракия. Год. на Нар. музей, VI,
1932–1934, 123–146; Надгробните плочи
от римско време в Северна България. С.,
1942; Състояние и задачи на българската
археология. С., 1950; Днешното състояние на въпроса за прабългарския произход на златното съкровище от Наг Сент
Миклош. – ИБИД, 22 –24, 1948, 338–414;
Увод в археологията. С., 1958; България
– страна на древни култури. С., 1963 (и
на рус., англ., испан., нем., фр.); История на
българското изобразително изкуство. Т. 1,
(съавт.). С., 1976; Севтополис. Т. 1. Бит и
култура (съавт.). С., 1984. (сн.327-331)
Починал на 8 октомври 1975 г. в гр. София.

100 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ДОЦ. КИРИЛ ЖУГЛЕВ
Роден на 18 март 1910 г. в известното през последните години за културния
туризъм с. Ковачевица, Гоцеделчевско. Завършва история в Софийския университет през 1944 г. Учител през 1945–1946
г. (сн.332,333)
Асистент по археология (на проф. Димитър П. Димитров) във Философско-историческия факултет на Софийския университет (1947–1968). Секретар на Директора
на Историческия институт при Историко-филологичекия факултет проф. Д. П.
Димитров (1948–1949). Доцент (1968–
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1975). Специализира в Париж (1962–1963)
и СССР (1968–1969). Експерт по археология в ЮНЕСКО – Париж (1963). Участвал в
археологическите разкопки на Севтополис,
Търново и други обекти.
Четения: Основи на археологията; Антична археология; Археология на България.
Основни трудове:
Принос към историята на средновековна България въз основа на хрониката
на Хенрих дьо Валансиен. – ГСУ-ФИФ, 47,
1949, № 2, 1–120; Разкопки и проучвания
на могила № 1 – Копринка. Ч. 1.–ГСУ-ФИФ,
47, 1952, № 2, 217–282; Ч. 2–3.– ГСУ-ФИФ,
49, 1956, № 2, 33–242; Проучване на античните бронзови канделабри, открити в
Тракия и Мизия. – ГСУ-ИФ, 63, 1973, № 3,
215–300 и др.

100 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАД. РОСТИСЛАВ КАИШЕВ
Роден на 16 февруари/1 март 1908 г.
в Петроград (Русия). Завършва Втора софийска мъжка гимназия (1926). Следва и
завършва химия в Софийския университет
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(1926–1930). Специализира във физикохимическите институти на Берлинския
университет (юли 1930–март 1931), на
Висшето техническо училище в Бреслау,
Германия (март 1931–декември 1932) и
на Мюнхенския университет (септември
1937–септември 1938). Доктор на Висшето техническо училище в Бреслау (1932).
Доброволен асистент в Института
по теоретична химия при Физико-математическия факултет на Софийския универ-
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ситет от 27 април 1933 г. Редовен асистент в същия институт от 1 юли 1933 г.
Доцент от 1941 г. Професор (1947).
Ръководител на Катедрата по физикохимия (1947–1963). Декан на Химическия
факултет (1955).
Зам.-директор и ръководител на секцията по физикохимия във Физическия институт на БАН (1947–1957). Директор на Института по физикохимия при БАН от 1958
г. Секретар на Отделението за химически
науки при БАН (1961–1962). Зам.-председател на БАН (1961–1968). Член-кореспондент на БАН (1947). Академик (1961).

Заслужил деец на науката (1965). Народен
деец на науката (1974). Герой на социалистическия труд (1978). Член-кореспондент
на Германската академия на науките в Берлин (1957), на Чехословашката академия
на науките (1966), на Саксонската академия на науките в Лайпциг и на Германската академия на естествоизпитателите
„Леополдина” в Хале (1968).
Области на основните научни интереси: теория на фазообразуването, кристализацията и електрокристализацията.
Един от създателите на съвременната
теория за зараждането и растежа на кристалите.
Основни курсове в Университета:
Физикохимия (1941–1974).
Отличия:
Лауреат на Димитровска награда (1950,
1969); ордени – Кирил и Методий I ст.
(1958, 1963); Народна република България
II ст. (1959), I ст. (1968); медал Климент
Охридски (1979); държавна награда За наука
(1948).
Основни трудове:
Върху теорията на растежа и зараждането на кристалите. I, II, III. Год. физ. мат.,
ХХХII (1935/1936), кн. 2, 171–202,203–
236 и 237–252. (Заедно с И. Н. Странски);
Избрани трудове. С., 1980. 546 с.; над 80
научни студии и статии на български и
чужди езици, самостоятелно и в съавторство
Учебници:
Физикохимия. Ч. 1–2. С., 1952, 1954,
1977. (сн.334,335)

100 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПРОФ. ВЛАДИМИР КУТИКОВ
Роден на 8 август 1908 г. във Варна. Завършва право в Юридическия факултет на
Софийския университет (1932). Доцент
в Софийския университет (1946). Професор (1951). Ръководител на Катедрата по
международно право и история на международните отношения (1963–1974).
Юридически съветник към Министерството на външните работи (1946–

1974). Член на Националния съвет на Отечествения фронт (1971), на президиума на
Националния комитет за защита на мира,
подпредседател на Българската асоциация
по международно право. Член на Съюза на
научните работници в България. Член на
Постоянния арбитражен съд в Хага (1963–
1974). Участник в редица официални делегации на българското правителство.
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Отличия: Кавалерски кръст на Почетния легион на Френската република (1948),
ордени: Народен орден за гражданска заслуга, IV ст. (1948), Червено знаме на труда
(1968), Народна република България II ст.
(1979).
Основни трудове: Общо учение за едностранните международноправни сделки.
– Год. СУ. Юридич. фак., 41, 1946, 1–97; Наказателната отговорност на индивида в
международната среда. – Год. СУ. Юридич.
фак., 42, 1947, 1–35; Брачният режим на
чужденците в НР България според новия
закон за лицата и семейството. – Год. СУ.
Юридич. фак., 44, 1950, 1–48; Международноправни проблеми в новия режим на
вътрешните и териториалните води на
НРБ. – Год. СУ. Юрид. фак., 45, 1953, № 1,
173–207; Проблеми на международното
частно право в новия Кодекс на търговското мореплаване на НРБ. – Год. СУ. Юрид.
Фак., 62, 1972, № 1, 1–43 и още много други студии и статии.
Учебници:
Международно частно право на Народна република България. С., 1955. (сн.336,337)
Починал на 5 април 1980 г.

100 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПРОФ. ХРИСТО ГЯУРОВ
Роден на 15(30) януари 1889 г. в с.
Беброво, Еленско. Завършва Духовната
семинария в София (1909). Следва славянска филология в Софийския университет
(1909–1910), а след това завършва бого-
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Основни курсове в Университета: Международно публично право; Международно
частно право; Международни проблеми на
СИВ; в Академията по международно право в Хага и в други чуждестранни университет и институти: курс лекции.
Основни научни интереси: международно право, история на международните отношения.
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словие в Киевската Духовна академия, Русия (1910–1915). Научна командировка във
Виенската народна библиотека (1924).
Частен хоноруван доцент при Катедрата по догматическо богословие (с критика
на инославните изповедания и на сектите)
и патрология от 2 април 1927 г. Редовен
доцент при Катедрата по Свещено писание на Новия завет, с новозаветен гръцки
език, от 11 юли 1929 г. Извънреден професор при същата катедра от 1 март 1933 г.
Редовен професор, титуляр на Катедрата
по Св. Писание на Новия Завет, с новозаветен гръцки език, от 24 януари 1938 г. (сн.338
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на мастилницата на проф. Хр. Гяуров)

Декан на Богословския факултет през
учебната 1936–1937 г.
Курсове в Университета:
Въведение в Св. Писание на Новия Завет; Тълкувание на Св. Писание на Новия
Завет; Новозаветен гръцки език.
Основни трудове:
Въведение в православното догматично богословие. С., 1926, 357 с.; Догматични основоположения в посланията на св.
Игнатия Богоносеца, антиохийски епископ.
С., 1924, 105 с.; Подлинност на евангелието от св. апостола Йоана Богослова. С.,
1929, 82 с.
Редактор на библиотеката Творения на
св. Отци от 1934 г.

ЖАНА НИКОЛОВА-ГЪЛЪБОВА
НА 100 ГОДИНИ
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На 22 февруари 2008 г. Жана Гълъбова
отбелязва 100-годишния си юбилей и става първият почетен професор от женски
пол, доживял до такава почетна възраст.
(сн.339). Починала на 14 октомври 2009 г.
Родена е на 22 февруари / 7 март 1908
г. в гр. Трън. Баба й и дядо й формират
ядрото на елита в града. Баба й говори
френски перфектно и облича трънчанки по
парижка мода, като ги записва да получават модни журнали. Създава своеобразна
културна среда, театрална трупа, лекува
съгражданите си, притежава медицинска литература. Самата Жана е уникално
дете – чудо. Дядо й е обичал да казва, че
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е дошла на този свят с университетско
образование.
Напуска Трън на 2-годишна възраст, отраства в Цариброд, където баща й Георги
поп Николов е свещеник. Влюбена е в майка
си, която като самоука художничка рисува
Исус Христос в Гетсиманската градина.
Изпитва чувството, че майка й направлява живота й почти като Бог.
Завършва полукласическия отдел на II
Софийска девическа гимназия. В училище
скучае, нарича го „сива проза”. Но е запомнила завинаги учителката си по български
език Чардафонова (дъщеря на Чардафон
Велики). През 1926 г. се явява на конкурс
за даровити учителски деца и се класира
първа. (сн.340)
Следва германска филология в Софийския университет, която завършва през
1931 г. Специализира германска филология
и философия в Йена и Франкфурт на Майн,
Германия (1931–1932).
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През 1936 г. постъпва като лектор
по немски език в Софийския университет. Сменя напусналата поради пределна
(пенсионна) възраст д-р Живка Драгнева.
Откриват я професорите К. Гълъбов, М.
Арнаудов, Ст. Младенов. Чете лекции по
немски език: първоначален курс, горен курс
и специален курс (четене и тълкуване на
немски автори). Блага Димитрова е била
нейна студентка.
С проф. К. Гълъбов, по-възрастен от нея
17 години, я свързва необикновена любов.
Нарича я Монада (означаващо според питагорейците най-простото неделимо единство като принцип на битието, надреална обреченост на съпринадлежност между
двама души, като две половинки на едно
цяло). Във всекидневието се обръща към
нея още с Жана Муки.
Счита за свой изключителен звезден

Пелин и други в различни списания и вестници.
След 1945 г. Жана Гълъбова е уволнена
от Университета и продължава да работи
като „частен изследовател”. В резултат
се появава поредица от граматики на немския език като „Немска граматика. Фонетика. Морфология и синтаксис”, претърпяла няколко издания, както и двата речника
– „Немско-български фразеологичен речник”
и „Българо-немски фразеологичен речник”.
Носител е на почетния знак на Софийския
университет със синя лента и почетен
доктор на Българската академия на науките. (сн.341,342)
(Из интервю на доц. Цвета Тодорова с
Жана Гълъбова от 2003 г.)

105 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА АС. ТЕОДОРА РАЙКОВА
Родена на 28 септември ст. ст. 1893
г. в София. Дъщеря на проф. П. Райков, титуляр на Катедрата по органична химия
в Университета (1892–1935). Завършва
Втора софийска девическа гимназия (1911)
и химия в Софийския университет (1916).
Първата жена асистент в Института
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миг м. май 1939 г., когато като любима
на К. Гълъбов и лектор по немски език в
Университета е натоварена със задачата да превежда на гостите-чужденци по
време на 50-годишния юбилей на Алма
матер. Облечена в копринена рокля от
Париж, изглеждаща перфектно като манекенка, г-ца Жана Николова е единствената жена сред толкова мъже професори, които обаче не пропускат случая да
провалят с един глас кандидатурата й
за доцент най-вече с аргумента, „че кандидатката е хубавичка, утре ще се омъжи и ще напусне”.
Освен основните изследвания за езика
на младия Гьоте (1936) и Фридрих Хьолдерлин – природа и богове (1936/1937), Жана
Гълъбова е автор на над 40 статии за
Фани Попова-Мутафова, Йордан Йовков, Б.
Болгар, К. Константинов, Дора Габе, Елин
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по органична химия (1 август 1918–15
септември 1932). Член на Българското химическо дружество. Снимката на Теодора
Райкова е дар за Музея на СУ от Люба Дашовска (главен уредник в Националния политехнически музей). (сн.343)
Основни трудове:
Eine Methode zur Erkennung von Strontium
neben Barium durch Gipslosung. Zeitschrift
fur anal. Chemie, Bd. 57, 1918, 164–170;
Изследване механизма на Хофмановата
изонитрилна реакция. Спис. на Бълг. акад.,
кн. ХIХ, 1920, 107–116; По въпроса за експлозивния етер. Год. физ. мат., ХХII (1925–
1926), кн. 2, 221–234; Кратко ръководство по препаративна органическа химия.
С., 1926, 133 с. Универс. библ. № 53������
и
�����
др.

(р. 1884, завършила медицина в Женевския
университет, Швейцария, асистент в Института по фармакология и физиотерапия, Медицински факултет 1922–1925);
Станка Гергинова (р. 1897, следвала химия в Мюнхен и Вюрцбург, завършила в
Софийския университет, асистент в Института по земеделска технология, Агрономо-лесовъден факултет 1924–1927); д-р
Ариадна Димитрова (р. 1896, завършила
естествена история в Софийския университет, доктор на Университета в Рощок,

ЖЕНИ – ПРЕПОДАВАТЕЛИ
В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ДО 1939 г.
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Техният брой е 26 или 3,96% от общия брой преподаватели в Университета (655). Това са д-р Мария х. Ангелова
(р. 1876, следвала медицина в Лозана и
Нанси, ас. в Института по хистология и
ембриология 1920–1930, Медицински факултет); Мария Андрейчева-Ванкова (р.
1899, завършила химия в Софийския университет, асистент в Института по
органична химия 1922–1939, Физико-математически факултет); Нина Берова
(р. 1895, завършила химия в Софийския
университет, асистент в Института
по земеделски анализ 1923–1929, Агрономо-лесовъден факултет); Павлина Берова-Попова (р. 1899, следвала индустриална химия в Политехниката в Дармщат,
Германия и завършила Виенската политехника, асистент по химия в Института
по хигиена, Медицински факултет 1929–
1931); Милка Бракалова-Райнова (р. 1897,
завършила математика в Софийския университет, асистент по диференциално и
интегрално смятане в Математическия
институт на Физико-математическия
факултет и по висша математика в лесовъдния отдел на Агрономо-лесовъдния
факултет 1924–1926); д-р Роза Василева
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асистент в Института по зоология, Физико-математически факултет 1925– 1926
и в Института по биология, Медицински
факултет 1926–1940); Надежда Добрева-Никова (р.1899, завършила химия в Софийския университет, асистент-техник в
Института по физиологична химия, Медицински факултет 1924–1939); д-р Живка
Драгнева (р. 1875, завършила немска филология и литература, френска литература
и психология в Цюрихския университет,
доктор на Цюрихския университет от
1909 г., редовен лектор по немски език,

Историко-филологически факултет 1923–
1936, освободена поради прослужени години); Анастасия Желязкова-Паспалева (р.
1897, завършила естествена история в
Софийския университет, асистент в Института по обща патология и патологическа анатомия, Ветеринарно-медицински
факултет от 31 юли 1939 г.); д-р Елена
Желязкова (р. 1898, следвала естествена
история и завършила медицина в Софийския университет, първоначално лекар-интернист в акушеро-гинекологичната клиника и вътрешната клиника, Медицински
факултет 1926–1927 и редовен асистент
в Института по бактериология и серология 1927–1928); Дона Калчева (р. 1892, завършила химия в Софийския университет,
асистент в Института по органична
химия, Физико-математически факултет
1922–1939, публикува заедно с проф. Асен
Златаров); д-р Елисавета Карамихайлова
(р. 1897, завършила физика и математика
във Виена, доктор по философия на Виенския университет от 1922 г., редовен доцент по физика при Катедрата по специална физика с метеорология и геофизика,
Физико-математически факултет, от 11
декември 1939 г., основен курс по опитна атомистика и радиоактивност); д-р
Дафина Кьорчева (р. 1890, завършила медицина в Санкт Петербург, редовен асистент в акушеро-гинекологичната клиника,
Медицински факултет, 1924–1927); д-р
Мария Маньковска (р. 1899, завършила медицина в Одеския университет, асистент
в Института по хистология и ембриология, Медицински факултет 1924–1927 и
доброволен асистент в същия институт
1928–1929); Жана Николова (р. 1908, завършила германска филология в Софийския
университет, редовен лектор по немски
език от 1 октомври 1936 г.); Катя Палиева (р. 1899, завършила естествена история в Софийския университет, асистент
в Института по ботаника, Физико-математически факултет 1923–1927); Вера
Постомпирова-Наджакова (р. 1902, завършила физика в Софийския университет,
асистент в Института по физика, Физико-математически факултет 1926–1931);

Теодора Райкова (р. 1885, завършила химия в Софийския университет, асистент
в Института по органична химия, Физикоматематически факултет 1918–1932);
д-р Валентина Транен (р. 1897, следвала
медицина в Цюрих и Виена, където завършва, редовен асистент в хирургическата
проподевтична клиника, Медицински факултет 1924–1927; д-р Надежда Фингова-Павлович (р. 1885, завършила медицина
в Нанси, Франция, редовен асистент във
вътрешната проподевтична клиника, Медицински факултет 1921–1926); д-р Ана
Хранова (р. 1899, завършила естествена
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история в Софийския университет, доктор на университета в Грайфсвалд, Германия, асистент по зоология – сравнителна
анатомия, Физико-математически факултет 1926–1939); д-р Райна Христова (р.
1898, завършила медицина в Софийския
университет, редовен асистент в нервната клиника, Медицински факултет 1924–
1929); д-р Елена Шеханова-Степанова (р.
1893, следвала философия и педагогия в Софийския университет, а по-късно медицина в Санкт Петербург, редовен асистент
– 1924–1929 в нервно-психиатрическата
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клиника и главен клинически асистент в
същата клиника 1929–1934, Медицински
факултет); д-р Здравка Ячева (р. 1895,
следвала медицина в Мюнхен, Германия
и завършила в Берн, Швейцария, редовен
асистент в Института по бактериология
и серология, Медицински факултет (1923–
1939).
По рождените дати личи, че тези жениинтелектуалки са от новото поколение,
родено на границата между ХIХ-ия и ХХ-ия
век и реализирало се след края на Първата световна война през 20-те години на
ХХ век. Времето носи идеите на радикалните промени в отношението към жената, нейния образ, статут и реализация
на професионалното поприще. И все пак
това е още началото – сред 26-те университетски преподавателки преобладават медиците (10), следвани от химиците (7), завършилите естествена история
(4), физика (2), филология (2), математика
(1). Докторите на науките са само 3 – др Ана Хранова (на Университета в Грайфсвалд, Германия), д-р Живка Драгнева (на
Университета в Цюрих, Швейцария) и доц.
д-р Елисавета Карамихайлова (на Виенския университет). Последната е и единствената хабилитирана преподавателка
в Софийския университет, българската
Мария Кюри, която продължава успешно
кариерата си. До Втората световна война обаче единствена д-р Живка Драгнева
се пенсионира като университетски преподавател – лектор по немски език (но
без хабилитация). От кратките данни за
престоя им в Университета е видно, че
повечето жени-преподаватели напускат
след 5 до най-много 17 години трудов
стаж в Университета, след като се омъжат или както се изразява Жана Гълъбова
„щом е хубавичка, значи ще се омъжи и ще
напусне”, а това означава подразбиращо
се недопускане до хабилитация. Отдадена
на любимата професия, единствено проф.
д-р Елисавета Карамихайлова остава до
края на живота си в Университета. Що
се отнася до другите жени – университетски преподаватели, то сред тях се
открояват асистентите на проф. Асен

Златаров Дона Калчева и Мария Андрейчева-Ванкова, които продължават да работят съвместно в поетата посока на
професията химик.
Дори като пенсионерка Дона Калчева се
интересува от развитието на химията
на хранителните продукти и на биохимията, а Мария Ванкова се хабилитира (като
ст. н. с.) в секция „Биохимия на растенията” при Централния научноизследователски институт по растениевъдство при
БАН. Наградена е с орден Кирил и Методий
II ст. (1959), а през 1975 г. Мария Ванкова
е избрана за почетен член на Българското
химическо дружество.
По повод 50-годишнината на Университета през май 1939 г. от жените-преподаватели с орден За граждански заслуги, II
степен, дамски кръст са удостоени асистентите: Дона Калчева, Надежда Добрева,
д-р Ариада Димитрова, д-р Здравка Ячева и
д-р Анна Хранова.
Така допуснати до науката тези жени,
въпреки съществуващото по онова време
предимство на мъжете, доказват написаното някога от самата Мария Ванкова, че
жените са еднакво добри работници с мъжете и една жена може еднакво добре да
се справи със семейството си и с научната работа. (сн.344-346)
(Из Алманах на Софийския университет
Св. Климент Охридски. Животописни и книгописни сведения за преподавателите. За
петдесетгодишнината на Университета.
1888–1939. С., 1940; ЦДА, ф. 3к – Монархически фонд, оп. 1, а.е. 1484, л. 201-204; Колев, Д.
Дона Калчева – отдадена на химията; Мария
Андрейчева-Ванкова – Жените не са по-лоши
работници от мъжете – В: Homo�����������
���������������
Sciens����
����������
,№
2, 2008)

ПЪРВАТА
Проф. д-р Елисавета Карамихайлова
несъмнено остава една голяма личност в
историята на нашата физика. Тя е първата жена, добила известност в областта
на физическата наука, първата жена професор по физика у нас и един от пионерите на нашата ядрена физика. Тя е един от

на гимназията в с. Борован ( 1946–1947).
Специализация в Сорбоната, Франция
(1947–1948). Преподавател по френски
език във Военното училище „В. Левски”, София (1948–1951). Преподавател и зам.декан във Филологическия факултет (1951–
1955). Старши преподавател по френски
език (1955–1960).
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съотечествениците ни, които най-много
допринесоха името на България на много
места да се произнася с уважение. (акад. Хр.
Христов – В: Българска следа в науката. Учени
от Софийския унивеситет „Свети Климент
Охридски”. С., 2008) (сн.347,348)

90 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФ. Д-Р БОЖИЛ НИКОЛОВ
Роден на 19 януари 1919 г. в с. Извор,
Брезнишко. Завършва III мъжка образцова гимназия «�����������������������������
У. Гладстон” в София (1937).
Учител по български език в с. Рудина (Поморийско)(1937–1938). Завършва романска филология в Софийския университет
(1944). Учител по френски език в гр. Брезник и с. Борован (1945– 1946). Директор
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Създател на първия лекторат по български език във Франция след Втората
световна война (1957–1960, Лион).
Доцент по романска филология в Софийския университет (1961–1971) с хабилитационен труд на тема: Народната лексика в творчеството на Жюл Веласкес.
Зам.-ректор на Института за чуждестранни студенти (1963–1965).
Основател и декан на Факултета по западни филологии (1965–1967).
Чете лекции по контрастивна лингвистика в Института по фонетика в Париж
(1969).
Редовен професор по романска филология (1972) с изследването си: Контрастивно фонетико-фонологично изследване на
български и френски (текст на френски
език).
Заместник-ректор на Софийския университет по международно сътрудничество
два мандата (1972–1980).
Член на ръководството на Международната асоциация на университетите с преподаване на френски език (1975).
Отличия:
Ордени: Кирил и Методий, II степен
(1968); Кирил и Методий I степен (1978);
офицер на ордена Академични палми на
френското правителство; почетен знак
„Св. Климент Охридски” със синя лента
(2005).
Основни трудове:
Речник на чуждите думи в българския
език. С., 1958, 1970, 1972 (съавт.); Френска лексикология. Учебник за студентите
по френска филология. С., 1959; Френски пословици и българските им съответки. С.,
1967; Фонетика. Т. 1, С., 1982; Prononciation
du francais moderne. Orthoepie et transcription
phonetique. С., 1990; Фразеологичен френско-български речник. С., 2003 (съавт.) и
много статии и рецензии. (сн.349,350)

82 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФ. ДФН ИСАК ПАСИ
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Роден на 13 март 1928 г. в Пловдив.
Завършва право в Юридическия факултет
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на Софийския университет (1950). Аспирант (докторант) на самостоятелна
подготовка във Философско-историческия
факултет (1957). Защитава кандидатска
(докторска) дисертация на тема: Естетиката на Плеханов (1957). Преподавател в
Софийския университет (1959). Доцент
(1966). Специализира в Берлинския университет (1969). Професор (1970). Доктор
на философските науки с дисертация на
тема: Смешното. (1972).
Зам.-декан на Философско-историческия
факултет (1968–1970). Ръководител на
катедрата по логика, етика и естетика
от 1980 г.
Основни курсове в Университета: Естетика (от 1959).
Основни научни интереси: история на
естетиката, естетика, история и теория
на литературата.
Основни трудове: Трагичното. С.,
1963; За красотата и изкуството. Фрагменти из историята на западноевропейската естетика от Ренесанса до
романтизма.(Встъпит.ст. подбор и обяснителни бележки). С., 1966, 1975; Философски литературни етюди. С., 1968; Естетически студии. С., 1970; Смешното.
С., 1972, 1979; Литературно-философские
этюды. Москва., 1974; Томас Ман. С., 1975;

Естетиката на Кант. С., 1976; Френските
моралисти: Монтен, Паскал, Ларошфуко,
Лабрюер. С., 1978; Есета: Философско-литературни етюди: Фр. моралисти: Томас
Ман. С., 1981; Немска класическа естетика. С., 1982; Метафората. С., 1983.
Учебници: Немска класическа естетика:
От Баумгартен до Хегел (Уч. Помагало). С.,
1985.
Отличия: Медал „Климент Охридски”
(1978). (сн.351)

70 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФ. ДИН
ХРИСТИНА МИРЧЕВА
Родена на 9 септември 1938 г. в гр. София. Асистент в Сектора по нова и найнова обща история (1971). Доцент (1980).
Професор в Катедрата по нова и съвременна история (2001). Гост-професор
(2005–2006).
Доктор по история (Великобритания
и Суецката криза – юли – ноември 1956)
– 1973 г. Доктор на историческите науки
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(Регионални и локални конфликти в Близкия
и Средния изток – края на 60-те – края на
80-те години) – 2000 г.
Декан на Историческия факултет
(1987–1989). Член на Факултетния съвет
на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. (сн.352,353)
Хоноруван доцент във филиала на Пловдивския университет – Кърджали (1988
– 2001). Хоноруван доцент в ПИФ на ЮЗУ
„Неофит Рилски” – Благоевград (1990
–1996). Декан на ПИФ при ЮЗУ”Неофит
Рилски” (1990–1991). Член на Факултетния съвет на ЮЗУ”Неофит Рилски”, Благоевград.
Четения:
Съвременна история; Външната политика на Европа и САЩ през ХХ в.; Югоизточна Азия; История на международните
отношения; Съвременна Азия – традиции,
политически системи, движение към прогрес в информационната ера; Локални конфликти в Азия; Външната политика на РФ
в азиатския континент през 90-те години
на ХХ в. Регионални и глобални аспекти в
геополитиката на ХХ����
I���
в.
��
Основни трудове:
Близък изток – амбиции, интереси, конфликти. С., 1998. Съвременна история.
Светът в историята на ХХ век. С., 1999;
Партньорство и съперничество в рускоамериканските отношения (1991–1995)
– Във: Историкът – гражданин и учен. Сб.
в чест на акад. Илчо Димитров. С., 2001;
Югоизточна Азия – традиции и съвременност. С., 2001; История на международните отношения в Най-ново време. С., 2002;
Израело-палестинските преговори през
първата половина на 90-те години. – Във:
Иронията на историка. Сб. в памет на
проф. Милчо Лалков. С., 2004; Съвременни
измерения на проблема Изток – Запад. –
Във: Проблемът Изток – Запад. Превъплъщения в Най-нова време. С., 2004; Между
две интифади. С., 2005; Руско-китайски
политически отношения (1989–2000).
– ИПр, 2005, № 3-4.
Отличия:
Орден Кирил и Методий, Първа степен
(1986); Юбилеен медал 100 години Софий-
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ски университет „Св. Климент Охридски”
(1988); Орден Червено знаме на труда
(1989).

70 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФ. ДИН ЙОРДАН ПЕЕВ
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Роден на 16 август 1938 г. в гр. София��
�������.�
Потомък по майчина линия на известния
еленски род на Петко Хаджитодоров. Прадядо му е изключителният като личност
богат еленски чорбаджия Юрдан Тодоров,
който фалира в края на живота си. Дядо
му е Христо Тодоров, професор по социология в Софийския университет, брат на писателя Петко Тодоров и на известната с
романа си с П. Яворов тяхна сестра Мина.
Тодорови са в пряка връзка с рода на Стоян
Михайловски.
Йордан Пеев е с���������������������
тудент в специалност
и���������������������������������
стория при С���������������������
офийския университет
(1958–1962).
От�����������������������������������
1962 г.���������������������������
специализира
��������������������������
арабска история и изучава арабски език в Туниския университет, където
������������������������������
се дипломира
��������������������
през 1965
г. През 1967 г. специализира в областта
на взаимо���������������������������
���������������������������������
отношенията между Европа и
развиващите се страни в Европейския колеж за обществени и икономически науки
в Париж, където младият изследовател се
запознава с учени, като Максим Роденсон,
Андре Микел, Доминик Шевалие, Жак Берк.
През следващата година изучава проблемите на европейската експанзия в арабския свят в Колежа на Европа в Брюж, Белгия, където впоследствие�����������������
(���������������
1996 г.��������
) ������
става
един от първите български гост-професори и до 2008 г. води семинара „Европа и
ислямът„. Тук поддържа контакти с учени
като Хендрик Бругманс, Мари-Жозеф Лори
и носителя на Нобелова награда Ян Тинберген. През 1973 г. Й.
�����������������������
��������������������
Пеев специализира в
областта на съвременната арабска история и политика в Колежа „Сейнт Антъни„
в Оксфорд,�������������������������������
където се���������������������
запознава�����������
с����������
изтъкнати автори, като Алберт Хаурани,�������
������
Дерек
Хопууд и Роджър Оуен.
След завръщането си от Тунис той работи няколко години в Арабския отдел на

Комитета за културни връзки с чужбина, а
през 1969 г. постъпва като научен сътрудник в новооснования Институт за външна
политика,������������������������������
където през
����������������������
1974 г. защитава�
к��������������������������������������
андидатска����������������������������
(докторска)����������������
дисертация върху съвременната арабска политика. През
периода 1974–1976
�������������������������������
г. е на дипломатическа работа в Постоянното представителство на България в ЮНЕСКО. В Париж той
прекарва голямата част от времето си в
библиотеките, където се занимава с арабската история и европейското ислямознание.
След завръщането си от Париж работи
известно време в Института по история
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на�����
БАН.
����
П�������������������������������������
рез 1979 г.��������������������������
е
�������������������������
избран за доцент по история на арабския свят����������������
в Катедрата ���
по
ориенталистика������������������������
при Софийския университет (��������������������������������
впоследствие преименувана в Център за източни езици и култури���
)��.�
През 1995 г. ����������������������
защитава �������������
докторска дисертация върху
����������������������������
съвременните религиозно-политически течения в арабския свят��,
с която става доктор на историческите
науки и е избран за професор. ������������
До пенсионирането си през 2006 г. проф.
������������������
Йордан Пеев�
е титуляр на дисциплините от профила
по арабско обществознание, където сту-

дентите придобиват знания в областта
на историята на арабския свят и исляма,
арабската цивилизация, философия, култура и изкуство, съвременната политика и
международни�������������������������
те�����������������������
отношения. Въведеният
от��������������������������������������
него профил съставлява и до днес специалността „Арабистика„ редом с езикознанието и литературознанието. С тази
своя интердисциплинарност българската
арабистика се съизмерва със сродните
академични специалности в най-престижните европейски и американски университети.
Канен е като гост-лектор в редица европейски и арабски университети – в Италия, Испания, Белгия и Холандия, в Алжир и
Мароко, в Египет, Сирия и Кувейт. Изнасял
е лекции в Сорбоната и в известния Институт за източни езици и цивилизации
в Париж, превърнал се за него в „майка на
градовете„, както мюсюлманите наричат
Мека.
До началото на 90-те ����������������
години на ХХ в.
Й. Пеев
������������������������������������
е единствен��������������������
ият�����������������
представител на
България в Европейския съюз на арабистите и ислямоведите, където постъпва по
препоръка на видния британски арабистислямовед Уилям М. Уот. С подкрепата на
Йордан Пеев българската����������������
���������������������������
арабистика има
вече няколко представители в него, които
редовно участват в дейността му. �����
В същото време����������������������������
българският арабист поддържа активни контакти с руски учени, сред
които се открояват имената на Михаил
Пиотровски и Евгени Примаков�.
Подготвил е 12 докторанти от арабските страни, някои от които днес са видни учени и политици.
Не закъснява и широкото международно�����������������������������������������
то���������������������������������������
признание. През 1989 г. ��������������
проф. Й. Пеев
е поканен от Института „Изток-Запад„ в
Конгреса на САЩ във Вашингтон за консултации и мнение относно разрешаването
на близкоизточната криза.
П�������������������������������������
рез 2006 г.��������������������������
ученият������������������
получ������������
ава���������
престижната международна награда „Шарджа„ за
арабска култура, присъждана ежегодно от
ЮНЕСКО. В речта си при връчването на наградата, произнесена на 9 ноември 2006
г. в Дома на ЮНЕСКО, Париж, генералният

директор Коичиро Матсуура по�������
сочва��:
Проф. Йордан Пеев от Софийския университет е посветил живота си на това
да бъде постигнато едно по-добро разбиране на съвременния мюсюлмански свят.
Проф. �����������������������������
Й����������������������������
.���������������������������
Пеев е автор и съавтор на
12 книги, както и на повече от 30 научни
статии и студии. От средата на 1960-те
до средата на 1970-те той се занимава
с някои основни идейно-политически и социални аспекти от новата и съвременна
история на арабски свят. Първите му книги са посветени на близкоизточния конфликт и на Палестинския проблем (1971), на
борбата за арабско единство (1972) и на
политиката на Запада по отношение на
арабските държави (1980).
Проф. �������������������������������
Й������������������������������
.�����������������������������
Пеев е първият български автор, който пише монографии за исляма
като европейски ориенталист. С по-ранните си книги (Ислямът – доктринално
единство и разноликост – 1982, История
и философия на една религия. Ислямът – минало и настояще–1985, и Съвременният
арабски свят. Проблеми на идеологията и
политиката–1985) той поставя началото на едно по-добро разбиране на исляма
и съвременните арабски идеологии. През
1999 г. публикува и последната си засега
голяма монография - Съвременният ислям,
която обобщава дългогодишните му научни дирения.
Особена роля в творческия ������������
път���������
на �����
проф.
Й�������������������������������������
.������������������������������������
Пеев имат неговите занимания с Ибн
Халдун (поч.1406). Арабистът нескрито се
вълнува от гения на средновековния историк и философ, от неговата огромна ерудиция, както и от личните му качества,
издавайки за пръв път на български език
основни текстове от Встъпление на Ибн
Халдун (1984).
Още преди 1989 г. Йордан Пеев се интересува и от проблемите на съжителството между християни и мюсюлмани на
Балканите и в България, изказвайки мнението си против „възродителния процес„.�
Включва се в различни образователни и
изследователски проекти по проблемите
на междуетнич�����������������������
ните�������������������
и междурелигиозните отношения в България и на Балканите.
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Участва в работата на Международния
център за изследване на малцинствата и
културните взаимодействия, а през 2003
г. е съучредител на Центъра за интеркултурни изследвания и партньорство.
Други отличия:
Медал на Колежа на Франция, Офицер на
Националния орден за заслуга, Франция, Почетен знак на Софийския университет със
синя лента (2008). (сн.354)
(Из С. Евстатиев. Йордан Пеев на 70 години. – Култура, № 33, 1. 10. 2008)

ститут и музей при БАН ( 1970–1974).
Хоноруван асистент в Историческия
факултет на Софийския университет
(1971 –1973). Главен асистент в Историческия факултет (1974). Доцент (1976).
Доктор на историческите науки с дисертационна тема: История на източните култове в Долна Мизия и Тракия (V в. пр.

IN� ��������
MEMORIAM
ЗА ПРОФ. ДИН
МАРГАРИТА ТАЧЕВА
Родена на 4 юни 1936 г. в гр. Шумен. Завършва СУ”Св. Климент Охридски”, специалност история с археология (1962). Асис-
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тент във Великотърновския университет
(1963).
Кандидат (доктор) по история (1969) с
дисертационен труд на тема: Преселниците от Мала Азия, Сирия и Египет и тяхната роля в икономическия и културния живот на Долна Мизия и Тракия.
Научен сътрудник в Археологическия ин-

Хр.–IV в. сл. Хр.). Професор по стара история при Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
(1986).
Зам.декан на Историческия факултет
(1977–1979; 1989–1992).
Декан на ИФФ при ВПИ Благоевград
(1988–1990; 1990–1992). Ръководител на
Катедрата по стара история при Историческия факултет (1990–1999).
Основател и председател на фондация
Древна Тракия ( 1992–1995).
Член на Научния съвет по стара и средновековна история, археология и етнография при ВАК и на Комисията по история
при ВАК (1992–1997). Член на Научния
съвет на Института по тракология при
БАН. Член на Факултетния съвет на Исто-

рическия факултет (1975–2001).
Член на научния съвет на списанието Il����
Mar����������������������������������������
Nero�����������������������������������
���������������������������������������
(���������������������������������
Rome�����������������������������
-����������������������������
Bucarest��������������������
); на
�����������������
редакционната
колегия на списанието Ziva������������������
����������������������
Antika�����������
�����������������
(���������
Skopje���
);
на Международната група за изследване на
античната икономика (��������������������
GIREA���������������
)��������������
, създадена в
гр. Безансон, Франция.
Основни трудове:
Древните траки и европейският югоизток (1976, на руски, английски и немски
език); Кратък исторически справочник. 1.
Старият свят, 1980, 1984; История на източните култове в Долна Мизия и Тракия
V в. пр. Хр.–IV в. сл. Хр., 1983 (�������
Brill��, ��������
Leiden��,
Holland���������������������������������
); ������������������������������
История на българските земи в
древността през елинистическата и римската епоха. Второ допълнено издание. С.,
1997; История на древните общества.
С., 1992, 1998; История на религиите. С.,
1999; Власт и социум в римска Мизия и
Тракия. С., 2000; Книга 2. С., 2004; Царете
на Древна Тракия. Книга първа. С., 2006 и
още много студии и статии.
Тя беше Мама, Мейджи, Бубето за найблизките й; Марги, Марго, Грета, Маргарет, Маргарита – за приятели и познати;
Проф. Тачева, Шефката, Желязната Лейди
– за студентите и колегите й от целия
свят.
Едно е сигурно – където се появеше,
създаваше контакт и оставаше трайна
следа в сърцата и умовете на хората. Впечатляваше и провокираше, поучаваше и
критикуваше, обясняваше и помагаше, раздаваше силите, знанията и света на чувствата си, без задръжки и без сметка.
Спомнете си за нея, когато чуете „���
My�
Way������������������������������������
” в изпълнение на Франк Синатра или
„�����
Non��, ���
je� ���
ne� ���������
regrette� ����������������������
rien������������������
” на Едит Пиаф, и
се усмихнете, ако чуете „������
Bella� ������������
Belinda�����
” на
Джани Моранди. Тогава тя със сигурност
ще ни се усмихне отгоре.

деца. Тя беше критичен, но и всеотдаен
Учител, припознат с гордост като такъв
от десетки българи, които вече са свързани с високоавторитетни научни институции по света; Изследовател, намерил
общ професионален език с математиците и превърнал се в търсен от тях партньор за новаторски научни разработки;
дипломиран Музикант; Историк, който
еднакво добре познаваше проблемите на
поне десет века от тракийската история, получил широко международно признание от най-големите имена в областта
на античните религии, обществен и политически живот.
И тъй като Професор Тачева посвети
изследователската си енергия на писаните текстове, ще цитирам написаното от
доктор хонорис кауза Gerhard��������������
���������������������
Wirth��������
�������������
, професор по стара история в Бонския Университет:
„ Научните постижения на колегата
Маргарита Тачева ... са милиарни колони
в историята не само на нейната страна.
Вярвам, че нейното истинско влияние започва едва сега, след нейната смърт, което допълнително ще увеличи мъката, която ни изпълва в момента. В науката има
малко личности, които са успели да изпълнят своя свят с хармония така, както тя
го направи. Познанството с нея е цяло богатство, за което човек може да е признателен. Затова е толкова трудно точно в
този случай човек да се сбогува...” (сн.355-357)

(Из електронното писмо на дъщерята
Ирис Хитова)

Роден на 2 февруари 1949 г. в с. Търговище, Сливенско. Завършва специалност
история в Софийския университет „Св.
Климент Охридски” (1971).
Асистент в Историческия факултет
(1973), доцент по нова българска история
(1985), професор (1997).
Доктор по история (1979) с дисертация

Професор Маргарита Тачева доказа, че
Преподавателят може да е взискателен и
в същото време да се раздава безрезервно
на своите студенти, към които тя винаги се отнасяше като към свои собствени

(Из слово на доц. дин Диляна Ботева)

IN� ��������
MEMORIAM
60 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ПРОФ. ДИН
СТАЙКО ТРИФОНОВ
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на тема: Българското националноосвободително движение в Тракия 1919–1926.
Доктор на историческите науки (1996)
с дисертационен труд на тема: Тракийският въпрос 1912–1920.
Основни трудове:
Българското националноосвободително
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движение в Тракия 1919–1934 г. С., 1988;
Антантата в Тракия 1919–1920 г. С.,
1989; Тракия 1912–1915 г. Административна уредба, политически и стопански
живот. С., 1992; Екзарх български Йосиф I.
Писма и доклади. С., 1994 (в съавторство
с В. Георгиев); Гръцката и сръбската пропаганда в Македония (края на ХIХ – началото
на ХХ век), С., 1995 (в съавторство с В.

Георгиев); Покръстването на българите
мохамедани 1912–1913 г. С., 1995 (в съавторство с В. Георгиев); Македония и Тракия
в борба за свобода (Документи). С., 1995
(в съавторство с В. Георгиев); История на
българите, т. I-II. С., 1995–1997 (в съавторство с В. Георгиев).
Стайко Трифонов беше толерантен националист.
Той беше националист, защото такива
са всички историци, посветили професионалните си усилия на националната история. При това неговата преподавателска
и изследователска дейност беше обърната към широко разбирания български национален въпрос. Няма как да не бъдеш националист, когато описваш непрестанните
усилия на българите да постигнат национално обединение, когато изследваш трагедията на хиляди българи, останали извън
границите на новосъздаваща се България.
Но Стайко Трифонов беше толерантен
националист. Защото беше способен да
оцени българските национални усилия и от
„другата страна”, беше готов да види и
„чуждата” гледна точка...
Светлият характер на Стайко Трифонов, съчетанието на безспорното му
трудолюбие с професионална честност и
лична безхитростност, му позволиха само
за 50 изживени години да остави на нас и
на следващите поколения изследвания и документални сборници, без които новата
история на България не може да бъде разбрана и обяснена. За да напомним за него, а
и за да покажем, че не е забравен и че има
последователи, направихме този сборник.
(Из И. Баева. Стайко Трифонов – толерантният националист. Паметен сборник от приятелите на Стайко Трифонов, с който искаме
да отбележим 10-та годишнина от смъртта
му и да припомним 60-та годишнина от раждането му. С., 2009) (сн.358,359)

СТУДЕНТИТЕ

ПАМЕТНИКЪТ
НА ВЕЧНИЯ СТУДЕНТ
(ЛЬОВЕН, БЕЛГИЯ)

Льовен – интересният нетипичен белгийски град в близост до Брюксел с атрактивна готическа архитектура и артистичен дух, с прочутата си бира „Стела
Артоа” привлича десетки хиляди студенти освен с всичко друго и с изключително
високото ниво на своя Университет. Присъствието на младите хора придава много

в чиято кула се намира един от най-големите карийони (комплект камбани, на които
се свири подобно на орган) – са ситуирани
в центъра на градското пространство.
Един от емблематичните символи на
Льовен е статуята на вечния студент,
така нареченият Фонске, който учи за изпит и в същото време налива мъдрост и
знания в главата си. Всъщност паметникът се нарича Fons�����������������������
����� ����������������������
Sapientiae������������
– ���������
от латински „фонтан на мъдростта”. (сн.360,361)
Студентите много обичат своя талисман и неведнъж в някоя студена зимна сутрин Фонске осъмва с топло шалче около
врата или в костюм според сезона.
(Из Г. Стойчева. Льовен – бирената столица на Белгия. Туризъм. СЕГА. № 41,18.10. 2008)

ПАМЕТНИК НА
ВЕЧНИЯ СТУДЕНТ И
В БЪЛГАРИЯ
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жива и открита атмосфера на градчето,
независимо от честите продължителни
дъждове на негова територия. В градчето
живее и най-голямата българска общност
в Белгия.
Историческите забележителности сградата на общината (ХV в.), църквата
„Свети Петър” (ХV в.), сградата на Университета и Университетската библиотека,

Официално откриват паметник на вечния студент в Русенския университет
„Ангел Кънчев”. На практика паметникът
е познат на русенци от десетилетия, но
неговото повторно актуализиране пред
русенската общественост става по идея
на Аграрно-индустриалния факултет. Причината се свързва с прибирането на статуята от Парка на младежта и нейната
реставрация. В предишното й пространство статуята е припозната като специален обект от студентите по време на
ритуалите им по повод студентския празник – 8 декември.
Днешното възкресяване на паметника
от преподаватели и студените цели да се
върне русенското студентство към позабравената традиция на онези години, когато покойният вече инженер Антон Добрев през 1964 г. пише емблематичното
стихотворение: На падналите във всички
сесии.
(Из Ц. Терзиева. Вдигнаха паметник на вечния студент. Стандарт, Денят, 14.05.2009).

КЪМ ОБРАЗА НА
БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТ
В ЧУЖБИНА
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От трите форми, предлагани в Женевския университет (редовен курс, Семинар
по съвременен френски и летни курсове),
обучението в рамките на семинара по съвременен френски език привлича най-много
български студенти...
В началото на ХХ век паралелно със Семинара по френски език летните курсове
също се превръщат в много атрактивен
притегателен педагогически магнит за
чуждестранната публика, без обаче да остане затворен за местните жители на
Женева...
Характерно за българските студенти
е желанието им да пътуват от град на
град... Един от типичните случаи за българските студенти е постоянно сноване
между Женева и Лозана. Обикновено част
от тях започват следването си в Лозана,
където обикновено участ френски, преди
да се установят окончателно като редовни студенти в Женевския университет...
Българските студенти бяха много на
брой. Когато излизаха от лекции, гласът
им кънтеше по корсото, улицата „Ла Коратери”. Между женевските и българските студенти обаче няма никакъв допир. Те
гледат на българските си колеги „високомерно” и на лекции не им „продумват”. Ние
не изпитвахме – отбелязва Симеон Радев
– от това някакво чувство за малоценност спрямо тях – но тяхното държане ни
вдъхваше антипатия... (Из С. Радев. Погледи
върху литературата и изкуството и лични
спомени. С., 1999).
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Класическият образ на многоликия български студент все пак остава неповторимо запечатан в творчеството на Алеко Константинов. Гледам насреща едно
елегантно кафене, започва разказа си Щастливеца: чакай, рекох си, да се отбия да
почина малко. От входа надясно виждам
една стъклена преграда с отворен изглед
към площада и влизам – хем ще пия кафе,
хем ще гледам кой минува. И какво заварвам там? Цели три маси, заети с българи
студенти! Е, идете да казвате, че българите нямат вкус за изящност! В такъв
красив град, в най-хубавата част на града,
в най-елегантното кафене заели най-хуба-

вото място! Шум, дим, кибрити и димящи
цигари по земята, тракане, вик, крамоли!...
(Из Алеко Константинов, Бай Ганьо в Швейцария. С., 1896)
Тази пъстроцветна картина не е типична само за българските студенти, а
за цялото женевско студентство, и е постоянен лайтмотив в споровете за университетското образование, когато в
самото начало на ХХ в. противниците на
Женевския университет го обвиняват, че
се е превърнал в „бирария”, а основното задължение на професорите е да „въвеждат
академичната младеж в мистериите на
рулетката и бакарата”...
В контраст с тези карикатурни щрихи,
повлияни от литературното творчество
и авторовата имагинерност, женевската
академична колегия нееднократно официално признава качествата и сериозност
та на българските студенти като цяло,
макар и да смята, че в едни случаи средната продължителност за следване на някои
от тях е по-дълга от тази на местните
студенти, а в други – точно обратното.
Дори самият Алеко Константинов наред с колоритния образ на българския студент не пропуска да отбележи и онези студиози, които преобладават и изграждат
положителна представа за българския академичен архетип: Сетне узнах, че в този
град имало и други българчета, които не
посещавали това кафене, а се занимавали
най-сериозно с науките си.
(Из Димитър Веселинов. Българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр. С., 2008).

ИЗ ПИСМАТА НА
АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ
КАТО СТУДЕНТ В ЛАЙПЦИГ
(1898–1904)
Епистоларното наследство (334 писма,
публикувани 184) на студента Александър
Балабанов (бъдещият оригинален професор
класик в Софийския университет, писател
и общественик, написал през живота си
минимум 10 000 писма) в Германия (Лайпциг и Ерланген, от края на ХIХ и началото
на ХХ в.), наситено с емоции, размисли и

разсъждения, отразява трудния път на
следосвобожденската ни интелигенция
към европейския академичен дух и култура. Писмата са адресирани до най-близкия
му приятел Димитър Бобошевски (1880–
1977) от гр. Дупница, негов съученик от
Първа мъжка гимназия в София.
Аман, Митко, ще пукна от мъка. Па и
търпи ли се. С никого дума не можеш си
каза. Истина има тука – ни повече, ни помалко 30 души от България, ама всички си я
карат по своему. Разбира се, главно те се
събират за увеселения. Завчера например
дойде Червен Иванов (българин от Кукуш,
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следвал химия в Лайпциг 1888–1891). Ама
и той, леле, какъв зевкчия (обичащ веселба
с ядене и пиене) бил. Че като захвана да ни
разправя спомени от студентския си живот тука. Ама и умен човек бил. С него цял
ден прекарах и това си е. Другите студенти услужливи са много, ама патенца. Знаят само хитростите, които им са нужни
в Лайпциг... Немският кой знае дали ще
мога да го науча. Зор бе. Па и кой знае по
каква слука – всичката Лайпциг-България се
храни в две гостили – една за обяд, друга
за вечеря... И пак кой знае как – всичката
България живее в един квартал. Всички сме
близо. Та немският остава да се меша с ми-

миката, понеже хазяите не отбират друг
език. Хал си виждам, додето да се науча как
се казват ястията. Още сам не мога да си
заръчам нищо друго освен супа.
Днес се записах, а утре ще ида да се
кълна за вярност на Ректора. Молитвата
е написана на един грамаден лист и то по
латински.
Днес слушах 2 лекции (на китайски за
мене, разбира се) – едната по история на
правото (не се чуди, ако знаех езика щях да
следвам и по право, и по философия, и по
филология). Другата не знам по какво беше.
Пъхнах се в аудиторията. Още няма контрол...
С немския кой знае кога ще се спогодя,
нъ(но) баре изпити никакви няма тука –
само след 5 години за доктората, та няма
що...
Направих прошение до министерството да ми увеличат стипендията до 150 л.
Казах им, че не е възможно със 110, та или
да ми я отнемат, или да ми удовлетворят
искането. Това направих повече от мъка.
Вярвай иде ми да се откажа, ако да имах
къде да опра. Толкова ми е домъчняло за няколко дена тука...
Тук получаваме всичките (почти, разбира се) по-главни вестници от България.
А също и другите европейски вестници в
читалнята на университета, които са побързи от студентските дружества (става дума за абонаментите на тези дружества).
Градът е величествен. Чист (колкото и
да вали дъжд – никаква кал). Трамваи електрически и всичко, ама скъпо. Но още по-величествен е университетът. Вярвай смаях
се като влязох вътре. След като се записах
дадоха ми един куп правилници, календари,
наставления и мн. други. И още има да получавам. И тука има много формалности. Засега ще слушам само 2 лекции: по латински
и по гръцката поезия. Ако да заех немски
щях да слушам по литература и по философия, защото правителството плаща такса. (2. ХI. 1898)
... Сега ми остават 88 марки срещу 116
– значи няма да мога да дойда в Дубница.
Нъ се таки пък за инат няма да остана
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през ваканцията в Лайпциг – ще ида в Берлин. Пътни от тука до тамо стигат 3 1/2
марки (с IV класа в Саксония и Прусия). А
тамо ще живея при Йотовите хазяи (той
е в София). При тях мога на вересия да се
храня – докато получа стипендията. Па и
за моята работа ще бъде по-добре малко
– ще мога повече да се занимавам; че а-а!
тая ваканция трябва харен, много зорлия
зор да си дам – да уча латински и гръцки,
защото през идущата година непременно
трябва да науча да говоря (поне донякъде)
латински. В нашите семинари (семинар-упражнения, отделни часове) се говори само
латински...
Брей да не мечтаеш да идеш в Софийското висше училище да следваш, че там
освен празни ограничености и в мозък, и в
наука, намира се и будалък и простотия. Ти
не викай току така, че от големджилък, че
съм в Европа ти пиша това. Има много факти – особено са важни от тия факти тия
хорица, които след като свършат в София
висше училище отиват в странство. И
тука има 2–3-ма. Те сами признават, че
нашето висше училище е само „губи време” и най-лошото, ще притуря аз, „губи ум”.
И професори го губят, и студенти...(2.8.
1899). (сн.362)
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най-голям дял ���������������������������
също ����������������������
на медиците 658 – 524
мъже, 134 жени). През лятното полугодие
на 1917–1918 г. при създаването на Медицинския факултет при Университета се
записват 100 души студенти (85 мъже и
15 жени) от общия брой тогавашни студенти 1408 (262 мъже и 1146 жени, �����
анормално съотношение за тогавашните времена, тъй като�������������������������
мъжете са по������������
��������������
фронт������
овете�
на Първата световна война). (сн.363)
(Разпис на лекциите за зимния семестър на
1925–1926 учебна година. С., 1925; Разпис на
лекциите за зимното полугодие на 1918-1919
учебна година. С., 1918.)

АКАД. КИРИЛ ПОПОВ
СЪС СТУДЕНТИ
(1929, 1938) (сн.364,365)

(Из Александър Балабанов. Писма. С., 1992)

БРОЙ НА БЪЛГАРСКИТЕ
СТУДЕНТИ
В ЧУЖБИНА (1926–1927)
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Франция – 537 (медици 172)
Германия – 302 (медици 137)
Австрия – 178 (медици 142)
Италия – 125 (медици 86)
Полша – 121 (медици 2)
Чехословакия – 37 (медици 8)
Швейцария – 32 (медици 17)
Югославия – 24
		
Общо: 1356 (медици 564)
(Из Год. СУ, Офиц. Отдел, 1926/1927)
За сравнение броят на студентите,
обучаващи се в България през летния семестър на учебната 1924–1925 г.������
в седемте факултета на Софийския университет е 2493 (1895 мъже, 598 жени, с
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ
ПЕДАГОЗИ С ПРОФ. КЛАПАРЕД
(1939) (сн.370)
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
СТУДЕНТИ (1931)
Студенти и преподаватели от специалността класическа филология на чаша бира
(1931). Сред преподавателите са професорите А. Балабанов, Г. Кацаров и Б. Филов. А
сред студентите са бъдещият професор
по археология Д. П. Димитров в средата с
чаша бира в ръка срещу писателката Яна
Язова, както и Руска Гандева. (сн.366)

СТУДЕНТИ КЛАСИЦИ
30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.
(сн.367-369)
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
СТУДЕНТИ (1943)
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Снимка на завършилите класическа филология през учебната 1942–1943 г. с преподавателите професори А. Балабанов и
В. Бешевлиев. Из архива на проф. В. Бешевлиев. (сн.371)

СТУДЕНТСКИ СПОМЕНИ
ОТ ВИПУСК 1960–1965 НА ФИФ
(ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ)
Петък, късен след обед, градинката срещу университета. По един, по двама прииждаха „побратимите” от студентските
години. Учудени, въпросителни погледи,
прегръдки, целувки, спомени... Предстоеше
поредната сбирка. Толкова много години
бяха изтекли оттогава, толкова много
неща се бяха случили, а срещите на исто-

Самата идея ме стресна и донякъде поуплаши. Ще мога ли, ще се получи ли? Това
не е шега работа…
Лека полека заслизахме по стълбите
към официалната явка на нашата среща
– ресторант „Яйцето”. Нещо много символично имаше в това име. Вечното начало, вечността, животът, вечният кръговрат…
Курсът ни се събра в почти пълен състав. Той обединяваше момчета и момичета от всички кътчета на родината – от
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риците продължаваха – вече цели четири
десетилетия след финала на студентския
маратон. Срещи може би единствени по
рода си в този наш стар дом – СДУ. Единствени по време, постоянство и многолюдно участие. Уникални! (сн.372)
Това мъничко пространство в градинката за кратко се превърна в своеобразно
„царство” на историците от випуск 1965.
Вълнувах се като малко дете. Не всички успях да позная, но не това бе най-важното.
Гледах тези „момчета” и „момичета”, радвах се, че са тук, че съм с тях, а в мислите си се връщах далеч назад във времето,
когато „рокендролът беше млад”. И може
би тъкмо в този водовъртеж от емоции,
страсти и спомени, се роди щурата идея
да направя опит за летене – нещо като
летопис на славното студентско време.
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Видин до Варна, от Кюстендил до Бургас.
Една миниатюрна България събрала в себе
си надеждите за нещо по-добро в идните
години. Една малка вселена в този необя-

тен свят – веселена от нрави, характери,
емоции, интереси. (сн.373-375)
Групата на софиянци бе многобройна и
представителна. А новаците от провинцията изведнъж попадаха в непозната и
необичайна за тях среда и обстановка.
Тепърва трябваше да се съобразяват и
приспособяват към нея. Никак не им беше
лесно. Върху главите им се стоварваха
многобройни битови проблеми. Науката
си е наука, но тези проблеми не търпяха
отлагане. Намирането на квартира си оставаше най-сложният от тях… И въпреки
всичко нашего брата се оправяше някакси – най-вече благодарение на колеги, познати, приятели, случайността и прочее.
Уникален бе случая с Момчил и Бързинка. Те
използваха все още меките октомврийски
дни и в продължение на две-три седмици
обитаваха едно кътче в Парка на свободата, докато си намерят квартира. „Новобрански” неволи!���
...
Но да карам подред. 12 октомври 1960
г. Гонг – I семестър! Голямото начало на големия студентски маратон.
Да започнем с лекциите и преподавателите.
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Катедрата по История на Стария свят
се възглавяваше от проф. Христо Данов –
една от емблематичните фигури на нашия
факултет. Безспорен специалист в своята
област, ерудиран, възпитан, с широки международни връзки. Учен от добрата стара
школа – преди 9–ти септември. Тъкмо
тази принадлежност към старото поколение историци (т.н. буржоазни историци)
се явяваше неговата „ахилесова пета”.
Иначе четеше интересни лекции, разказваше любопитни случки от древната
история на света. Сериозен, строг, почти
не се усмихваше.
Негов главен асистент – Александър
Фол. Те това е класа, значи. Откъдето и
да го погледнеш – класа! Чудехме се отначало какво е това име, но разузнаването
на колежките „донесе”, че произхожда от
стар болярски търновски род. Истински
ерудит, с аналитичен ум, млад, елегантен,
духовит, широко скроена личност. Траколог, и то най-добрият. (сн.376) На упражненията едновременно изпитвахме и възхищение, и респект към него. Трудно допускаше
„плебеите” до себе си, стриктно държеше
на дистанцията. Мерникът му към студентите бе твърде, твърде висок. Това
предаваше академичен характер на двата часа седмично при него. Само няколко
човека от нашата група се опитваха да
участват в анализите на предложените
от Фол текстове...Останалите колеги или
правехме плахи опити, или най-често се
скатавахме...
Научихме, че асистентът е един от
най-добрите бриджори в България. И това
е класа. Към всеки от нас се обръщаше с
думата „колега”. Стана ни чудно, че тя
включваше и мадамите. От него разбрахме, че терминът е латински и означава
„другар по служба”, универсален е, следователно употребата на „колежке” по принцип
е неправилна. Как ви звучи това например
– „другарка по служба”?
Мимоходом да отбележа политикономията на капитализма. За лекциите нищичко не си спомням. Обидно малко колеги
ходеха на тях. Сухи, скучни, неразбираеми
– това е достатъчно основание за тяхна-
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та непопулярност. От упражненията ни
е останала тягостната атмосфера. По
цели часове се измъчвахме с „Капиталът”.
Преписвахме като луди глави от основното произведение на Маркс, а после, в час
мълчахме упорито навели глави. До края на
втория семестър този материал си остана непонятен за нас... Какво ли ни очакваше на юни?
И така – „дебют” на втория семестър.
Безспорният хит, феноменът на семестъра се казваше Димитър Димитров,
Митко Петака – професор по археология.
Невероятни лекции! Няма други такива по
време на студентския ни живот. Изключителна, световна класа. Колегите ги очакваха с голямо нетърпение. Единственото,
за което се тревожеха, беше дали ще си
намерят място в аудиторията. На тези
своеобразни представления често пристигаха гости от цяла София. Ама то бе
удоволствие и радост за душата не само
да го слушаш и но и да го гледаш. Артист!
(сн.377) И невероятен сладкодумец. Особено,
когато говореше за древногръцкото изкуство. Говореше и обясняваше на достъпен
разбираем език. Толкова просто изглеждаше. Струва ти се, че и ти можеш да го

направиш – колко ще му е. Ама ха де! Скромен, обикновен, мек, толерантен. По нищо
не личеше, че е археолог № 1, че е шеф на
катедра, директор на Археологическия музей, член-кореспондент на БАН, всепризнат специалист и пр. и пр. ...
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Тази строгост и взискателност на цар
Пешо (доц. Петър Петров) (сн.378) помогна
твърде много на наши колеги в тяхната
бъдеща научна дейност. Изискваше, но и
даваше от себе си. Лекциите му носеха
белега на високо качество.
След конкурс той „сдаде” упражненията
на своя нов помощник и асистент Васил
Гюзелев. Младо момче, кадър на факултета, завършил преди 3-4 години. Родом от
Димитровград, левскарче, симпатичен,
близък по манталитет на апапите. Весел,
засмян, общителен – светъл лъч!... (сн.379)
Между началниците и отговорните
другари в СДУ едва ли има по-голям арабия от проф. Димитър Ангелов. (сн.380) Това,
Митковците, си ги бива, братко. Водеше
ни история на Византия. Лекциите си четеше и разказваше – бавно, внимателно,
ясно и разбрано. На моменти включваше и
интересни пикантни епизоди. Историята
на империята е изпълнена и изпъстрена
със заговори, убийства, интриги, предателства, коварство, хитрост, лукавост,
гъвкавост и какво ли не щеш още. По всяка вероятност това е породило термина
„византийщина”, който е станал нарицателен. Титулярът в никакъв случай не

можеше да се похвали с някое от тези качества, дори тъкмо обратното. Благ, възпитан, културен, отдаден на истинската
наука.
Ако трябва да търсим далечни наченки
на византийщина, хитрост, гъвкавост,
със сигурност щяхме да ги открием в неговия асистент – П. Тивчев. Така и го наричахме – „византиеца”. Гледаш го един такъв
пълничък и не толкова представителен,
кодошлия и разказвач на вицове – тури му
пепел.
Безспорният лидер в този „занаят” обаче е проф. Ал. Бурмов, или Бурмата, както
с любов го наричаха студентите. Изключително рядко можеше да го изненадаш с
нов непознат виц. Като истински ловец
той обикаляше факултета и университета, за да попълни своята колекция. Не хранеше големи надежди, но знае ли човек, от
кой храст ще изскочи заекът. Щом му паднеше някоя жертва веднага я „удушваше”.
Среща той веднъж Гурби на стъпалата и
го спира: „Гурбанов, кажи един виц!”. Оня
започва да премигва притеснено, защото
му е известна репутацията на професора
и едва, едва обелва едно: ”Ама аз, другарю
Бурмов, нищо не зная”. „Абе, Гурбанов, недей се занася, кажи един виц” – придумва
го българистът.
Студентите го обичаха не само заради вицовете и веселия открит характер.
Тия, които са имали щастието да слушат
негови лекции са във възторг от тяхното
качество и от умението му да контактува с публиката…
А да сте чували оценка 7? Но Ибро Даудов няма начин да не го познавате. Знаете, че е голяма скица, че е трудно, да не
кажа невъзможно, да се спре красноречието му. Та явява се той на изпит по археология, говори по въпроса в типичния си стил
и Митко Петака посяга към студентската му книжка, за да му нанесе оценката.
Явно изпитът е приключил, но не и за колегата. Той продължава да говори, като още
повече усилва темпото. Вероятно тази
динамика и прословутата професорска
разсеяност объркват професора и той се
поувлича мъничко – отличен 7. Нейсе!���
...
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Природата си знае работата. Асистент на човека от БАН бе запаленият
локомотивец Николай Генчев. (сн.381) Сравнително слабичък като конструкция, с добре
сресана, но леко непокорна коса, кичур от
която обикновено се отплесваше напред и
той го наместваше с привично движение.
Родом от Казанлък или някъде от този
край. Бивш член на ЦК на Комсомола – чакайте, чакайте не се мръщете – наистина бивш. Пък и там понякога има свестни
хора. Прям и откровен в отношенията си
с другите. Принципен, с някои революционни схващания за крупни събития от нашата родна история. В интимна обстановка
– страхотен кодошлия и бохем. Мъжкар,
от никого и нищо не му пукаше. За голямо съжаление нещо боледуваше и не успя
да вземе всички упражнения... Кольо Генчев
търсеше и подкрепяше самостоятелни
анализи, а не говорилня, мълчание или папагалщина. Острият му аналитичен ум не
понасяше празни пространства. Упражненията му – упражнения! По някакъв начин
„бунтовността” и интелектът на част
от нас кореспондираше на неговия манталитет и изисквания. И затова взаимно си
допадахме и уважавахме. Забележимо раз-

движване настъпи сред женския състав,
който по клюкарските и други канали проучи семейното, материалното и общественото положение на д-р Генчев…
Лекции, упражнения, шахматни битки,
мачове, срещи, флиртове – всички те помогнаха да се опознаем и сближим. Зародиха се и първите приятелства, курсът
придобиваше облик. За това допринесе и
фестивалът на художествената самодейност през пролетта. Група ентусиасти
положиха основите на смесения хор, който по-късно обра точките на прегледа в
Студентския дом. Главен диригент стана
Шанко, момчето от Трайково, възпитаник
на музикално училище...
Дните се търкаляха, семестърът –
също – и на историческия хоризонт все пореални очертания придобиваше юнската
сесия с нейните 8 изпита...
Бригадирското ежедневие се разнообразяваше от страхотни джамбурета. Що за
хали бяха Руми (Румяна Божилова) и Верче-
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то (Вяра Ковачева) знаехме, но и Людмила
(Живкова) се прояви като рокендролистка,
асистирана от Цането Славчева и Сте-

384

385

386

387

фания (Стефка Ангелова). Колежките се
поотпуснаха, сближихме се още повече, а
атмосферата чудесна�
…
Предстоеше последният, девети семестър от нашето следване. Сега си припомням една латинска сентенция. Това е
надпис върху старите градски часовници
от времето на Средновековието – „Всички часове нараняват, последният (дванайсети) час убива”.
Преди семестъра в студентското
меню, както винаги, фигурираше есенна
бригада. Последна в нашия студентски
маратон. И отново в Кюстендилско, но
не в консервен комбинат и не почистване
на праскови и круши. Този път на дневен
ред бяха ябълките. Място на действието – Новия чифлик. Страхотна бригада –
като за последно. Командир естествено
Тошко Рибаря. И както се полага на шеф
и лейтенант от запаса му зачислиха кон.
Няма грешка! Такова чудо още не беше
се случвало. Добре го даваше адаша, пък
и отлично изглеждаше върху него. Иначе
работата лесна, братко. За по-високи
трудови резултати се извърши профилиране на работната ръка – „берачи”, „редачи”, „товарачи” и „...чи”. Всяка вечер за-
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дължително се правеше вечерна проверка
– строй, речи, резултати, задачи и т.н.
Домакините не можеха да се нахвалят от
нас. Осигуриха ни високо заплащане и великолепен стол, в който „царуваше” Найден Съйков – бивш снабдител, разбираше
от готварство и ги умееше тези неща.
Не си спомням да сме яли по-вкусна, питателна и разнообразна храна на бригадите. Ще отбележа и грандиозния банкет
накрая, който ни спретнаха домакините.
Може и да не повярват някои, но месото
и храната бяха в умопомрачително количество – заколиха цяло теле и една свиня
и стана голям селски празник. Без алкохол
не се мина – той си е в менюто. На отиване разрешиха на всеки да вземе толкова ябълки, колкото може да носи. От този
по-достоен финал на бригадирското движение – здраве му кажи! (сн.382-387)
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(Из Студентските спомени на Тодор Траянов, 2008)
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НАУЧНАТА
СТУДЕНТСКА ЕКСПЕДИЦИЯ
С. ЛИСИЧЕВО, ПАЗАРДЖИШКО
(1963)
Нашият химн

Макар и без пари /2/
Ний пак сме весели
Ха-ха-ха...
Ефектът от изпълнението на песента
беше поразителен. Навсякъде се отваряха
порти и прозорци, а бабичките седнали на
припек, скачаха от пейките и се кръстеха след неистово ревящите служители на
бога Дионис.

Риболовните ни подвизи
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Песента се наложи изведнъж и без противодействия. Беше бодра, несложна и
весела и поради това завладяваща. Често
смаяният жител или посетител на с. Лисичево от първи до петнайсти юли 1963 г. с
удивление изпращаше с поглед една индийска колона, пееща в захлас:
Вино, вино дайте или ще умрем.

В нашата колония Тошко Рибаров беше
титуляр-рибар, а Бако Любо – помощниктитуляр. Ако се съдеше по разказите на
последния, в р. Тополница имаше риба, колкото в Тихия и Атлантическия океан взети заедно, но липсвало серкме. Отчаяният
любител на операта и риболова Т. Рибаров
обикновено излизаше на акция с любимия
напев: „Радамес отива на риболов”. Но резултатите от риболовната дейност бяха
двайсет рибки, конфискуван сак, редовно
оформен акт за бракониерсто и глоба, с
която можеше да се закупи цялото рибно
съдържание на р. Тополница.

Танцовият триумф
на Пепа и Неджо
Една вечер, под откритото звездно
небе на селския мегдан засвири акордеон и
забавата започна. Както обикновено имаше и конкурсни танци. От нас единствени Пепа и Неджо имаха добро мнение за
себе си като танцьори и се явиха на танцовата площадка, бурно акламирани от
мъжкия състав на експедицията. Тяхното
танцуване предизвика луд възторг сред
публиката. Неджо, прав като кол, се носеше по дансинга с каменно изражение на
лицето, високо вдигната глава и с поглед,
зареян в небето. Пепа беше негова пълна
противоположност. Тя бе едно очевидно
въплъщение на вживяването в играта.
Всички части на тялото й играеха, дори
и устата й тананикаха безгласно някаква мелодия. Краят на танца бе съпроводен с ръкопляскания. Журито, съставено
от студенти-бригадири, връчи премията
– един скъсан галош, завит в двайсет
вестника.

„Сцената е ваша”
Една вечер в салона на местния културен клуб се състоя фестивал. Състави и
съставчета, изпълнители и изпълнителчета, се надпреварваха да пеят народни
песни, които звучаха удивително монотонно. Някъде по средата, нашият Бако
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Любо се надигна решително от мястото
си и каза: „Отиваме да пеем.” Смелостта
му парализира желанието на останалите
на противодействат и след пет минути студентската група ревеше с пълна
мощ от сцената планинарски мелодии.
Но не всичко беше в ред. На Неджо му
„се скъса” гласът и бе принуден дълго да
кашля, а Любчо Б. не хареса втория глас,
който пееше, и от левия фланг спокойно
се прехвърли на десния. Последваха бурни
ръкопляскания.

По пътя на въстанието
Някъде по средата на престоя ни в Лисичево се наложи да се провери докъде сме
стигнали и по тая причина от Пазарджик
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пристигна един музеен работник, пишещ
история за Септемврийското въстание
в окръга. На организираното съвещание
бяха поканени и лисичовските старци
като критерий за достоверността на
направените от нас заключения. Въпреки
нашите усилия, почти до края не стигнахме до единно мнение по двата най-важни
въпроса на проучванията: кога е основана
комунистическата партийна група в Лисичево и на коя дата е избухнало въстанието през септември 1923 г. в района? Едни
поддържаха становището, че въстанието
е избухнало на 15, а други държаха на 14.
Сбирката с местните старци още повече
обърка ситуацията. Всички бяха категорични, че си спомнят добре и посочваха за
евентуални дати – 14, 15 и 16. Въпросът
бе решен чрез допитване до един военен
музей, където намериха акта за смъртта
на войника, убит при престрелката с въстаналите лисичовци – 14 септември.

СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА
НА АКАД. ИЛЧО ДИМИТРОВ
ОТПРЕДИ 55 ГОДИНИ
(сн.395)

(сн.388-393)

СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА
НА АКАД. КИРИЛ ПОПОВ
ОТПРЕДИ 110 ГОДИНИ

395

(сн.394)
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СТУДЕНТСКИ КНИЖКИ
ОТ РАЗЛИЧНИ ГОДИНИ
(сн.396)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ
(ЛЯТНА МЕЖДУНАРОДНА
ПРАКТИКА)
(1988, ИФ)

397

Изпращане на заминаващи преподаватели и студенти от Историческия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов” на жп гара София
от преподавателите от Историческия
факултет (доц. д-р Цвета Тодорова и гл.
ас. д-р Зоя Иванова, водачи на българската
студентска група) и студенти-историци
(август, 1988). (сн.397)
396

СЪВРЕМЕННО СТУДЕНТСКО
ТЕФТЕРЧЕ
(сн.398)
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ХАЛКА ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ
СПЕЦИАЛНОСТ РУСКА
ФИЛОЛОГИЯ В СУ
«СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ»
По подобие на далечните средновековни ритуали�����������������������������
, когато облеченият в тога и
четириъгълна шапка новопровъзгласен
доктор получавал обвързваща със символиката си халка-пръстен (����������������
�����������������
информацията, е
почерпена от брой № 5/2006 на списание
„������������������������������������
MUSEUM������������������������������
”�����������������������������
– рекламно-информационно годишно издание на Музея на СУ������������
)�����������
,����������
д-р Анна

дипломите на абсолвентите от специалността на 25 март 2008 г. по
���������
повод
120-годишния юбилей на Университета ��
в
присъствието на Декана на Факултета
по славянски филологии проф. ������������
дфн ��������
Панайот
Карагьозов. Заедно с халката-пръстен с
инициалите СУ�������������������������
������������������������
(�����������������������
Софийски универстет����
) и
РФ��������������������������������������
�������������������������������������
(������������������������������������
Руска филология���������������������
) на абсолвентите се
връчва и специален молив (ръчно изработен от ствола на едно и също дърво), символизиращ дървото на познанието, с пожелание �����������������������������
абсолвентите ����������������
да станат добри
професионалисти в бъдещата си дейност
като преподаватели, преводачи, журналисти, редактори и пр.� (сн.399)

СТУДЕНТСКИ ПИЩОВИ
(дарени на Музея на СУ от
доц. Н. Манолова, ИФ��)�
(сн.400)

399

400

НОВАТА МОДА
НА ОНЛАЙН ПИЩОВА
399

130

Липовска от Катедрата по руски език
предлага в специалността да се изработи
специална отворена ����������������������
металическа ����������
халка, която да бъде връчвана на бъдещите абсолвенти, като символ на връзката им с науката�����������������������������������
(���������������������������������
����������������������������������
пръстенът-халка до голяма степен
олицетворява символиката на кръга като
вечност, приемственост, живот, сила, закрила, завършеност, кръговрат на времето, а даването му означава въвеждане в
новото положение, цялостност��
)�.
За пръв път идеята е осъществена на
специална церемония по връчването на

В Интернет-пространството вече съществуват няколко сайта, които разпространяват най-популярните теми, които
се падат на изпит, качени в удобен кратък
вариант за преписване и справки. Те се отварят дори само ако напишеш „пищов” в
Гугъл. Обикновено са разделени по учебни
предмети или по класове, като има и специални раздели за висшите училища...
Оказва се, че най-често свалят пищови
студентите от СУ, УНСС и Техническия
университет... Сред потребителите от
Алма матер с най-голяма популярност се
ползват пищовите по право. Редовно се

качват лекции по семейно и наследствено право в съкратен вид, които могат да
бъдат свалени и ползвани за преписване.
Придружават ги дори съвети от рода – да
навиеш листа с темата като цигара, да
изтърсиш тютюна от истинската и да
пъхнеш пищова вътре. След това просто
трябва да си оставиш кутията с цигарите на удобно за преписване място, като
най-важното е да не пропуснеш да напишеш на филтъра номера на въпроса. Иначе
току-виж си се увлякъл и си развил някоя
друга тема, която изпитващият не е задавал.
На голяма популярност се радват също
пищовите по география и история...
В отговор на милия жест от потребителите не се иска да плащат нищо, чисто
и просто трябва и те да си направят труда да качат една своя разработка или записана лекция. За да е сигурно, че не е пълна
с грешки, често се отправя предупреждение, че екип на сайта ще прегледа темата
за пропуски и фрапантни недоразумения.
Независимо от прегледите, разработките са пълни с неточности...
Съществуват обаче и полезни опити
на сбити описания за потребностите на
кандидат-студентите, за които по презумпция е ясно, че трудно могат да изчетат изискваните от програмите произведения...
Ако се изисква специална заявка, то
някой от постоянните автори на сайта
пише темата срещу от 3 до 5 лв., а при по
сложни случаи до 10 лв. на страница. Сумата се превежда по банков път на сметка,
посочена от сайта...
Така от 30 до 100 лв. струва курсова
работа, поръчана чрез сайт, а дипломна
работа – над 1000 лв.
А как стои въпросът с примането на
работите от преподавателите? Този въпрос като че ли не съществува!
(Из С. Стоянова. Пушачи изкарват шести-

СТУДЕНТИТЕ ЕТНОЛОЗИ
(ИФ)

401

401

401

ци на изпит. Студентите си пишат домашните от нета, най-много са плагиатите в Алма
матер. Стандарт. 23 март 2009)
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сват яйца за Великден�������������������
във фоайето на ИФ�
(сн.402), представят сценки от традиционни
български обичаи�������������������������
в зала № 1 на Ректората
(сн.403).

СТУДЕНТСКИЯТ ПРАЗНИК
8 ДЕКЕМВРИ
(сн.404)

402

404

402

404

СТУДЕНТСКИТЕ
МАСКЕНИ БАЛОВЕ
ЗА ЮБИЛЕЯ НА АЛМА МАТЕР

403

(сн.405)
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Представят авторска�������������
фото��������
������������
изложба
от посещението си на Международния кукерски фестивал в гр. Перник (сн.401), бояди-

405

405

405

ШАРЖОВЕ

ОТ СТУДЕНТА САШО СТРЕЗА
(МФ, 30-те години на ХХ в.)
(сн.406)

406
405

405

406
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НА ПРОФ. НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ
(ИФ) (сн.409)

406

НА ПРОФ. А. БАЛАБАНОВ
(ИФФ) (сн.407)

409
407

НА ПРОФ. Д. П. ДИМИТРОВ
(ФИФ)� (сн.408)
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408

НА ПРОФ. ДРАГОМИР ДРАГАНОВ
(ИФ) (сн.410)

410

НА ДОЦ. АНДРИАНА НЕЙКОВА
(ИФ)
(ОТ КОЛЕГИ В НАЦИОНАЛНИЯ
ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ, 2009) (сн.411)

БИСЕРИ
Двама бащи се хвалят:
- Моя син го приеха в езиковата гимназия!
- А моя го записахме в училище за бавноразвиващи се!
- Е, щом му се удава!
***
Девойка след кандидатстудентски изпит:
- Предадох бял лист.
- И аз предадох бял лист – казва друг
кандидат-студент.
- Ей, да не си помислят, че сме преписвали.
***

ОБРАЗЪТ
НА ДНЕШНИЯ АТРАКТИВЕН
АБИТУРИЕНТ
(КАНДИДАТ-СТУДЕНТ)

411

(сн.413)

НА ДОЦ. ЦВЕТА ТОДОРОВА
(ИФ, МУЗЕЙ СУ)
(от ул. АРБАТ, МОСКВА, 1988) (сн.412)

413

412

413
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***
Асен и Петър, възмутени от данъка,
отиват на визитация във Византия.
***
Те поискали от императора малодоходната територия между р. Дунав и Стара
планина.

413

Който не е успял да си приготви необходимите подсказващи средства или т. нар.
пищови за кандидатстудентския изпит
(сн.414) залива проверяващите с остроумия
от рода на:

***
Северна България се превърнала в крепител на народа.
***
В лагера на императора се появил мини
дизентьор.
***
Има съмнение, че двамата братя са управлявали заедно, но сведенията за смъртта им са сигурни.
***
На Калоян е призната титлата ксеркс,
а на българската църква титлата – парис,
след което папата връчва на царя червените обувки.

414

***
Калоян се отправил към Търново и там
извършил ужасни неща с предателите.
***
По този начин в държавата настъпва
диархия.
***
Рицарските единици били наричани танковете на средновековието.

414

На връх Трапезица във В. Търново е построен дворецът Царевец.
***
Пловдив е твърде забележителен град,
разположен край Еверес.
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***
Византийският император заповядал
да събират храни и животни за нуждите
на сватбата му.

415

***
Императрица Зоя е детерминирана.
***
Така Симеон целял да се домогне до императорската титла и да стане севастократор.
***
Великият Симеон се борил с великата
Византия и извършил велики дела.

415

***
Калоян дава заповед за нападение, но
нямало срещу кого. Заради една дупка в черепа.
***
По темата са писали Тъпка Заимова и
Иван Дуйчинов.

***
Съобщава се, че и след 50 години имало
да се видят кости в реката.
***
Патриархът поставя пърче от своята
дреха върху главата на княз Симеон.

***
(Из Тема № 1 на КСК`2009: Възстановяване
и развитие на Българското царство (1185–
1207)

По време на неговото управление е скъсана хегемонията на Византия на Балканите.

***
По време на неговото (на цар Симеон)
управление се заражда т. нар. Източен въпрос.

(Из КСК`2009 на тема № 2: Политическо
могъщество на българската държава при цар
Симеон (893–927) (сн.415)

***
Симеон заточил Лъв Херосфакт в Дунавската равнина и така спрял вноса и износа на информация.
***
Княз Борис имал обаче още един син,
който бил възпитан в християнските догми.
***
Първоначално Плиска била забранена
зона, а после оставена на саморазрушение.
***
Императрицата е майка на двама сина,
но и двамата са малолетни, и тъй като
мъжът й е починал, става регентка на
единия.

415
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ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

100 ГОДИНИ
НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ
На 22 септември 1908 г. в църквата
„Св. четиридесет мъченици” в Търново
тържествено е прокламирана независимостта на България. Обявен е Манифестът към българския народ на княз Ферди-

нанд I, подписан от новопровъзгласения за
цар владетел, министър-председателя А.
Малинов и всички министри. Отхвърлени
са вички членове на Берлинския договор,
които до този момент санкционират васалното положение на България. Държавата поема по пътя на своя икономически и
политически възход в периода на първото
десетилетие на ХХ в.

416

416

На 19 и 20 септември 2008 г. историците от Историческия факултет на СУ
„Св. Климент Охридски” и Института по
история при БАН отбелязаха кръглата годишнина с Международна научна конференция на тема: Независимостта на България,
1908 – поглед от XXI������
���������
век. (сн.416)

150 ГОДИНИ
БОЛГРАДСКА ГИМНАЗИЯ
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416

На 28 юни 1858 г.����������������������
в Болград, Бесарабия
е създадена Първата българска гимназия –
прочутата по-късно Болградска гимназия.�
Идеята за създаването й принадлежи на
украинеца българофил Юрий Венелин, който
през 1832 г. предлага да се открие в Болград Централно училище и Национален български музей. Проектът му получава раз-

417

417

417

витие едва през 1857 г., когато турският
султан назначава за управител на Молдова
княз Никола Богориди – българин от Котел��,
който на 10 юни 1858 г. издава специален
хрисовул (грамота), утвърждаващ решението да бъде открито Централно българско училище в Болград.�����������������
Преподаването в
гимназията се осъществява на български
и румънски език. От
�����������������������
1876 г. училището е
румънски лицей, от 1884 до 1918 г. е гимназия „Император Александър III”, от 1918
до 1944 – Румънски лицей „Карл II”, 1944–
1993 – средно училище № 1 на Болград,
1993–1999 – Болградска гимназия, от
1999 до 2007 – Болградска гимназия „Г. С.
Раковски” и от 2007 г. – специализирано
училище-интернат „Г. С. Раковски”.
Завършили са я извънредните преподаватели във Висшето училище: по наказателно право и наказателно съдопроизводство Васил Маринов (1874), по
углавно и гражданско съдопроизводство
Георги Згурев (1877), професорите от Со-

417

фийския университет: Атанас Тинтеров
(математика, 1877), Александър Т. Балан
(филолог, славист), Стефан Георгиев (ботаник), частен доцент Георги Дерманчев
(историк), секретарят на Висшето училище Димитър К. Йосифов (съученици от випуск 1876–1880), проф. Димитър Д. Агура
– учил и преподавал в гимназията. (сн.417)

В Болград
Лятната ваканция 1872 мина за мене не
в почивка, но в подготвяне, да бъда приет
во втори клас на Болградската гимназия,
основана в 1859 г. под име „Централно
училище”, и с него останала чак до прехода
на южна Бесарабия под Русия, 1878...
След годишните изпити ме повикаха в
секретариата на училището: едно ромънче и аз сме излезли еднакво първи по успех,
та трябваше да теглиме жребие, кому от
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двоицата да се даде „първата награда”...
Отстъпих на ромънчето, първо да изтегли своето щастие. За своя изненада то
не улучи. Така се падна на мене да прекрача
прага на втория клас под музика с венец на
глава и с отбор книги в ръце. Ала това бе
и последна година на тоя училищен обичай.
Нататък до свършека на гимназиялното
учение ромънчето и аз държахме все първите места по годишен успех, а то все
пред мене, защото в него явно пламтеше
и народностно честолюбие...
„Централното училище” в Болград си
оправдаваше името при други начални
и махленски училища, наричани „ланкастрии”, очевидно по връзка с известната
учебна метода „ланкастерска” или взаимоучителна. За основание на по-високо,
средно учение, дето да се продължава
„ланкастерското” и да се стига до зрелост за най-високо, са се грижили упорито
болградски първенци, използвайки и околството, че управни глава, „господар” на
Молдова, в която спадаше южна Бесарабия, султанов наместник или „каймакам”
е бил тогава княз Николай Конаки-Богориди, син на оня котленски Стефан Богориди, княз Самоски, който в 1858 г. бе дарил
къщата си на Бал-капан в Цариград за българска църква. В мислите на болградци е
било, като се устрои в града им, център
на българските поселици в южна Бесарабия, заведение за средно образование на
юноши от тоя край, да ги образува то на
предно място за дейци в управа, в просвета и в поминък, а в тия мисли е дълбоко
лежало и нарочито желание, да се запази
там българщината...
(Из Книга за мене си. Александър ТеодоровБалан. С., 1988)

ХРАМЪТ СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ В БОЛГРАД
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На 29 декември 1819 г. с Указ на цар
Александър I на българските преселници-колонисти от различни краища на България в
Бесарабия се дават изключителни права и
привилегии. Само след 15 години в Болград
започват да строят катедралния храм

418

Свето Преображение Господне, който е осветен на 29 октомври 1838 г. (сн.418) Със
средствата на българските преселници
в строежа на храма участват 10 хиляди
българи. Следвайки заветите на предците, днешното дружество „Родолюбец” за
връзки с бесарабските и таврийските българи предлага и осъществява всяка година
на 29 октомври да се отбелязва като Ден
на бесарабските българи.
(Из Празник на българския дух. Български
глас. Вестник на бесарабските българи, № 31,
януари 2000)

МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
ЗА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ
(�����������������������
СЪСТАВЕНИ ОТ ХР. БОТЕВ�)
Математикът проф. Иван Ганчев предостави на Музея на СУ при неговото откриване ксерокопия от математически
задачи, съставени от Хр. Ботев за българското светско училище през Възраждането. Ето някои от тях:
Първата славянска книга в Россия е напечатана с черковни слова в 1564 г. Подир
147 години са напечата книга с граждански слова. В коя година е въведено в Россия
гражданското печатание?

420

419

***
В 1865 г. в Москва са биле 60 училища
мъжки, 58 женски и 40 такива, дето са училе и момчета, и момичета. Колко училища
са биле в Москва в 1865 година?
***
Пет души хайдуци нападнале на едни
търговци, земале им 26, 275 гроша и си ги
разделиле братски. По колко гроша им са
се паднале?
Петима са земале 26, 275. След., за да
узнаем по колко са е паднало секому, трябва да разделим 26, 275 с 5.
Като ги разделим, ще да видим, че секому са паднале по 5, 255 гроша. (сн.419)

СЕКРЕТАРЯТ НА
ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
ДИМИТЪР К. ЙОСИФОВ
Димитър Константинов Йосифов е
български стенограф, тясно свързан с възникването и разпространението на стенографията в България. Той е секретар на
Софийския университет в десетилетията
след Освобождението на България и радетел на панславянската идея.
Роден през 1855 г. в град Прилеп – днеш-

420

на Република Македония. Починал на 13
февруари 1931 г. в София. Останал без родители още на 10-годишна възраст, той
е изпратен да учи в пансион за сираци в
Белград – столицата на Сърбия.
Наближил пълнолетие, съзряващият
Димитър напуска пансиона и заминава за
Болград (Бесарабия), където е приет за
ученик в добилата вече известност Българска гимназия. Този факт прави впечатление на бъдещия академик Александър Теодоров Балан – негов съученик в Болград,
който многократно споменава Димитър
Йосифов като свой колоритен приятел в
мемоарната си книга.
(Александър Теодоров-Балан, Книга за мене
си. С., 1952, второ изд. 1988).

След завършването на Болградската
гимназия поради липса на средства Димитър Йосифов става учител. Заселва се в
София по време на обявяването ���������
й��������
за столица. Един от първите ученици на Антон
Безеншек, а според сина му инж. Констан-

141

тин Йосифов, е и близък помощник на създателя на българската стенография. Учил
и руски език в Болград, Димитър Йосифов
помага на Безеншек при създаването на
учебник по руска стенография, а впоследствие е може би първият преподавател
по руска стенография в България, обучавал
учещи се в Русия българи по време на летните им ваканции у нас. Такъв учащ се в
Русия в течение на 11 години е и собственият му син Константин.
Склонен към лесно овладяване на чужди
езици, Димитър Йосифов владее и немски
език. Поддържа връзка с известното немско издателство �����������������������
Teubner����������������
– пак по стенографски въпроси, както и с някои немскоезични вестници. Жени се за австрийка.
Съпругата му Каролине (по баща Пьолеритцер) – впоследствие добра учителка
по немски език в София, приема православната вяра и получава съответно името
Калина. Освен до Виена, откъдето е жена
му, Димитър Йосифов пътува също до
Брюксел (1888) и Санкт-Петербург (като
кореспондент-стенограф), както и до Киев

421
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семейно при сина си.
Езиковите и стенографски способности
на Димитър Йосифов, а вероятно и по препоръка на А. Т. Балан – един от създатели-

те на наскоро откритото Висше училище,
му помагат да бъде назначен за секретар
на Висшето училище. На известната снимка на първите преподаватели (Балан, Милетич, Георгов, Михайловски, Ковачев, Станимиров, Данев), седнали около една маса в
бирария в покрайнините на София (Княжево), прав отдясно присъства и той. (сн.420)
От началото на учебната 1896–1897 г.
Димитър Йосифов поема допълнително и
счетоводната служба (Архив на Софийския
университет „Св. Климент Охридски”, ф. 1,
оп. 35, а. е. 164). Всички документи, зася-

гащи Университета, преподавателите и
студентите, преминават през неговите
ръце.
От 1904 г., след приемането на Закона
за Университета, Димитър Йосифов няма
необходимия ценз (висше образование) за
заеманата длъжност и в началото на учебната 1904–�������������������������������
19�����������������������������
05 г. е принуден да напусне.
В последвалите години, до последните си
дни е учител по стенография към гимназии, учреждения и специализирани курсове,
както и кореспондент на някои вестници.
Участва активно и в дейността на стенографските дружества. Води стенографска
кореспонденция с изявени стенографи по
онова време като Теодор Гълъбов и др.
В продължение на много години, независимо от разликата в способностите,
образованието и общественото положение, съществуват отношения на взаимна
симпатия и уважение между Димитър
�����������
Йосифов и�������������������������������
проф. Порфирий Бахметиев, преподавател-чужденец по физика в Софийския университет (1890–1907). Руският
език, близката възраст, съседството по
местоживеене, а може би и някои прилики
в юношеския живот на двамата, благоприятстват задълбочаването на обичайното
колегиално познанство. Проф. Бахметиев
подпомага блестящата подготовка на
сина на Димитър, споменатия по-горе Константин, а оттам и усилията на последния да извоюва стипендия за следване в
Миланската политехника. Постиженията
на сина са кулминация в живота на жадния
за знания и непрекъснато стремящ се към
образование баща. (сн.421)

Димитър Йосифов се увлича от идеите
на панславизма, обхванали южните славяни
в онези години, и през��������������������
������������������������
1880 г. става един
от основателите на Дружество «Славянска беседа». Вярва, че стенографията може
да допринесе за сближаването на отделните славянски народи�������������������
,������������������
като се използва
приликата между отделните национални
стенографии и се върви към по-голяма степен на тяхното уеднаквяване.
(Документалната справка и фотосите за
Димитър Йосифов са предоставени на Музея
на СУ от неговия внук���������������������
Димътър К. Йосифов��
.)
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КНИГА ЗА МЕНЕ СИ
Александър Теодоров-Балан
Учител и книжевен работник
Автобиографски спомени и
бележки
Никога не ме е блазнила мечта, нито
пък ме е скланяло чуждо внушение за такъв
личен или обществен празник. От неблаги
изпитания на „превратни съдбини” аз бях
се поставил сам – и то доста отдавна
– някак „в сянка”, на скромно, незнатно. И
в сянката се чувствувах спокоен, дори по
своему честит. Щастието в моята „сянка” от онова време насетне ми е толкова
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свидно и днес, че не желая с нищо да бъде
помътнено нито от мене, нито от когода било други. Ако е произвел животът ми
нещо от значение и вън от мене, нещо и
обществено поучливо, или полезно, спомените и бележките за него (ако щете укорите и славословията за него) ще си ги
направя сам аз, та да бъдат верни и справедливо отмерени.
Ето това е внушението, което ме бе
налетяло в Скопие в 1918 г. (в навечерието на шестдесетгодишнината си, б. м.)
два месеца преди громола на всенародния
идеал за българско обединение...
... не съм се никога ленил полезно да работя, и не съм останал назад от мнозина
работници в същото поприще.
Боровец, 25 юли 1934
А. Теодоров-Балан
След тая точка на моите автобиографски „спомени и бележки” наближавах да
сключа и седемдесет-и-петата си годишнина. Ала днес съм префърлил вече и деветдесетата. Ще рече, спомените и бележките имат още своето продължение...
София 1952
А. Т.-Б.
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Книга за мене си (сн.422) от големия български учен филолог академик Александър
Теодоров-Балан има неоценима стойност
като документ за духовното израстване не само на своя автор, но и на нашата
интелигенция през първите десетилетия
след Освобождението... Това са блестящи
страници от нашата културна история.
Читателят се потапя в едно отдавна минало време, но то му става близко и разбираемо. (сн.423,424)

425

Петър Пашов

МАСОНСКОТО УВЛЕЧЕНИЕ
НА ПРОФ. А. Т.-БАЛАН
Обучаващите се в чужбина български
студенти в края на Х��������������������
IX������������������
�����������������
и началото на ХХ
в. и представителите на българската интелигенция се запознават със западноевропейското масонство по време на професионалните си контакти със свои колеги.
Така при едно посещение в Швейцария в
края на 1906 г. проф. А. Теодоров-Балан е
посветен в масонството в международния орден на добрите храмовници – един
от многото клонове на масоните. Негов
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учител и кръстник става прочутият цюрихски ентомолог, психиатър и невропатолог проф. Август Форел.
В началото на януари 1914 г. в София
се появява ложа с названието „Заря” като
съставно подразделение на Великата ложа
на Франция. Сред нейните основатели е и
проф. А. Т.-Балан. Една от основните й задачи е да укрепи и разшири масонството
в България. Председател на създадения на
27 януари 1915 г. в София Възпитателен
институт „Заря” за открита масонска
дейност е проф. А. Балан. Любопитното е,
че на първото заседание на управителния
съвет за патронен празник на института
е определен 8 декември. На същия ден след
1916 г. се прехвърля (от 25 ноември) денят

на св. Климент, папа Римски, респективно
и на св. Климент Охридски, официален патрон на Софийския университет, чийто
празник започва да се чества от 1902 г.
именно по инициатива на тогавашния ректор на Висшето училище проф. А. Балан.
На 20 ноември 1917 г. ложа „Заря” се
разделя на две – „Зора” и „Светлина”. Във
всяка има по равен брой майстори, ученици и другари (първите три масонски степени). Проф. Балан остава в ложа „Зора”
и заема позицията на блюстител – длъжност в ръководството на ложата, следящ
за точното спазване на масонските принципи и правила. Паралелно с това участва
активно в подготовката на основните
устройствени и нормативни документи.
Със своята преданост към идеалите на
масонството и положените усилия за неговото утвърждаване в България проф. А.
Теодоров-Балан става един от най-авторитетните български масони. През септември 1924 г. е вече велик майстор на Великата ложа в България и остава такъв до
доброволното си напускане на 24 септември 1927 г., мотивирано със здравословни
причини. Същностните са може би разочарованието от политическите ежби и
противоборства в българския обществен
живот, обхванали дори масонските ложи.
На 24 септември 1925 г. великият събор провъзгласява А. Т.-Балан за почетен
член на Великата ложа на България – първият българин, удостоен с това почетно
звание.

на Соломон, но документални потвърждения има едва от Х��������������������
VII�����������������
����������������
в. С отмирането
на катедралното строителство ложите
приемат и хора извън занаята, за да увеличат членската си маса, а символиката
започва да се свързва повече с религиозните ордени и кръстоносните братства.
Масонството е най-голямото „затворено
общество” и съществува в различни разновидности по целия свят.
(Из Знаци и символи. Илюстриран справочник за техния произход и значение. С., 2009)

РОТАРИАНЦИТЕ В
�
СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Наред с проф. М. Попов, един от основателите на Ротари-клуб в София
�����������
през
1936 г.(сн.426), сред преподавателската колегия ротарианци са били още професорите Д. Атанасов, С. Ватев, К. Димитраков,
Н. Долапчиев, Сл. Загоров, Г. Каназирски,
Г. Москов, Т. Петров, Хр. Петров, Н������
�������
. Стоянов, Й. Фаденхехт, Г. Хлебаров. Имената
са предоставени на Музея на СУ от председателя на Ротари-клуб Средец – г-н Цв.
Кадийски.

(Из В. Георгиев. Масонското поприще на
професор Александър Теодоров – Балан. Във:
Минало, 1994, № 1, 39–53)

Освен проф. А. Теодоров-Балан, масони
в Университета са били професорите А.
Цанков и Б. Филов. (сн.425)
Масонството е братство с милиони
членове, вероятно най-старото мъжко
сдружение в света. Неговите дела са тайни и това налага използването на много
знаци и алегории. Движението надхвърля
тесните рамки на гилдията на каменоделците зидари, които строят катедралите
на средновековна Европа. Твърди се, че води
началото си от построяването на храма
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К. ИРЕЧЕК ОТНОСНО
СЪЗДАВАНЕТО
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
В СОФИЯ
Развитието на българский народ следя
с голямо внимание, доколкото то може да
се следи от далеко. Узнах за отваряне висши педагогически курс като пръв опит
на университет и мога да си представя
всичките мъчнотии и леснотии на това
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Лице за основание индустрии и за ръководение на индустриялно обучение несъм намерил, та няма да се намери лесно:
индустриялни училища по нас съ нови и
специалисти лесно стават директори и
търсат се много…Всеки чужденец, когото ще вземете за това място, ще гледа
да пази интересите на своята домашна
индустрия и неиз извоз. Заради това гледайте по-със внимание да образувате свои
домашни специалисти, които гледат на
всичко с български очи.
Много здравие до всичките Софийски
познайници и приятелье.
С особено почитание
Ваш К. Иречек (сн.427)
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(Из писмото на К. Иречек до Н. Лазаров,
главен инспектор на държавните училища
в Министерството на просветата (1885–
1891), писано от Прага на 28. 2. 1889 г., дарено на Музея на СУ от доц. д-р Т. Бостанджиев)

140 ����������
ГОДИНИ БАН
И 170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА СЪЗДАТЕЛЯ ПРОФ.
МАРИН ДРИНОВ
427
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предприятие. Че основание на един бълг.
Университет е една необходимост, съзнавахме вече когато се напълни числото на
класовете в тогавашните средни учебни
заведения. Ако има малки университети в
Атина, Корфу, Загреб, Белград, Букурещ и
Яш, защо да няма един и в България? Средства, догдето няма да се отваря скъпия
медицински факултет, ще се намерят, но
няма така лесно да се намерят сега за сега
учители. Събирание голямо число чужденци
е всякога лошо, защото няма гаранция до
къде те ще знаят да си освоят езика и
да разберат нуждите на страната. А образование на домашни сили, които да съ
самостоятелни научни деятели макар и в
скромни размери, не иде така бързо. Средоточие на бъдъщий бълг. Университет ще
бъде без съмнение юридический факултет;
също няма съмнение, че той ще бъде, като
в Италия и др., прибежище на разни за сега
незаняти политически мъже, бивши и бъдъщи министри и пр...

12 октомври 2009 г. е юбилейната
дата на 140-годишната история на Българската академия на науките. На 20
октомври 2008 г. се навършват 170
години от рождението на проф. Марин
Дринов (1838–1906), създател и дългогодишен първи председател на БАН (от
30 септември / 12 октомври 1869 г. до
10 ноември 1898 г.), една от най-ярките личности на Българското национално
възраждане. Веднага след Освобождението по инициатива на М. Дринов Българското книжовно дружество се премества
от румънския град Браила в София, а през
1882 г. е тържественото му официално
откриване.
На 20 октомври 2009 г. в зала 207 на
БАН бе представена двуезичната творба
на проф. Людмила Горина от Московския
държавен университет «М. В. Ломоносов»:
- Професор Марин Дринов – основоположник на българското академично славянознание. (сн.428)
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Важната дата – 140 години от основаването на Българската академия на науките – е естествен повод да се обърнем към
дейността на «отците основатели», сред
които е Марин Дринов, интелектуалният
организатор на новородената Академия
– споделя в предговора авторът.
В същото време Марин Дринов пре-

подава славистика в Харковския университет в Русия близо 32 години. На 23
април 1899 г. (преди 110 години ) на тържествено заседание в чест на проф. М.
Дринов (25 години преподавателска дейност����������������������������������
и
���������������������������������
30 години от излизането на първото научно съцинение на юбиляра «Поглед») се събират представители на 19
софийски дружества и редакции, както и
на Висшето училище, за да го поздравят.
Речи произнасят проф. А. Теодоров-Балан
и младият приват-доцент от Висшето
училище В. Н. Златарски. Министър-председятелят ����������������������������
Д. Греков
�������������������������
огласява награждаването на юбиляра с орден първа степен
За граждански заслуги от името на княз
Фердинанд. Учредена е и правителствена стипендия «Марин Дринов» за студенти, изучаващи исторически дисциплини зад граница, а една столична улица
е назована на името на М. Дринов. Така
българските власти и представители на
академичната общност отдават дължимото на научните приноси на проф. М.
Дринов за науката изобщо�������������
, �����������
за славянството в частност и за изключителните му
������������������������������������
заслуги
���������������������������������
към Българската академия
на науките.
Не бива да бъде пропускан и фактът, че
благодарение на негово обосновано и мотивирано предложение София става столица на Княжество България.
Трудът на проф. Л. Горина бе обстойно
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представен от историка акад. В. Гюзелев,
а в изказванията взеха участие завеждащият Академичното издателство «Проф.
М. Дринов» акад. Я. Иванов, завеждашият
Центъра по българистика�����������������
и
����������������
балкански про-
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учвания «Марин Дринов» в гр. Харков – М.
Станчев и др.

ФОТОСИ ОТ
БЪЛГАРСКИЯ ПЕЙЗАЖ
ОТ КРАЯ НА XIX В.
Автентични фотоси от стереоскопа,
използван за обучение на студентите във

Висшето училище и намиращ се в Музея на
СУ, пресъздават българския живот, места
и обекти от края на XIX в. (сн.429)

ПРОФ. БОЯН ПЕНЕВ
В УНИВЕРСИТЕТСКАТА
АУДИТОРИЯ
И ИЗВЪН НЕЯ
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В спомените на учениците му личи
подчертаното чувство на проф. Б. Пенев
към мисията му на университетски преподавател, уважението му към науката и
към тези, на които я преподава. Този аристократичен, висок и слаб, винаги с вкус,
елегантно, но скромно облечен в черен
костюм човек, „с чинна фигура на възрожденски интелигент”(сн.430), е влизал в ауди-

торията с „енергична стъпка”, в точно
определения от разписанието на лекциите час. Улавяли са стегнатата му походка,
„мекия одухотворен поглед” на кафеникавите му очи, затаили в себе си „сдържан блясък”... Четял е равно и спокойно, отмерено,
бавно, за да могат да записват студентите, но не вяло, „седнал на катедрата, сериозен, съсредоточен, унесен в това, което
ни говореше”...
Стоеше отначало горд, недосегаем, в
една далечина, която ни отделяше от него,
без да ни отблъсква, а той – неусетно за
самите нас – водеше ни към себе си...
Не повтаряше – знаеше, че знаем – и
вървеше, без да се обръща назад, уверен,
че го следват спътници, които ще стигнат само една крачка по-късно...
Той знаеше аудиторията си и даваше на
всекиго по нещо, разделяше на лъчисти пътеки лекциите си и оставаше на разните
начини на мислене по разни посоки да стигнат до неговото разбиране. А той можеше това тъй леко, защото обхващаше
всички ни, на всекиго даваше собствения
му път – на романтика и на реалиста – и
всички усещахме как растем чрез своята
индивидуалност към него. Не ни рушеше,
за да ни създаде други, но дограждаше у
всекиго неговото...
В зрялата му възраст музикалните увлечения от детските и ученическите му
години намират изява в оживения му музикален живот, в загубените му завинаги
композиторски импровизации, в недовършената монография върху творчеството
на Бетовен, която музиковедите оценяват като ярко явление не само в живота
на нейния автор, но и в историята на българското музикознание, в изследването на
творчеството на големия композитор.
С времето се изявява и другата му
страст – към изобразителното изкуство,
към апликацията, графиката и карикатурата, без да бъде професионален художник.
Хората са го запомнили и с голямата му
обич към природата, с умението да съпреживява нейната загадъчност и неповторимост...
Студентите на Б. Пенев са го почув-

ствали – в аудиторията и извън нея, по
време на не много честите излети в планината, когато строгият и сякаш далечен
преподавател се е преобразявал, превръщал се е в жизнерадостен, весел и достъпен човек, такъв, какъвто са го знаели
близките му, с безкрайните му щедри и весели приумици. Но и студентите, а и професорът, в тези кратки часове на отмора
не са загубвали чувството си за мяра, за
ненатрапчива дистанция – качество, което студентите са ценяли извънредно високо у своя професор...
(Из Е. Дроснева. Боян Пенев в студентската аудитория и извън нея. – Във: Алманах за
историята на Русе. Т. 1, Русе., 1996, 149–156)

НЕИЗВЕСТНИ ДОКУМЕНТИ
ЗА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„АРХИВИ”
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време на честването на 120-годишнината на
Университета на 24. 11. 2008 г.) (сн.433)
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Благодарение на любезното съдействие
на полк. Илия Дейков, съобщил за наличието във фонда на Монархическия институт
на масив от документи, свързани със Софийския университет, в Музея на СУ постъпват ксерокопия на необнародвани до
този момент документи, сред които найлюбопитните са:
- Академичната
����������������������������������
диплома за доктор хонорис кауза на цар Борис III от 1928 г., връчена по повод 40-годишнината на Унивеситета (сн.431)
- �����������������������������������
Поздравителният адрес на преподавателската колегия до цар Борис III по повод

- �����������������������������������
Списъците и кореспонденцията относно награждаванията на гостите професори-чужденци с български ордени по повод
50-годишния юбилей на Университета
(1939).
Ордените, присъждани на чуждестранните учени със съответните грамоти,
са:
Св. Александър – I–IV степен, За гражданска заслуга I–V степен, За гражданска заслуга (дамски кръст или сребърен медал за
наука и изкуство). Връчвани са по различно
време – на някои от гостите в София, а на
други след събиране на персонални данни и
съответното съгласуване с институциите в отделните страни чрез пълномощните министри и началника на царската
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50-годишния юбилей на Алма матер���������
, ф. 3к,
оп. 7, а. е. 274� (сн.432)
(Копията от посочените документи са връ150

чени на Ректора проф. дин Иван Илчев от Директора на Агенцията д-р Боряна Бужашка по
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канцелария ген. о. з. К. Попов.
В някои от случаите като например с
професорите Кларенс Манинг и Уилям Ръсел от Университета в Ню Йорк (сн.434) се
налага поради лични разочарования от получените отличия да се подменят с нови
– при Манинг със св. Александър IV ст., а
при Ръсел с Гражданска заслуга III ст. (сн.435)
Аналогичен е случаят и с главния инспектор на ветеринарната служба при Министерството на вътрешните работи в Рим
– проф д-р Карло Бизанти (сн.436), на когото
заменят ордена Гражданска заслуга II ст.
(получил вече такъв орден през 1934 г. по
повод сключването на ветеринарна конвенция между България и Италия) с орден
св. Александър II ст. Поради това началникът на царската канцелария изисква от
пълномощните министри предварителни
сведения за получените от съответните
лица свои и чужди орденски отличия от
типа на следното писмо до пълномощния
министър Иван Попов в Белград:
Уважаеми Господин Министре,
По случай празднуването 50 годишнината на Софийския университет в София
пристигнаха 20 души професори от Югославия, чиито списък прилагам към настоящето. Желанието на Негово Величество е
всички тези лица да бъдат декорирани. При
заминаването си от тук първите четири
души, а именно: г. Драгослав Йованович
(ректор на Белградския университет), д-р
Алберт Базала, д-р Андрия Живкович (ректор на Загребския университет) и д-р Йован Радонич – като най-главни бяха декорирани с ордени Гражданска заслуга I степен.
Моля Ви да съберете сведения за останалите 16 души как би трябвало да се градират и какъв орден и степен да получат, за
да няма недоволства.
Очаквайки в най-скоро време отговора
Ви, моля Ви да приемете отличната ми почит.
1.VI. 1939 г. Началник на канцеларията.
Много от наградените благодарят в нарочни писма до цар Борис III за получените
отличия, които заедно с придружаващите ги грамоти се връчват официално по
правило на специално организирани обеди.
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Интересни са и критериите при определяне на типа орден за всяка личност.
Като примери от листата на френската
делегация могат да бъдат посочени ордените на водещото френско семейство на
сенатора, бивш министър и член на Медицинската академия в Париж, Жюстен
Годар (сн.438) и неговата съпруга Луиз Жюс(сн.437)
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тен Годар (Св. Александър I ст. за водача
на френската делегация на тържествата
и Гражданска заслуга дамски I ст. за дамата, единствена от придружаващите
съпруги получила отличие). Проф. Жак Шевалие, декан на факултет от Университета в Гренобъл, притежаващ български св.
Александър III степен от 1937 г., получава
сребърен медал за наука и изкуство, проф.
Андре Мазон от Парижкия университет,
също с български св. Александър III степен от 1926 г., е удостоен с Гражданска
заслуга II степен, а проф. Марио Рок (сн.439)
от Парижкия университет с много чужди
ордени III степен, става носител на св.
Александър III степен, докато българският
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консул в Париж Леон Ламуш, носител на
Гражданска заслуга, великия кръст от 1930
г. не получава никакъв, поради липса на повисок за неговия ранг. (сн.440)
Най-голям е списъкът на наградените
от германската делегация – 41 човека, от
които 10 са наградените ректори и ордените са предимно св. Александър II и III
степен. (сн.441)
Единствено гостите от Швейцария не
приемат отличията по неизвестни причини (религиозни, политически, лични или
отново по-ниски от получените до този
момент).
Орден св. Александър – Учреден е на 25
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декември 1881 г. В първоначалния проект
се предвижда да има пет степени и сребърен кръст, който с указ през 1888 г. е
оформен като VI степен. Със същия указ се
създава Огърлие (верига), а вероятно към
края на 1908 г. и Велик кръст. Наградените с първа и втора степен, освен кръста
получават и осемлъчна сребърна звезда,
която се носи на игла от лявата страна
на гърдите. Първото награждаване с княжеския орден първа степен е през 1882 г.
Негови кавалери стават княз Александър I
и екзарх Йосиф I. Царската емисия Борис III
1918–1944 е с мечове в средата и мечове отгоре като при различните степени
се редуват кръст и звезда, с халка и без
халка, с корона и без корона, с кисти и без
кисти. (сн.442)
Орден за Гражданска заслуга – ��������
Учреден
е на 2 август��������������������������
�������������������������
1891 г. Първоначално има
шест степени, а през 1933 г. е въведен
Велик кръст – най-високата степен. Раздава се само на цивилни лица, които с при-
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степени – златен и сребърен, които се дават за поощрение, награда и отличие на
лица, проявили се в науката, изкуството,
промишлеността и стопанството. На лицевата страна е изобразен владетелят, а
върху реверса – седнала жена. Лявата ръка
е подпряна на щит с коронован български
лъв. В дясната протегната ръка – лавров
венец. Пред нея са поставени палитра,
лира, глобус и книга. На заден план – фронтон на храм и статуята на Атина Палада.
(сн.444)

- Подробните
������������������������������������
списъци на лицата – представители и гости за юбилейните университетски тържества през май 1939 г.
- Списъците
���������������������������������
и преписката за награждаването на университетски преподава-
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мерната си непрекъсната служба или с
извънредни заслуги са�������������������
���������������������
придобили правото
на благодарността на Отечеството. Към
ордена За гражданска заслуга е причислен
и Дамският кръст с три степени, отговарящи съответно на четвърта, пета и
шеста степен на ордена. ��������������
През различните исторически периоди и в зависимост
от монетните дворове, в които се изработва орденът, съществуват множество
емисии и разновидности – в оформление,
шрифтове, цветове на лентите. (сн.443)
Медал за наука и изкуство – Учреден
официално на 24 март 1883 г. Има две
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тели и асистенти с ордени и медали по
повод 50-годишнината на Университета.
Докладът до цар Борис III е от министъра на просвещението проф. Б. Филов по
предложение на Ректора на Университета
проф. А. Станишев. (сн.445)
(ЦДА, ф. 3 к, а. е. 1484, л. 1–281)

ИЗ СПОМЕНИТЕ НА
ПРОФ. НАДЕЖДА АНДРЕЕВА
Гергьовденският обреден хляб
на прабаба
Майка ми разказваше, как нейната баба
е месила обредния хляб на Гергьовден. Когато е била 8-9 годишна, баба й връчвала в
деня преди Гергьовден прясно калайдисано
менче, за да донесе с него привечер, малко
преди залез слънце в пълно мълчание и без
да се обръща назад, мълчана вода. Донесената вода баба й поставяла върху тиклите на покрива на къщата, за да пренощува
под звездното небе на открито. В ранното утро на другия ден тя набирала китка
с пролетни цветя от градината, която
прибавяла към водата и с нея замесвала
хляба, събрал в себе си силата на небето
и земята, та когато ядеш този хляб да бъ-

деш млад, силен и хубав като разбуждащата се пролетна природа.

Мартеницата на прабаба
Вечерта преди 1 март прабаба вземала
две кълба непрана вълна, като едното боядисвала с корените на растението брош
в ален цвят (���������������������������
����������������������������
като мъжките пояси���������
). После
������
вземала чиния със свинска мас и просо и
влизала в стаята на децата, мазвала челата им с червената боя с думите: „Да се
гоите като прасето и да растете като
просото!”. След това оплитала мартеници и на сутринта ги връзвала на ръцете
на децата. (сн.446)

Българската мартеница
за задграничините ми приятели
Моите задгранични приятели обожават
да получават мартеници от България за
1 март. Съпругата на един колега, която
дори не познавам, като получи мартеница
от България, я връзва на чантата си и я
носи през целия месец. Друга моя приятелка ме уверява напълно сериозно: „Да знаеш как чакам мартеницата от България.
Струва ми се, че ако остана без мартеница, ще се разболея през годината!”
(Из разказ на проф. Н. Андреева с доц. Цвета Тодорова, април, 2008)

ПЪРВАТА ЖЕНА
ПРОФЕСОР В СВЕТА
Това е София В. Ковалевская�������
(1850–
1891)����������������������������������
, изтъкнат руски математик. Става
професор на Стокхолмския университет
(���������������������������������������
Швеция���������������������������������
)��������������������������������
през 1884 г. на 34-годишна въз-
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раст. Член-кореспондент е на Петербургската академия на науките. (сн.447)

заслуги в тяхната обща изследователска
работа върху явлението радиация. Другата половина е присъдена на Анри Бекерел
(1852–1908) за откриването на естествената радиоактивност. Анри Бекерел и
Пиер Кюри са номинирани за същото отличие и през следващата година. Този път
обаче името на Мария Кюри не присъства
в списъка с кандидатите. Явно кандидатурата на една жена трудно се асимилира в
тогавашните научни среди.
След нелепата смърт на съпруга си
през 1906 г. (прегазен от файтон на 19
април), Мария Кюри заема неговото преподавателско място и става ръководител на
Катедрата по физика към Факултета по
природни науки в Сорбоната (1907), продължава да работи упорито, успява да изолира радий във вид на метал (1910) и става за втори път нобелист по химия (1911).
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ПЪРВАТА ЖЕНА
ПРОФЕСОР В СОРБОНАТА
Първата жена професор в Сорбоната
е Мария Склодовска-Кюри (1867–1934).
Полякиня по националност. Завършва с
отличие физика като лиценциат (степен
еквивалентна на магистър) в Сорбоната
(1893) и същата степен по математика
(1894). През 1895 г. сключва брак с девет
години по-възрастния от нея учен-изследовател, доктор по физика, Пиер Кюри,
от есента с.г. университетски преподавател. Асистент в Сорбоната (1896).
Изтъкнат физик и радиохимик, един от
създателите на учението за радиоактивността (през 1898 г., преди 110 години,
заедно със съпруга си Пиер Кюри открива радиоактивните елементи полоний и
радий). Защитава докторска дисертация
в Сорбоната на тема: Изследвания на радиоактивните вещества �������������
(юни, 1903)��.
През същата година Шведската кралска
академия на науките присъжда на Мария и
Пиер Кюри половината Нобелова награда
по физика за 1903 г. за изключителните
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Кандидатурата й за член на Френската
академия на науките през януари 1911 г.
обаче е отхвърлена с мнозинство от един
глас. (сн.448)
Считана е за най-значимата жена учен
на всички времена. Запознават се с Айнщайн на международна конференция в
Брюксел (1911) (сн.449) и водят задълбочени
дискусии. Разказват, че при една разходка
на коне Айнщайн бил така погълнат от

450

155

разговора с Кюри, че едва не паднал в една
пропаст. И то при условие, че самият той
обичал да твърди за жените, че „природата е създала един пол без мозък” и те не
могат да мислят аналитично. Когато Мария Кюри умира на 4 юли 1934 г. от левкемия на 66-годишна възраст, Айнщайн споделя, че е била забележителна жена, чиято
слава никога няма да бъде заличена...
Голямата дъщеря на Мария и Пиер Кюри
– Ирен Кюри (родена 1897) също поема по
пътя на науката. (сн.450) Омъжена през 1926
г. за младия учен Фредерик Жолио. След
сключването на брака двамата приемат
фамилията Жолио-Кюри. Осъществяват научни изследвания в областта на физиката
на атомното ядро. Мария Кюри посреща с
огромна радост откриването на изкуствената радиация от Ирен и Фредерик Жолио-Кюри през 1934 г., но не доживява да

Член на Френската академия (1934) и почетен доктор на Софийския университет
(1939).(сн.451) До официална връзка между
Мария Кюри и Пол Ланжевен не се стига.
Професорът е женен, но пътищата на съдбата свързват в брак внуците на Пол Ланжевен и Мария Кюри – Мишел Ланжевен и
Елен Ланжевен-Жолио.
(Из Айнщайн. 100 личности. Хората, променили света. Де Агостини. 2008; Мария
Кюри, Пак там, № 45)

130 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ГЕНИЯ АЛБЕРТ АЙНЩАЙН
(1879–1955)
Искам да науча какви са основните принципи, които е следвал Бог, когато е създал
Вселената. Друго не ме интересува.
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ги види като нобелови лауреати по химия
за 1935 г. Ирен и Фредерик Жолио-Кюри са
почетни доктори на Софийския университет (1948).
Парижки таболоид от 4 ноември 1911
г. започва да коментира евентуална връзка
между Мария Кюри и изтъкнатия френски
физик, общественик и университетски
преподавател Пол Ланжевен (1872–1946),
който влиза в историята с уравнението
за брауновото движение, теорията на парамагнетизма и свръхзвуковите трептения в пиезокристалите. Доктор на Сорбоната от 1902 г. с научен ръководител
Пиер Кюри. Преподавател по физика в Колеж дьо Франс (1904). От 1926 г. е директор на парижкото висше училище по физика и химия, в което самият той е учил.

Под това мото протича целият необикновен живот на гениалния учен и университетски преподавател. (сн.452)
Роден през 1879 г. в германското градче
Улм в семейството от еврейски произход
на Херман и Паулина Айнщайн. Новороденото момченце тежи повече от нормалното и изненадва с подутата си квадратна
глава. До три години не проговаря и родителите губят надежда да имат нормално
дете. Един ден обаче малкият заговорва с
лекотата на възрастен.
Заради търговските дела на бащата
семейството се премества в Мюнхен,
когато Алберт е само на една година. На
11-годишна възраст започва да посещава
елитна гимназия в Мюнхен. В това като-

лическо училище със строги правила и дисциплина Айнщайн е единственият евреин
в класа. По нрав Алберт е интровертен и
сам чете научни и философски книги, сред
които издания като� Popular�����������������
������������������������
Natural���������
����������������
Science�
��������
на Арон Бернщайн и �������
Cosmos���������������
на
��������������
Александър
фон Хумболт. Под влияние на популярния
труд на Бернщайн Алберт Айнщайн решава да се заеме с анализа на чудото, наречено светлина.
На 16 години, за да избегне казармата,
юношата напуска Германия и пробва силите си на приемен изпит в Политехническия
университет в Цюрих, Швейцария. Но се
налага да вземе диплома за средното училище и затова записва гимназия в Аарау
(Швейцария), където проявява старателност и прилежност. Оттогава през целия
си живот запазва особена привързаност
към Швейцария.
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През 1896 г. младият Айнщан записва
физика в Цюрихския университет – един
от най-елитните образователни институции в Европа. (сн.453) Разочарован от остарелите принципи на преподаването не
посещава лекции, а на упражнения чете научни списания с публикации на най-новите
открития и теории. Паралелно прекарва
дълги часове в цюрихските кафенета (любимото кафене „Метропол”, посещавано от
забележителни за времето си личности)
в разговори и дискусии. След завършване
на висшето си образование работи в Патентния институт в Берн (1903–1909),
Университета в Цюрих (1909–1914), Германския университет в Прага и Университета в Берлин (1914–1933). В течение на
100 дни през 1905 г. публикува три ориги-
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нални теории, сред които са теорията за
фотоелектричния ефект (удостоена с Нобелова награда през 1922) и теорията за
относителността, останали тогава без
отзвук. Нужно е време революционните
му идеи да бъдат асимилирани и оценени.
Мастилото, писалката, хартията и лулата са единственият инструментариум на
учения-теоретик. (сн.454)
След Първата световна война теорията на относителността става много
популярна, независимо от сложността си.
Дори жените обсъждат деформацията на
пространството на кафе. Появяват се
„деформирани” шоколади и бишкоти, а Айн
щайн от обикновен професор се превръща
в най-известния учен на своето време. Но
единствената жена, която разбира теорията на относителността, е забележителната Мария Кюри, с 12 години по-възрастна от Айнщайн, носител на Нобелова
награда за химия през 1911 г. за откриването на радия и полония и станала близък
приятел на известния учен.
От 1933 г. в продължение на 20 години Айнщайн живее в университетския
град Пристън, щата Ню Джърси, където
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преподава във Висшия институт. През
последните години на живота си често
се усамотява и прекарва дълги часове в
лабораторията си, където работи върху
теорията за единното поле. Намира време още за философия и за неизменната цигулка. За него цигулката има равностойно
и дори по-голямо значение от научните изследвания. (сн.455)) По настояване на майка
си свири още от шестгодишна възраст и
никога не забравя музиката. Има слабост
към Моцарт и участва в благотворителни
концерти. Обича да свири и с колеги и приятели. Правил е това и с българския учен
проф. Методий Попов, който участва в
концертите с изпълнения на виолончело.
Гениалният учен умира в болницата в
Принстън на 16 април 1955 г. Прахът му
по негово желание е разпръснат в близката река Делауеър – идеалното място според него, където е чувствал присъствието на Бога в природата и Вселената.

Това е университетът в гр. Базел – център на едноименния кантон. Основан през
1460 г. и оторизиран с папска була от папа
Пий II.
Създаден е на територията на средновековния Мюнстер (катедралния храм)
на високо възвишение над р. Рейн в стария град, величествен паметник на романското и готическото изкуство (сн.456).
Осветен от учредителите му кайзер Хайн
рих���������������������������������������
��������������������������������������
II������������������������������������
�����������������������������������
и съпругата му през 1019 г., чиито

(Из 100 личности. Хората, променили света. Айнщайн. Де Агостини. № 1)

НАЙ-СТАРИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
В ШВЕЙЦАРИЯ
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статуи са поставени от двете страни
на главния портал (кайзерът с модела на
храма в ръка, а съпругата му – с гръцки
кръст). (сн.457)
Духът на воинствеността и постоянната потребност от самозащита са в
основата на романското изкуство. Извисяващото се на хълма каменно здание на
храма-крепост с охранителните си кули
е като че ли настръхнало и заплашващо с
големоглавите и големоръките скулптурни изваяния, сраснали се с храма и мълчаливо пазещи го от враговете. Така голяма
и така удивителна е пъстротата от найразлични образи, че хората предпочитат
да четат по мрамора, отколкото по книга,
и по цял ден да разглеждат, не като раз-

народни култове, от приказки и басни,
от живия епос. (сн.458) Останали завинаги в
него, те преминават в готиката и дори в
изкуството на северното Възраждане.
От своя страна готическият храм съчетава в себе си света на средновековния
град. Заедно с кметството той е средоточие на обществения живот. В кметството е концентриран деловият живот,
свързан с градското управление, а в храма
освен богослужението се четат университетски лекции, стават театрални представления (мистериите), понякога в него
заседава парламентът, дори се подписват
търговски договори. До храма се разпола-

458

мишляват за божия закон, а за поучение –
споделя възмутено епископ Бернард Клервоски от времето на ��������������������
XII�����������������
����������������
в. Действително
по фасадите се открояват всякакъв тип
химери – от кентаври и лъвове до полугущери-полуптици. Тези образи са навлезли
в романското изкуство от езическите

460
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гат пазарните сергии. Неслучайно пред
него има просторен площад, чието предназначение е да побира градската тълпа по
време на разиграващите се средновековни
представления, в които вземат участие и
гражданите. Приказният ажурен фасаден
образ на готическия храм като че ли противостои на масивността на романския.
Замислени като изобразителни богословски енциклопедии (сн.459), атрактивните
алегорични сцени от фасадите на готическия храм често включват всевъзможни
зверове, жонгльори, музиканти, танцьори,
маскарадни празници. Дори монасите изпълнявали обичаи с мистериозно-езически
контекст от типа на древните сатурна-
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лии. Готическите гротески са наистина
един неизчерпаем фойерверк на народната
фантазия. (сн.460) �����������������������
Стилът на скулптурните
фигури принадлежи на същата изтънчена
готика, характерна за Париж в средата
на XIII в., но открояваща се в земите в

близост до р. Рейн с изключителната си
експресивност по аналогия с Катедралния
храм на Страсбург – Нотър-Дам (строен
през 1235–1365).
Базелският Университет���������������
, �������������
разположен в
покритата галерия към храма, (сн.461), където днес са изложени 200 надгробни плочи
на видни базелски граждани от 5 столетия, сред които и на ректора Симон Гринеус) (сн.462), е с характерните за средно-

463

вековието четири факултета – теология,
юридически (юриспруденция), медицина и
свободни изкуства. Реорганизиран е през

461

464
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епохата на Реформацията.
През 1937 г. факултетите стават 5.
През 1971 г. се създава факултет по био-

екстаз и освобождение за участниците в
нея. �������������������������������������
Базелският карнавал не прави изключение от правилото.
Базел е швейцарски град, разположен в
северозападната част на страната. Названието си градът получава според легендата от базилиска – царят на змиите,
(Според „Естествена история„ на Плиний Стари, базилискът е
малка змия, която е толкова отровна, че оставя широка следа от
смъртоносна отрова след себе си, а погледът й
�����������������
���������������
е също толкова
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логия, а през 1988 г. – по икономика. (сн.463)
Днес университетът обединява 7 факултета: теология, юридически, медицински, философско-исторически, естествен,
икономически, психологически. От 2005 г.
образователните цикли са сведени до бакалавър и магистър, като в процес на създаване е докторантският. (сн.464)
Известни личности, преподавали в Базелския университет, са: Еразъм Ротердамски (1466–1536, надгробната мемориална плоча с подписите на базелските му
приятели се намира в катедралния храм
в Базел), Себастиян Брандт (ХV–ХVI в.,
хуманист и поет), Парацелз (1493–1541),
Якоб Бернули (1654–1705, математик),
Йохан Бернули (1667–1748, математик),
Фридрих Ницше (1844–1900, философ),
Карл Йесперс, Карл Барт, Тадеуш Райхщтайн, Вернер Арбер и други.
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���������������������
КАРНАВАЛЪТ
В БАЗЕЛ –
ЖИВА ТРАДИЦИЯ В
МОДЕРНИЯ ГРАД
К����������������������������������
арнавал���������������������������
ът�������������������������
се
������������������������
провежда във време���
��������
то�
на разделяне със зимата и ритуално���
то�
продуциране на плодородието през новата година. Той е една игра, която води до

466
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изображенията на който днес се срещат из целия град в най-различни варианти.�����������������������������������
Най-популярни
���������������������������������
са множеството чешмички, украсени с базилиски и превърнали
се в своеобразен знак на града. (сн.465)
Днес Базел е един от най-големите градове в Швейцария. Смята се, че той е основан през 15 г. пр.н.е. от римляните, за
да охранява съществуващия вече край река
Рейн римски град Аугуста ���������
Р��������
орика. (�Основан
опасен��)

на около 20 км. от днешния гр. Базел в земите
на местното галско племе ��������������������
Rauraci ������������
(релатив����
���
на
Helveti������������������������������������������
)�����������������������������������������
����������������������������������������
като военна колония около 44 г. Пр. Хр.
от Луциус Планкус, приятел на Цезар и префект
на Галия. Днес най-големият археологически музей на открито в Швейцария е превърнат в
изключително атрактивно място за туристите. Така например сцената на античния театър се представя за финално представление
на групи от ученици, организирани в уъркшопове, които подготвят някое важно събитие от
живота на римлянина – сватба или навършване
на пълнолетие, с подходящи реквизит и костюми. Уъркшоповете се ръководят от опитни сътрудници на музея. Забавни и занимателни занимания са правенето на „римски хляб”, „Един
ден в римски дом” или „Римски игри за цялото
семейство”. Кулминацията е в последния ден
на м. август – т.нар. Рьомер фест, когато се
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провеждат „римски дни”, представящи живота и развлеченията на римляните). (сн.466).����
До

IV����������������������������������������
в��������������������������������������
.�������������������������������������
тези земи ��������������������������
са �����������������������
римско владение, но непрекъснатите нападения на варварските
алемански племена в крайна сметка ������
водят
до римското оттегляне. С�������������
��������������
лед известно
време���������������������������������
��������������������������������
алеманите�����������������������
са �������������������
изтласкани от франките. Последните постав�����������������
ят���������������
начело на града християнски епископ.
Към началото на �����������������������
XIII�������������������
век от двете страни на р. Рейн се оформ����������������������
ят��������������������
два града����������
:���������
„голям”
и „малък Базел”. Големият Базел се управлява от епископ, а Малкият принадлеж������
и�����
към
архиескопията на Майнц. През 1225 г. епископ Хенрих Тунски наре������������������
жда���������������
да се построи
т.нар. „Среден мост” (���������
Mittlere� bruke���������
��������������
), който
свърз�������������������������
ва�����������������������
двете части на града. (сн.467)Това ��
е
повратният момент, който тлас����������
ка��������
напред
развитието на града и региона.
Малкият Базел е
����������������������
собственост
��������������������
на Хабсбургите. През XIV�������������������������
����������������������������
в�����������������������
.����������������������
те го прода����������
ват�������
на Голям Базел и по този начин градът формално се обеди������������������������������
нява��������������������������
. И до днес обаче старите
названия Малък и Голям Базел с��������������
а�������������
зап���������
азени����
,и
се забелязват определени разлики в облика
на двете части на града.�(Маската на Големия Базел, плезещ се на Малкия)� (сн.468)
През ���������������������������������
XIV������������������������������
в����������������������������
.���������������������������
процъфтяващият град�������
е спо����
летян от страшни нещастия – две чумни
епидемии и едно изключително силно зе-
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метресение, което разруш��������������
ава�����������
практически целия град. Само за шест години обаче
населението успя�������������������������
ва�����������������������
да възстанови напълно
своя град.
От средата на ����������������������
XV��������������������
век за Базел започва��������������������������������������
истински „златен век”. ��������������
Именно тогава
(����������������������������������������
1460������������������������������������
)�����������������������������������
в града ��������������������������
е ������������������������
открит Университет, който де факто е първият швейцарски университет. В него дълго време преподава�
Еразъм Ротердамски – един от най-видните средновековни хуманисти. През 1471
г. с имперски указ в Базел ����������������
е ��������������
утвърдено провеждането на два сезонни панаира (��������
messe���
),
които с известни изменения са оцелели и
до днес. 1501 е годината, когато градът
на Рейн се присъединява към Швейцарската конфедерация.
От 30-те години на XVI����������������
�������������������
век с началото
на Реформата в католическата църква и
установяването на протестантството,
в Базел от съседна Франция пристигат
множество бежанци, преследвани заради
религиозните им убеждения. Те пренасят в
Базел и Женева нови занаяти, в това число
и производството на коприна. Тридесетгодишната война (1618-1648) само добав��я�
богатства и просперитет за града, който
запаз������������������������������������
ва����������������������������������
неутралитет. През 1758 г. �������
е �����
основано ново производство – получаване на
бои от растителен произход. Това произ-

водство �������������������������������
заляга�������������������������
в основата на развитата
днес химическа промишленост, на която
в наши дни Базел се оформя като главен
център в Швейцария. Наред с това градът
на Рейн се прев�����������������������
ръща�������������������
и във водещ световен лидер в производството на копринени
панделки и ленти.
XIX����������������������������������
век се оказ����������������������
ва��������������������
не така успешен за
Базел���������������������������������
,��������������������������������
както предишните столетия. Конфликтът между градската буржоазия и
селското население през 1833 г.���������
в�������
��������
оди����
до
разделянето на кантона на две части: Базел щат (град) и Базел ланд (селската околност)������������������������������������
. Д���������������������������������
ел�������������������������������
е������������������������������
н�����������������������������
ие���������������������������
, което се
�������������������
запазва до днес.
�����
В съвремието Базел
����������������������
е вторият по величина град в Швейцария и влиза в т.нар.
„златен триъгълник” заедно с Цюрих и
Винтертур. Основата на икономическата мощ на града са химическата и фармацевтичната промишленост, в лицето на
големите компании Хофман-ла-Рош и Но-

469

вартис. Уникалната атмосфера на стария
град с неговите тесни улички и средновековни сгради се съчетава����������������
т���������������
по неповторим
начин с модерния свят и швейцарската индустрия. (сн.469)
В много от швейцарските градове
карнавалните традиции, някои от които
може би наследени от римско време, са до-
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кументирани още през Средновековието.
Времето на карнавала, макар и различно
за различните градове, е винаги около Заговезни. Всеки град си има свои типични
образи и характерни маски, с които се отличава от останалите.
Традицията на карнавала в Базел и до
днес е много силна и жива. Всяка година
в края на зимата средновековието сякаш
оживява в града по време на Базелския карнавал или Фаснахта (���������������������
fasnacht�������������
), както местните го наричат. Три дни градът е подвластен на карнавала, на неговия ритъм,
шум и ярки цветове. Сериозните иначе
възрастни хора се обличат в разнообразни костюми, маскират се с какви ли не
чудати маски, сред които най-често се
срещат типичните за Базел светли лица
с големи носове и ярко оцветени коси��(�из-

на всекидневието, в дните на фаснахта
се противопоставят хаосът на тълпите от хора из града, покритите с тонове
конфети улици, замерянето на непознати
с портокали, конфети, бонбони и цветя.
И въпреки че в цялото това външно безредие, местните запазват типичната си
привързаност към подредбата и организацията, опозицията ред – хаос може ясно да
се забележи.
Навсякъде участниците са облечени в
разнообразни костюми� (сн.471), повечето са
организирани в по-големи или в по-малки
оркестри и свирят на различни инструменти, най-популярни от които са пиколото и

вестна от средновековните местни обичаи и
празненства, ръчно резбованата маска от дърво се носи на карнавала в Германия и Швейцария и нейният образ е много близък до днешния
вариант на базелската) (сн.470), свирят, тан-

цуват и се веселят като деца. На ред����
а���
и
дори прекалената понякога подреденост
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барабаните (������������������������������
tromeln�����������������������
). Групите обикалят по
улиците и заведенията на града и създават за себе си и за околните невероятна
празнична атмосфера, изпъстрена с много
звуци и искрящи цветове.
Възникването на карнавала е доста неясно, отчасти поради факта, че голямото
земетресение от 1356 г., което разруш��
ава��������������������������������������
почти целия град, унищожило и голяма
част от градските архиви. Най-старите
запазени документи са от Прашната сряда на 1376 г. Тогава се разигра����������
ва��������
кървав
спор между жители на Базел и рицари,
вследствие на което император Чарлз

IV�������������������������������������
отмен�������������������������������
я������������������������������
закрилата на града от страна
на Светата Римска империя. Този тежък
инцидент влязъл в аналите на града като
„Злия фаснахт” (�����
Bose� ���������������������
fasnacht�������������
) и всъщност
представлява първи документиран запис,
свързан със събития, станали на фаснахта.
От 1529 г. вече съществуват и конкретни документи, отбелязващи продажбата и

1808 г. е
�������������������������������
въведен
�����������������������������
т.нар. „Моргенщрайх”
(��������������������������������������
Morgenstreich�������������������������
), започващ в 5 часа сутринта. Това всъщност е самото начало
на карнавала, представляващо нощна процесия на маскирани хора, носещи запалени
фенери в ръце. По-късно Моргенщрайх�����
ът���
е
изтеглен още по-рано, в 4 часа сутринта,
както се провежда и днес. Към средата
на XIX�����������������������������������
��������������������������������������
в���������������������������������
.��������������������������������
факлите с открит огън са
���������
забра������
нени поради опасност от пожари, а през
1860 г. на Моргенщрайх се появ����������
ява�������
и първият гигантски фенер (�������������������
laterne������������
). Оттогава
до днес шествието с огромни светещи и
изрисувани фенери представлява една от
най-атрактивните и характерни черти
на Базелския карнавал.
(Из доклад на с����������������������������
т. ас.����������������������
д-р Б. Георгиева, Катедра по етнология, Исторически факултет,
изнесен по време на фестивала на маскарадните игри, Перник, 2009)

ИЗ СПОМЕНИТЕ
НА АКАД. КИРИЛ ПОПОВ
Семейството
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замяната от художници и магазини на костюми и маски. Тогава официално ����������
е взето
��������
и
решението Фаснахтът да бъде празнуван
от п����������������������������������
�����������������������������������
онеделник до ���������������������
с��������������������
ряда през седмицата
след „Прашната Сряда”.
Началото на ���������������������������
XIX������������������������
в����������������������
.���������������������
е времето, през което Базелският карнавал започва да добива
вида, познат ни днес. През 1802 г. е
��������
������
проведена първата „прилична” процесия, а през

Ние бяхме четири деца: трима братя и
една сестра. Аз, най-големият, съм роден
на 3 (15) май 1880 г. С брат ми Методи,
роден през април 1881 г., и сестра ми Катерина сме раждани в град Шумен, а наймалкият ни брат Коста – във Варна през
1890 г.
Брат ми Методи или Методий, както
сам пишеше името си, се помина в София
през април 1954 г. Брат ми Коста падна
още през първия бой при Караагач край
Одрин в 1912 г., а сестра ми Катерина се
помина като ученичка във Варненската девическа гимназия през есента на 1904 г.
във Варна.
Баща ми Атанас Попов се отдава на
търговия в родния си град, гдето сполучва
да организира еснаф на кооперативни начала и отива в Цариград за стоки на еснафа. Тук благодарение на доброто си познаване на турски и гръцки език той успява
и се залавя за житна търговия...Във Варна
баща ни се занимава с търговия, но в края
на краищата загубва своето състояние,
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а ние, децата, които с мъка можахме да
завършим гимназия, трябваше сами да си
пробиваме път в живота.
В Шумен преди нашето Освобождение
баща ми е училищен настоятел. След събитията в Унгария в Шумен дошъл унгарецът музикант Шафран, който се сближил
с баща ми и чичо ми Георги и образувал
първия български оркестър, в който чичо
Георги е свирил на флейта...
Майка ми Анаста беше умна и любяща
майка, която и в най-тежките минути, които преживяхме след западането на баща
ни във Варна, не изгуби кураж, не показа
никакво малодушие... Учила е при Сава Доброплодни и Войников, който я е учил на
френски и я карал през време на изпитите
да декламира пред пашата френски стихотворения и да води със съученичките си
френски диалози. Декламираше тъй, като
по-после чух да декламират артистките
от Comedie�
�������� francaise����������
�������������������
в Париж. (сн.472)

графия в университета..., а по рисуване
Антон Митов, по-късно професор в Художествената академия...
Имах силно желание да свиря на някой
инструмент... Един мой братовчед, любител на музиката, ми отстъпи своята цигулка и аз се наредих между неговите (на
Малев) ученици...
Брат ми Методи започна покрай мен да
свири на цигулка. Но за пълнота в нашите
домашни концерти той реши да си набави
със сумите, които получавахме като певци в черковния хор, едно виолончело...
В това време във Варненската гимназия
се откри за първи път класически отдел...
Тук се изучаваха главно езиците – класически и модерни: български, старобългарски,
гръцки, латински, френски и немски. В трети клас по настояване на директора бях
записал покрай френския и немски...
През последните гимназиални години вече можех да чета френски. Първият
френски автор, който четох с увлечение
беше ���������������������������������
Maupassant�����������������������
със сбирката разкази
„������
Clair� ���
de� ������
Lune��
”…

Студентските години
Във Висшето училище в София постъпих
през октомври 1898 г. като студент във
Физико-математическия факултет, специалност математика-физика... В началото
на втората година от моето следване
беше обявен конкурс за две стипендии по
математика и за стипендии по литература. Стипендиите по математика взехме
аз и Илия Янулов, който по-късно завърши
Юридическия факултет...

Гимназията
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Гимназиалният курс в това време траеше седем години. Аз постъпих в първия
гимназиален клас на 10-годишна възраст...
Тук учител по география ни беше Анастас
Иширков – бъдещият професор по гео-

473

На следната година след получаване на
стипендията от мен той (брат ми) дойде
при мен в София и се записа за студент
по естествените науки и ние прекарвахме
двамата с моята стипендия...
Професори по математика през периода на университетските ми години бяха:
Атанас Тинтеров, Емануил Иванов, Антон
Шоурек и Спиридон Ганев. Професори по
физика бяха П. Бахметиев и Марин Бъчеваров... (сн.473)
През последната година студентите
от курса трябваше да представят една
лична работа, извършена във физическата лаборатория... Като не успях да нагодя един апарат, за да изуча дисперсията
в розовото масло, Бахметиев ми посочи
друг въпрос: да изуча дали от небето не
идат някакви лъчи, които проникват през
непрозрачните за обикновената светлина среди и действат върху фотографската плака... Такова изследване предполага
чисти материали и по-сигурни условия за
работа. Моите цигарени кутии и старите воалирани вече фотографски плаки не
бяха годни за целта. Друг на мое място,
при други условия би открил още в 1902 г.
космичните лъчи. Бахметиев беше човек
на идеите...
В това време във физиката ставаха
открития, които трябваше да революционизират света. През 1895 г.� ���������
Roentgen�
беше открил лъчите, които носят неговото име, през 1898 г. съпрузите Curie����
���������
откриха радия и радиоактивността.

Асистентските години
Към края на учебната година (1903–
1904, като учител в Казанлък) получих
съобщение, че съм избран от Физико-математическия факултет за асистент при
катедрата по астрономия, заемана от
проф. Марин Бъчеваров...
Още преди започването на учебната
година (1904–1905) пристигнах в София и
започнах усилено да подготвям упражненията, които трябваше да водя със студентите от четвърта година. Бях на 24 години, а те почти всички бяха по-възрастни

от мен и не бяха новаци...
През първите две години щудирах основно „Аналитичната механика” на� �����
Paul�
Appel�������������������������������������
, �����������������������������������
назърнах в „Небесната механика” на�
Resal�����������������������������������
, изучих два тома от „Небесната механика”�������������������������������������
на����������������������������������
������������������������������������
Tisserand������������������������
���������������������������������
, запознах се основно с
някои от съчиненията по математическа
физика на �������������������������������
Poincare�����������������������
и с „Теория на вероятностите” на Bertrand�������������������
���������������������������
. При проучване на
теорията на картите влязох в контакт с
курса по геометрия на �����������������
Darboux����������
. ��������
По този
начин бях готов да започна разработката
на една докторска теза...
Постъпки за моето отиване в Ница
бяха правени по дипломатически път, обаче благоприятният отговор на директора
на обсерваторията – генерал Bassot�������
�������������
, член
на Парижката академия на науките, се бавеше някъде из дипломатическите канцеларии. Ето защо помолих проф. Бъчеваров
и той се съгласи, докато се получи официалният отговор на направените постъпки, да обиколя някои университетски градове и обсерватории в Германия...
Времето в Мюнхен прекарах в усъвършенстване на моя немски език, като следях лекциите по небесна механика, които�
Seeliger��������������������������������
�������������������������������
имаше в Университета. За да задоволя своето любопитство, посетих няколко лекции на Roentgen������������������
��������������������������
, а също и лекции
по електромагнитната теория на светлината, които приватдоцентът� Kron������
����������
четеше този семестър...
Постоянна гостенка в семейство�������
������
Schel�
беше госпожица Болай, добра пианистка.
Тук започнахме с нея домашни концерти,
които заедно със симфоничните концерти
в Мюнхен допринесоха много за моята музикална култура...
A��. Kopf���������������������������
�������������������������������
, който работеше в астрофизичния отдел (Хайделберг), имаше в това
време голям актив на откривател на малки планетки (астероиди)... Моите срещи с
него бяха редки, но сърдечни, каквито са
и до днес... Беше във времето на Хитлер.
Един ден той ми се оплака, че всички поиздигнати лица от партията на Хитлер
отивали при него с пожелания да видят
името си, свързано с някоя новооткрита
планета. Институтът имаше междуна-
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роден характер. За да не компрометира
международния му характер, той по един
или друг начин избягваше да удовлетворява желанията на видните партийци. Даже
името на Хитлер не се среща между малките планети... Един ден той ми каза, че
е кръстил една от новооткритите малки
планети на името на дъщеря ми Цветана,
която днес се носи из междупланетното
пространство...

В обсерваторията на
Ница през 1907 г.
Тук се прояви една особена черта на моя
характер. От 15 май до 5 юли тези планети (Марс и Уран) минаваха през меридиана
при много благоприятни условия, без да
бъдат наблюдавани. Помолих нощния пазач
да ме събужда след полунощ, за да продължа наблюденията на околополярните звезди и зарегистрирам към 4 часа заранта пасажите на Марс и Уран. Тази моя постъпка
се видя анархистична на директора на обсерваторията, за което той ми направи
съответната забележка, но ме остави да
продължа работата си...
Струва ми се, че аз съм първото лице
от България, за което Парижкият уни-
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верситет зачете документите на Софийския университет за еквивалентни с
парижките по отношение на докторския
изпит...(сн.474)

Учението ми в университета
В началото на ноември 1907 г. с пристигането си в Париж аз се иматрикулирах
за докторски изпит. Лекциите започваха
на 4 ноември...�������
������
Henri� ����������������������
Poincare��������������
също в една
от малките аудитории през зимния семестър на 1907–1908 г. с два часа седмично
преподаваше теорията на Луната, а през
1908–1909 г. също с два часа седмично
– теорията на морските приливи...Малко
прегърбен, той имаше изморен вид. Славата на� ���������������������������������
Poincare�������������������������
се носеше по това време
и в първите часове аудиторията му беше
почти изпълнена от дошлите да видят големия учен, но още на втората, третата
лекция тя се опразваше и оставахме около
десетина души...
За лекциите професорите влизаха и
излизаха, предвождани от един� ������������
appariteur��.
Бяха облечени в черни рединготи, а предвождащият ги� appariteur������������������
����������������������������
беше с голям кордон на шията...
Poincare����������������������������
четеше
���������������������������
лекции върху теорията на Луната в негова лична преработка.
Към края на семестъра той се обърна към
слушателите си и каза: „Господа, туй, което изложих през последния месец, е грешно. Ще го поправим, ако ни остане време”.
Слушателите му извършиха тази поправка без него...
Поанкаре, вместо да взема за изходно
решение при Хекуба кеплеровата елипса,
изхожда от друго периодично решение, замислено да съдържа значителна част от
петрубациите, които се дължат на смущаващото действие на Юпитер. Открил
недостатъка в теорията на Поанкаре, аз
я преработих изцяло и показах, че тъй преработена и поправена, тя дава с необходимата точност наблюдаваното движение
на Хекуба през интервала от... до...
В началото на лятната ваканция на
1912 г. отидох в Париж, за да следя печатането на моята теза върху Хекуба...

На третия ден защитавам с успех моята теза пред една немногобройна публика
и заминавам за София...
Пристигнал в София, бях зачислен като
ефрейтор и командир на взвод в първа
допълнителна дружина и след няколко дни
дружината се отправи през Хасково и
Мустафа паша и оттам за Кърджали...
Няколко дни след пристигането ми получих от София над 50 изрезки от различни
френски, немски и английски вестници, изпратени ми от едно вестникарско бюро, в
които в различни редакции се разправяше
за моя докторски изпит. В една от тези
редакции се казваше: „Сорбоната се мобилизира през това ваканционно време, тъй
като България мобилизира своите войски”
и пр...
Изобщо науките се развиват въз основа на изводи, дадени от лица с голяма
интуиция, на идеи, които в зародиш съдържат развитие и чакат работливи хора да
ги доразвият...

След 1914 г.
Моите лекции по външна балистика в
Сорбоната започнах в началото на 1925
г... четох там още 7 пъти лекции по небесна механика, балистика... На всички
лекции развивах въпроси, които съдържаха
мой личен принос... Едни от лекциите ми
по небесна механика, в които използвах
някои резулати от стокхолмските лекции
на ���������������������������������
Painleve�������������������������
, бяха посетени от самия �����
Painleve��������������������������������������
�������������������������������������
– тогава военен министър... Професор�
Chretien���������������������������������
ми каза, че в часа на моята лекция е бил свикан министерски съвет под
председателството на председателя на
републиката, на който� ������������������
Painleve����������
е трябвало да докладва един от своите проекти.
Министрите чакали Painleve�������������
���������������������
– едно������
pain�����
leve��������������������������������������
, второ�������������������������������
painleve����������������������
������������������������������
, най-после в третото�
painleve���������������������������������
(единица мярка за времето, необходимо за втасването на хляба) ������������
Painleve����
���
се
явил и министерският съвет се състоял...
След първите парижки лекции бях поканен да гостувам в Берлинския университет... В Берлин имах възможност да се
запозная по-отблизо с проф. Кранц, най-из-

тъкнатия балистик в света... В един интимен разговор той ми каза: „Господин Попов, със срам трябва да ви изповядам, че
между моите студенти най-добри са студентите, които ми изпраща българското
правителство”...
При едно от посещенията си в Берлин
бях канен от проф. Айнщайн в неговата
вила в околностите на Берлин. Покани ме,
за да ми предаде своето писмено мнение,
което му бях поискал по случай един конкурс в Софийския университет за професор по теоретична физика...”Нашата найважна задача – ми каза Айнщайн – е да
намерим нашия заместник”...
На срещата ми с Каратеодори в Рим (по
това време професор в Мюнхен) той ми
говори с възторг за Ярослав Тагамлицки –
мой асистент, изпратен на специализация
в Германия и мой заместник в Катедрата
по диференциално и интегрално смятане
в София...
Покрай чисто математическите си занятия и посещенията ми в музеите започнах да изучавам по-отблизо историята на
изкуството. Семейство� �����������������
Chretien���������
беше
��������
се
преместило от Ница в Париж, гдето�������
Henri�
������
Chretien��������������������������������
беше назначен за професор в оптическия институт при университета.
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Тук между гостите на това семейство
се запознах с художника �����������������
Mathey�����������
, който нарисува с молив моя портрет, изложен покъсно на голямата изложба на художника в�
Grand� Palais�����������������������������
�����������������������������������
. Този портрет, долната част
на който заедно с подписа на художника бе
изрязана от жена ми, за да може да влезе
в рамка, се намира сега у г-ца Жана Николова. Работен е с върха на молива и прави
впечатление на работа с креда и перо...
(сн.475)

(Из К. Попов, Автобиография. С., 1993,
ръкопис издаден от Университетско издателство „Св. Климент Охридски” по препоръка на
проф. Иван Чобанов)

75 ГОДИНИ
ОТ ЧЕТВЪРТИЯ КОНГРЕС
ПО ВИЗАНТОЛОГИЯ
През 1934 г. в София се провежда Четвъртият конгрес по византология. Международна научна проява от такъв мащаб
не е организирана в България до този момент. Председател на организационния
комитет е проф. В. Златарски, но поради
влошеното му здраве същинската работа
по подготовката на проявата е извършена от енергичния проф. Б. Филов.
Конгресът заседава от 9 до 16 септември 1934 г. в пет секции: историческа,
филологическа, археологическа, Византия
и славянството (открита за пръв път
за конгреса), за юриспруденция, медицина,
музика, етнография и фолклор (фолклорът
е свален поради недостатъчен брой реферати). За пръв път на форума е допуснат
руският език сред официалните езици за
дискусии и доклади.
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Откриването на конгреса е в аулата
на новопостроената сграда на Софийския
университет (преди още тя да бъде официално осветена). Сред официалните лица
присъстват цар Борис III, княз Кирил Преславски, министър-председателят Кимон
Георгиев, митрополит Неофит Видински
(председател на Св. Синод), кметът на София инж. Иван Иванов, дипломати.
На конгреса са представени 17 държави
– Австрия, Англия, Белгия, България, Гепмания, Гърция, Дания, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Унгария, Франция, Нидерландия, Чехословакия и Югославия. За пръв
път във византоложки конгрес участват
делегати от Англия, САЩ и Турция.
От българска страна на конгреса се
представят В. Бешевлиев, Хр. Данов, Ст.
Романски, В. Мавродинова, арх. А. Рашенов,
Н. Мавродинов, Н. Мушмов.
Съпътстващата програма е богата:
прием в двореца, прием на министър-председателя в Юнион клуб, тържествен концерт и пр. Чужденците се наслаждават на
постановки на Народния театър и Операта. В пътуванията по страната са включени Пловдив, Земенският манастир и други забележителности. (сн.476)
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Отново София и Софийският университет след 77 г. ще бъдат домакини на
Международен византоложки конгрес през
2011 г.
(Из М. Златкова, Богдан Филов. Живот
между науката и политиката. С., 2007)

70 ГОДИНИ
ОТ НАЧАЛОТО НА
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
На 1 септември 1939 г. в 4,45 ч. нацистки военен кораб открива огън по полското
укрепление Вестерплате на полуостров в
Гданския залив на Балтийско море. Неговите 180 полски защитници издържат седмица в битка срещу 3500-те германски
нападатели. Руините на укреплението са
превърнати в култово място на началото
на най-кръвопролитната война на ХХ в.,
отнела живота на 60 млн. души.
В Музея на СУ се пази поздравителният
адрес на Висшето техническо училище в
Берлин от май 1939 г., поднесен по повод
50-годишния юбилей на Алма матер. Адресът носи символните знаци от времето
на Хитлеровия нацизъм, стремящ се към
световно господство. (сн.477)

ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ДЪРОУ
В УНИВЕРСИТЕТСКА
БИБЛИОТЕКА
На деня на св. Патрик (реална личност,
въвел християнството и един от покровителите на Ирландия – 17. 3. 2009) посланникът на Ирландия в България Джефри
Кийтинг дари ценно копие (един от отпечатаните през 1960 г. 650 броя от швейцарското издателство „����
Urs� ����������������
Graf������������
-�����������
Verlag�����
”����
под
№ 566) от Евангелие от Дъроу на Университеска библиотека „Св. Климент Охридски”. Представлява богато илюстриран
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ръкопис на латински език от VII в., считан
за най-стария оцелял ирландски паметник
от онова време. Дело е на монасите от
Дъроу, град на запад от Дъблин в графство
Офали.
Днес ръкописът е едно от съкровищата на библиотеката на Тринити Колидж.
Сред притежателите на Евангелието са
известни личности и институции – Папа
Павел VI, Шарл де Гол, Ричард Никсън, Жискар Дестен. Дарението е в знак на признателност към заслугите и подкрепата на
Софийския университет за развитието
на ирландистиката.
Евангелието е връчено в читалня „Студии” – залата за редки и ценни книги на
Университетска библиотека, където ще
бъде съхранявано. (сн.478)

както на Фландърския фестивал (Белгия),
така и на Созополската „Аполония”, допълват картината на един вдъхновен път в
изкуството.
Ръководители на състава са Таня Христова (завършила Българската държавна
консерватория, създателка на камерния ансамбъл „Йоан Кукузел”, негов художествен
ръководител 1966–1986) и Георги Герганов
(завършил Българската държавна консерватория, работил години наред в камерния
ансамбъл „Йоан Кукузел”). За съжаление
днес съставът не съществува.

По инициатива на Ректора проф. дин Иван
Илчев на 26. 03. 2009 г. се провежда конференция, посветена на отношенията между
България и Ирландия, открита от Президента
на Ирландия Мери Макалийс.

25 ГОДИНИ
ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ СЪСТАВ
ЗА СТАРИННА МУЗИКА
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
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Учреден на 1 ноември 1983 г. по инициатива на ректорското ръководство. В
него участват студенти, преподаватели
и възпитаници на различни факултети,
обединени от обичта към старинната
българска музика. Репертоарът включва
православни песнопения – монодии и хорови разработки, както и творби от западноевропейската предкласика. (сн.479)
Съставът участва в тържествените
церемонии по присъждане на научната степен Почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Има множество изяви в европейски университетски
градове – Саарбюкен, Гент, Брюксел, Мюнхен, Братислава, Киев, Солун. Записите в
националното радио и телевизия, плочата,
създадена по повод 100-годишнината на
българския Университет (сн.480), ласкавите
отзиви на музиканти, критици, ценители,

479

479

ЩАСТЛИВЕЦЪТ,
СЪЕДИНИЛ УСПЕШНО
НАЧАЛОТО С КРАЯ
На 16 юли 2009 г. в салоните на Националната библиотека „Св. Кирил и Методий” проф. дин Дойно Дойнов представи
излезлия от печат втори том от документалното наследство на Апостола Васил
Левски и заедно с това прие многобройните поздрави на приятели и колеги по повод
80-годишния си юбилей. (сн.481)
Богатата професионална биография на
юбиляра (завършил история в Софийския
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г., зам.-председател на Софийския окръжен
съвет за изкуство и култура (1971–1979),
зам.-генерален директор на дирекция „Културно наследство” в Комитета за култура (1978–1980), Генерален директор на
същата дирекция (1980–1981), Началник
на Главно управление на архивите (1981–
1991), старши научен сътрудник първа
степен в Института за история при БАН
(1986–1993), Председател на Общобългарския комитет „Васил Левски” от 1991 г.
и негов почетен председател до днес) го
представя като изключително щастлива
и успешна в своя жизнен път и творческа
съдба личност.
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СПОДЕЛЕНИ МИСЛИ
ЗА МОЯ������������
���������������
УНИВЕРСИТЕТ
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университет (1951), 20-годишна дейност като уредник и научен сътрудник в
Националния военноисторически музей в
София (1951–1971), директор на Археологическия музей при БАН (1971–1978) и
старши научен сътрудник в същия музей
(1974–1986), хоноруван доцент и професор в Художествената академия от 1973

Кои са неутопичните ми желания?
• Софийският университет да бъде
едно чисто, добре осветено място, както
би казал Хемингуей. След големия ремонт
в началото на есента това като че ли изглежда е на път да стане...
• Гъвкави правилници, които се спазват твърдо...
• Премахване на противоречието
между старата семестриална и новата
кредитна система в учебните планове...
• Баланс между знанието като конвертируем социален капитал и знанието
като ценност сама по себе си...
• Читални с достъп до големите световни електронни библиотеки...
• Модерна вътрешна информационна
система...
• Внимание към малките неща, които правят един университет голям.
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Така стигаме и до вече наистина утопичното.
• Иска ми се Софийският университет да бъде голям, т. е. солиден, световен, богат и т. н. – и в същото време да
бъде „малък”, т. е. любим, познат, обичан.
• Общностен дух не се създава с декрет... Сигурен съм, че такива общности
има и сега. Те са материализирани в различни семинари, кръжоци, клубове, дискусионни групи и какво ли не. Важно е да се
култивира духът, който стои зад тях...
• И неутопичните, и утопичните
ми желания всъщност са постижими. Софийският университет има ресурса – и
административен, и интелектуален – да
ги осъществи. Иначе не би имало смисъл
да ги споделям.
(Из Б. Пенчев. Софийският университет
– една постижима утопия. Сега, 20 октомври,
2008)
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ФОТОРЕТРОСПЕКЦИЯ
СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ
ВЪВ ВРЕМЕТО
(ИЗ ФОНДОВЕТЕ НА
МУЗЕЯ НА СУ)
1.
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От 30-те години на ХХ в. (сн.482)

493

174

492

494

494
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494
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495

175

496

495

2. От 70-те години на ХХ в. Главният
счетоводител на Университета Н. Пиянчин с представители на администрацията. (сн.493)
3. От 80-те години на ХХ в. (сн.494)
5. От днес (сн.495)
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МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ

ИЗЛОЖБИ
ИЗЛОЖБА
ЗА БРАТЯТА АКАДЕМИЦИ –
КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПОПОВИ

176

В навечерието на 24 май, в рамките на
М�����������������������������������������
айските дни на културата и във връзка с
честванията, посветени на 120-годишнината на Алма матер (22 май 2008 г. от 16
ч.) в залата на временни изложби на територията на Музея на СУ бе открита изложба, посветена на известните в България и
света учени-преподаватели от Софийския
университет – братята академици Кирил
и Методий Попови. В организацията на
изложбата със свои материали����������
участ����
���������
ват�
роднините и близките на учените Юлия и
Александър Попови (внуци на акад. Кирил
Попов и племенници на акад.
��������������
Методий
��������
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Попов) и Дянко Марков (роднина на акад.
Методий Попов по майчина линия) (сн.496),
Националният политехнически музей и Институтът по физиология на растенията
„Акад. М. Попов” при БАН. В подреждането
на изложбената експозиция взеха участие
студенти от IV курс специалност Етнология. (сн.497)
На откриването приветствие поднесе
заместник-министърът на образованието и науката Кирчо Атанасов (сн.498), който
връчи специален адрес на организаторите.
В него се посочва особената значимост на
факта, че изложбата се открива в навечерието и носи сакралната същност на 24

498
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своето достойно място заемат и братята Кирил и Методий Попови – академици
със световно признание (чиито имена съвпадат не случайно с имената на славянските първоучители).
Присъстваха зам.-ректорът по научната дейност на СУ”Св. Климент Охридски”
проф. дмн Недю Попиванов, деканът на
Историческия факултет доц. д-р Пламен
Митев, зам.-директорът на Института
по физиология на растенията „Акад. М. Попов” ст.н.с. Снежана Димитрова, преподаватели, студенти, гости. (сн.499)
След разглеждането на изложбата гостите преминаха в помещението на кафенето „При Музея”, където на скромн������
о�����
парти бе представено второто издание на
фотоалбума Софийският универси-
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тет през фотообектива на 30те години на ХХ век. (сн.500)
ФОТОИЗЛОЖБА ЗА
ЮБИЛЕЙНОТО ТЪРЖЕСТВО НА
ИНСТИТУТА ПО ФИЗИОЛОГИЯ
НА РАСТЕНИЯТА
„АКАД. М. ПОПОВ”

499
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май – българският празник на духовността. Ден, в който отдаваме заслужена почит към завета и делото на хилядите
наши първоучители и книжовници, извоювали на българската просвета и култура
проекции в европейската и световната
история. В тази плеяда от просветители

На 31 октомври 2008 г.��������������
Музеят на СУ
в лицето на неговия изпълнителен директор доц. Цвета Тодорова взе участие в
юбилейния празник, посветен на 60-годишнината от създаването на Института по
физиология на растенията «Акад. М. Попов» при БАН с организирането на фотоизложба във фоайето на Големия салон на
БАН (сн.501) и с приветствие до Директора
на ИФР ст.н.с. ������������������������
I�����������������������
степен Лозанка ПоповаСтаевска и до участниците в тържественото събрание (сн.502) ������������������
от името на Ректо-
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аудитории, без библиотеки, без обширни
хигиенични читални. Без всичко това университетът ще крее, ще креят и неговите питомци, ще крее и целият духовен
живот на България, защото през неговата,
през университетската сграда преминава
ето вече 30 години почти цялата наша
интелигенция, болшинството от нашите
магистрати, адвокати, чиновници, учителите в гимназиите и педагогическите училища; през него ще минават в скоро време
и почти всички наши медици, богослови,
агрономи и ветеринарни лекари. И всички
те носят и ще носят трайния отпечатък
от нашия университет, от неговия научен подем и схващания… Университетът е
първоизточникът ни, от гдето потичат
всички духовни струи, които проникват и
до най-далекостоящите слоеве на нашия
народ. Поради това всички грижи трябва
да бъдат устремени към него.

501
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УЧАСТИЕ В�
ЮБИЛЕЙНА ФОТОИЗЛОЖБА НА
УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

502

178

ра на СУ «Св. Климент Охридски”�����������
проф. дин
Иван Илчев. В приветствието се цитира
част от отчета на Ректора акад. Методий Попов от 8 декември 1921 г., където
се посочва, че:
Няма наука без лаборатории, без добре
уредени институти, без семинари, без

На 17 декември 2008 г. Директорът
на Университетска библиотека д-р Анна
Ангелова откри фотоизложба под наслов:
Библиотеката на Алма матер през времето и обектива на трима фотографи. Представени бяха фотоси на три поколения
фотографи: на потомствения художникфотограф Божидар Карастоянов (р. 1903),
на д-р Владислав Господинов (р. 1978) и на
правнучката на Б. Карастоянов – Биляна
Брайкова (р. 1991). (сн.503)
Музеят на СУ взе участие със свои специално изработени фотоси, посветени на

504

503

504

503

504

503

120-годишнината на Софийския университет.

УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖБАТА
ПО ПОВОД 150-ГОДИШНИНАТА
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
АКАД. А. ТЕОДОРОВ-БАЛАН
На 27 май 2009 г. от 16,30 ч. в Централното фоайе на Университетска библиотека бе открита изложбата „С мой
език и слог”, посветена на книжовното
наследство на академик Александър Теодоров-Балан по повод 150-годишнината от
рождението му. (сн.504)
Музеят на СУ взе участие в изложбата
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с експонати от постоянната музейна експозиция и с подбрани фотоси от фотоархива на Музея.
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УЧАСТИЕ С ФОТОСИ
В МУЗЕЙНИЯ КЪТ
НА ПИРДОПСКАТА ГИМНАЗИЯ
(юни, 2008)

ИЗДАНИЯ
УНИВЕРСИТЕТСКО
ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

На 11 юни 2008 г. в Пирдопската гимназия бе открит музеен кът, посветен на
възпитаника на гимназията, дългогодишния преподавател и зам.-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
професор Димитър Павлов (сн.505)), и авторската фотоизложба на д-р Вл. Господинов –
Алма матер – познатата и непознатата,
посветена на 120-годишнината на Университета. (сн.506)

През 2008 г. излезе от печат луксозното издание на албум за историята на Софийския университет на английски език:
UNIVERSITY� OF�����������
�������������
SOFIA�����
����������
ST��
����. ��������
KLIMENT� ������
OHRIDSKI�����
THE�
���� ������������������������������
FIRST�������������������������
120 ��������������������
YEARS���������������
, посветено на
120-годишнината на Алма матер, в което
като съавтор взе участие изпълнителният директор на Музея на СУ доц. Цвета
Тодорова (с над 200 фотоси от фотоархива на Музея на СУ и авторски текстове).
(сн.507)

505

507
506

ФАКУЛТЕТНО
ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ
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Изпълнителният директор на Музея на
СУ доц. Цвета Тодорова взе участие в подготовката за отпечатване на Алманаха
на Историческия факултет и създадения
във факултета филм, посветени на 120-годишнината от създаването на факултета
със справки и фотоси.
506

МУЗЕЙНИ ИЗДАНИЯ
През 2008 г. излезе второто допълнено
издание на фотоалбума „Софийският университет през фотообектива на 30-те
години на ХХ век” с текст на български и
англиски език – автор и съставител доц.
Цвета Тодорова, превод – доц. Костадин
Грозев, графичен дизайн – доц. Мирослав
Богданов.
***
Участие на доц. Цвета Тодорова в брой
6 / 2008 на сп. Наука, издание на Съюза на
учените в България с публикацията: „Юбилеите на Алма матер”���������������������
��������������������
и брой 1 / 2009 – с
публикацията: Музеят на Алма матер – бъдеще за миналото. (сн.508)
***
Участие в брой № 2 / 2008 на специалното издание на Съюза на учените в
България ������������������������������
HOMO��������������������������
�������������������������
SCIENS�������������������
, посветено на 120годишнината на Софийския университет
„Св. Климент Охридски”, от доц. Цвета
Тодорова с материалите: ДИМИТЪР АГУРА
– ПЪРВОСТРОИТЕЛЯТ, УЧЕНИЯТ, ЧОВЕКЪТ; ПРОФЕСОР АНАСТАС ИШИРКОВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК НА ГЕОГРАФСКАТА НАУКА В БЪЛГАРИЯ; РОДЪТ МОЛЛОВИ И НАШАТА АЛМА МАТЕР, както

и с публикувани в списанието на Музея на
СУ MUSEUM����������������������������
����������������������������������
анекдоти
���������������������������
от академичния живот.
Изданието е пряко свързано с инициативата Европейска нощ на учените 2008,
провеждана на 26 септември 2008 за четвърта поредна година в цяла Европа. В България проектът, посветен на Нощта на
учените – ������������������������������
RE����������������������������
*���������������������������
CAME�����������������������
, се обвързва с емоциите, кариерата и мобилността на учените
и се реализира от консорциум с участници
като Агенцията за устойчиво развитие и
евроинтеграция (АУРЕ) – Екорегиони (координатор), СУ”Св. КлиментОхридски”, ТУ –
София, Тракийският университет – Стара
Загора, Техническият университет – Варна и др., включително с партньорството
на национално и местно ниво със Съюза на
Учените в България, музеи, общини и много
други организации. Проектът създава възможност на българите да контактуват и
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да се забавляват в петъчната нощ с акцент върху учени, работещи в сферата
на природните науки и в частност – на
биологията, химията и околната среда с
цел запазване на природните ресурси за
бъдещите поколения и създаване на благоприятна среда за устойчиво развитие на
България и целия континент.
Ключова част на проекта са трите
конкурса, организирани за младите хора
– ученици и студенти:
- изложба: Да превърнем отпадъците в
забавна научна игра
- фотоконкурс: Учените в действие
- конкурс: За устойчиво развитие – решаване на проблемите на деня чрез наука
и иновации.
Особен акцент в нощта на учените са
оригиналните постери, посветени на учените от Алма матер, както и брошурата БЪЛГАРСКА СЛЕДА В НАУКАТА. Учени от
Софийския университет „Свети Климент
Охридски”. С., 2008 (съставители Люба Дашовска, Пенка Лазарова. Автор и дизайн:
Люба Дашовска). Използвани са материали
от Националния политехнически музей, Научния архив при БАН, Музея на Софийския
университет, Архива на Софийския университет, Централния държавен архив и
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библиотеката на Софийския университет.
(сн.509)

***
През лятото и есента на 2008 г. бяха
разработени 12 теми за постери пред
сградата на Ректората по повод 120-годишнината на Университета на теми:
ЮБИЛЕИТЕ НА СУ, АРХИТЕКТУРНА ИМПРЕСИЯ
НА РЕКТОРАТА, ОБРАЗЪТ НА ПАТРОНА НА АЛМА
МАТЕР, УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ СГРАДИ, СТУДЕНТИТЕ НА АЛМА МАТЕР, РЕКТОРИТЕ И РЕГАЛИИТЕ
НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, НАГРАДНИТЕ
ЗНАЦИ НА УНИВЕРСТИТЕТА, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСТИТЕТ, УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, НАЧАЛОТО НА АЛМА МАТЕР.

За съжаление по технически и финансови причини тяхното дизайнерско оформление и монтаж пред парадния вход на Университета в навечерието на юбилейните
тържества не се осъществи.
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***
На 120-годишния юбилей на Университета са посветени публикацията на изпълнителния директар на Музея на СУ доц.
Цвета Тодорова 120 Г. СОФИЙСКИ УНИВЕР-

509

509

СИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” И СИМВОЛИКАТА МУ в сп. АНТИКВАРИАТ И КОЛЕКЦИОНЕРСТВО, брой № 2 / 2008 (май–август),

кн. 7.

(сн.510),

участието с доклад на тема:

Архитектурният образ на Софийския университет „Св. Климент
Охридски” (120 години Алма матер) в юбилейната конференция – София:
182
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Културно-историческо наследство – проблеми и перспективи, посветена на 80-го-

дишнината от началото на общинската
музейна дейност в столицата (5–7. 11.
2008) (сн.511), както и излезлият от печат
през 2009 г. представителен албум, посветен на Ректорите на Софийския

университет „Свети Климент
Охридски” с автор изпълнителният ди-

ректор на Музея на СУ – доц. Цвета Тодорова (сн.512).
През 2008 г. по традиция бяха изработени музейни торбички с логото на Музея
на СУ, диплянки, новогодишни календари,
посветени на 120-годишнината на Университета. (сн.513)

510

ПРОЕКТИ
През 2008 г. с проект № 189 под ръководството на доц. д-р Цвета Тодорова
бе поставено началото на дигитализацията на колекцията от стъклени плакидиапозитиви по история на изкуството
(античност – Рим, Помпей, Гърция, Египет,
старобългарско изкуство (изключително интересни са тези на автентичния релеф на св.
Климент от Х���������������������������������
III������������������������������
в., на Охридските църкви, на
Боянската църква, на Вълчитрънското съкровище (VIII в. Пр. Хр.), на автентично всекидневие) на акад. проф. д-р Богдан Филов, съби-

рана последователно през 30-те години на
ХХ в. и използвана по време на неговите
лекции по антична археология и старобългарско изкуство. (сн.514)
Лекционните курсове, четени от проф.
Б. Филов в Университета и илюстрирани
от посочените диапозитиви, са: Увод в
археологията, История на старогръцкото
изкуство, История на елинистическото
изкуство, Архаизъм и класицизъм в гръцката пластика от V���������������������
����������������������
в. пр.��������������
�������������
Хр., Критскомикенската култура, Антична митология,
Античното изкуство в България, Старобъл
гарско изкуство, Римски оброчни релефи
от България.
Колекцията постъпва в Музея на СУ
през 2007 г. като дарение от Катедрата
по археология при Историческия факултет
на СУ”Св. Климент Охридски”.
Дигитализираните до този момент
1295 диапозитива от 27 дървени кутии-
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класьори и направените 233 фотоса 13/18
разкриват само 1/3 част от колекцията.
Всеки фотос с размер 13/18 съдържа по 6
броя диапозитиви, които разкриват над-

писите върху отделните изображения. По
този начин всеки образ е обозначен и може
да бъде използван самостоятелно. Записани са 3 диска – за архива на НИС, за Музея
на СУ и за Катедрата по археология.
За разкриването на цялата колекция бе
необходимо да бъде продължен проектът,
тъй като колекцията обхваща около 100
кутии-класьори с различен брой диапозитиви в тях – от 24 до 99. През 2009 г.
изпълнението на проекта продължава под
№ 240 от 15. 06. 2009 г.
Дигитализацията създава възможност
колекцията да бъде използвана от специалисти и от интересуващи се от проблематиката на историята на изкуството.
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В този смисъл много добра е идеята на рецензента доц. Валери Колев да се качи колекцията в Интернет чрез проект, а впос
ледствие може да се мисли за специални
издания и изложби по различните теми.
В публикацията Личностната съдба
между науката и политиката на университетския преподавател, посветена на
проф. Б. Филов (Във: Паметни места, съби-
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тия, личност – почитани, отречени, забравени, автор доц. Цвета Тодорова, Фондация Ценности 2009–2010, 6 Национален
исторически конкурс за ученици от 8 до
12 клас) бяха представени избрани фотоси
от дигитализираната колекция. (сн.515)
***
Изпълнителният директор на Музея на
СУ доц. Цвета Тодорова взе участие с фотоси от фотоархива на Музея в проект по
НИС с ръководител проф. д-р М. Златева
(ФЖМК) на тема: Студентите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
– някога и сега, завършил с отпечатване
на издание под същото заглавие.

УЧАСТИЕ НА МУЗЕЯ НА СУ
В СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ САЙТ
НА УНИВЕРСИТЕТА
През м. февруари, март, април 2008 г.
доц. Цвета Тодорова участва с текстове
и снимков материал в преработката на
историческата част на сайта на Софийския университет в Интернет, както и
на дигиталното представяне на всички
музейни издания.

КОНТАКТИ И ПОСЕЩЕНИЯ
Сред множеството посещения и контакти в Музея на СУ през 2008 – 2009 г.
следва да се посочат тези на
�������������
����������
представители на с. Криничное (Чушмелий, Болградски район, родно място на ректора на Университета проф. Д. Д. Агура) – М. Великов
(кмет на селото), неговата съпруга А. Великова и Н. Агура, роднина на проф. Агура,
водени от правнучката на професора Велимира Агура (сн.516), на д-р Б. Шуштар от
Музея на образованието в Любляна, Словения (сн.517), на доц. Мазлиак от Университета Париж-6, Франция� (сн.518), на проф. Кудин
от Харковския национален университет
„В. Н. Каразин”, на сътрудничката от Музея за историята на Харковския университет (сн.519), на доц. д-р В. Ю. Иващенко
(Харковски национален университет)�����
, на
15-те гостенки от общността на крим-

ските българи, водени от доц. Н. Караиванов, дарили свои рекламни материали
(сн.520), на участниците в III���������������
������������������
-та научна конференция на специалност Архивистика и
документалистика (сн.521) и на представянето на том �������������������������
I������������������������
на
�����������������������
Университетски четения по архивистика – �������������������
Българска университетска архивистика като образователен
модел – история и бъдеще, състояло се в
кафенето При Музея (9.10.2009, (сн.522))�����
,����
на
д-р В. Илиева от Битолския университет,
Македония, на проф. дфн А. Петрашев, на
проф. Ч. Катански, на проф. Хр. Мирчева
(ИФ) (сн.523), на проф. М. Чичикова (НБУ), на
доц. д-р Д. Стойчева (ФКНФ), на доц. д-р
Т. Тонков, един от последните слушатели в Семинара по балистика, ръководен
от акад. Кирил Попов, на участниците
в Международната конференция Империи и полуострови – Югоизточна Европа
от Сремски Карловци до Одринския мир,
1699–1829 (общества, войни и преходи)
– проф. д-р Т. Стоилова (БАН), проф. дин
С. И. Муртузалиев (Дагестански държавен университет, Махачкала), на доц. др Искра Шварц и Андреас Шварц (Виенски
университет, Австрия)(9.10.2009, (сн.524))��,
на живеещите в Германия В. Прокот и
сина й Ивайло, на историка от Националния антропологичен музей Диана Мито-
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ва, на Жан-Батист Патие от Франция и
Нормандия, дарил на Музея свои снимки
от техния карнавал (сн.525), на гости от
Университета в Шанхай, Китай (сн.526), на
директора на Димитровградския исторически музей Е. Георгиева и др.
В рамките на установени контакти с

БНТ, ��������������������������������������
bTV�����������������������������������
, телевизия Европа, Радио „��������
София”,
Радио „Хр. Ботев” и др. бяха предоставяни
фотоси за съответни предавания, филми,
както и непосредствено участие на изпълнителния директор на Музея на СУ доц. Цв.
Тодорова в различни излъчвания.
По повод международната конференция
Политическа митология и история, организирана от 2 до 4 април 2009 г. в СУ „Св.
Климент Охридски”, в помещенията на Музея на СУ бе реализирано изнесено студио
на петъчното предаване на инфохолиците
Емил Янев и Кин Стоянов от Радио „София”
– „Часът на Клио” (сн.527).
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рия сред студенската и ученическата общност в Музея на СУ продължи особенно
интензивно и през 2008–2009 г., тясно
свързано с подготовката и отбелязването на 120-годишнината на Университета
и 10-годишнината от създаването на университетския музей.
Студентите от специалност Архивистика и документалистика (ИФ) (сн.528), от
специалност Връзки с обществеността
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ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ
НА МУЗЕЯ
Популяризирането на историята на първия и най-престижен университет в Бълга-

(ФЖМК) (сн.529), от специалност Етнология
(ИФ) (сн.530), от Летния семинар по българистика (сн.531) ��������������������������
продължиха по традиция да
провеждат свои занятия, свързани с историята на Университета в пространството на Музея на СУ, организирани от сво-
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ите преподаватели проф. П. Карагьозов
(Декан на ФСлФ), доц. Андриана Нейкова,
проф. Минка Златева, гл. ас. Мира Маркова, доц. Цвета Тодорова, и др.�
Магистър Яна Тодорова (ИФ, ФФ) разработи курсова работа����������
на тема: Музеят
на СУ „Св. Климент Охридски” – оценка на
Музея и неговата експозиция, ������������
представена
и обсъдена������������������������������
в ���������������������������
рамките на спецкурса Маркетинг на културното наследство (ФФ).
Като дългогодишен приятел на Музея Я.
���
Тодорова����������������������������������
проведе и свой заключителен урок
с раздаване на бележници с�����������������
������������������
ученици от Х-те
класове на Френската гимназия в София����
по
време на ���������������������������
своя преподавателски стаж. (сн.532)
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докато е нова:
А колкото по-остарява,
толкоз по-бистра и все по-безгласна
тя става.
Аз знам, че Бог не би живял и миг дори
без мен,
Загина ли, той трябва да умре от нужда повален.
...
Човече знай, ще се превърнеш в онова,
за което милее душата,
Ще бъдеш Бог, ако обичаш Бога,
земя ще си, ако цениш
земята.
...
Душата има две очи:
едното гледа все преходността,
А другото съзира вечността.
534

С познавателна цел Музеят на СУ често
е посещаван ���������������������������
и от
�������������������������
ученици от столичните
училища, ���������������������������
к��������������������������
ато например учениците от
седмите класове на��������������
ЧСОУ
�������������
«Дрита» (сн.533),
както и индивидуални посещения��������
от различни възрасти��. (сн.534)

СИТНИ, ДРЕБНИ, като ...

СТИХОТВОРЕНИЯ-ПОГОВОРКИ
(�������
ХII в.�)
Живея и не знам до кога,
Ще умра и не знам кога,
Пътувам и не знам къде,
Чудя се на своето весело сърце.
Пирон крепи желязото,
желязо – коня,
кон – войника,
войник – крепостта,
а крепост – страната.
Ангелус Силезиус (���������������
����������������
Йоханес Шефлер�)
(����������
1624–1677�)

Мъдрецът в часа на смъртта
не жадува да влезе в небето,
Той е бил вече там,
преди да секне сърцето.
(Из Розата е без защо. Превод Н. Андреева.
В. Търново., 2007)

АФОРИЗМИ ОТ А. БАЛАБАНОВ
Когато всички лъжем в хор и отлично,
организирано, хитрата истина облича
одеждите на лъжата и тя взима най-високите ноти...Когато всички са полудели,
умът облича одеждите на лудостта. Още
не съм решил коя дреха от гардероба си да
надяна сега...
***
Самоизмамата е най-страшният враг
на всяка отделна личност. А самоизмамата на цели народи е катастрофа.
***
Когато човек има да каже нещо на света, той не пита кога, къде и защо да го
каже, защото светът е навсякъде и всякога.

ИЗ „ХЕРУВИМСКИЯТ СКИТАЛЕЦ”
Любовта като младото вино шуми,

191

***
Един за всички – всички за един!
Но тоя „един” да съм аз, а вие „всичките”...
(Из А. Балабанов. Сол и пипер. Афоризми.
Я. Язова. Златни искри на скръбта. Състави и
разчете по авторски ръкописи Петър Величков С., 2002)

ЗА МЪЖКАТА ЛЪЖА
Мъжката лъжа е като съобщение за
слънчево време, докато в цялата държава
вали като из ведро.
Впрочем това не обижда чак толкова
истината, защото съществува един непоклатим факт – в кръчма лошо време
няма.
Мъжете лъжат безкористно и всеотдайно. Защото искат да направят несъвършенствата на живота по-поносими. И
няма начин това да им се зачете за грях...
(Из Б. Биолчев. Феромони, Стандарт, 17
октомври 2008)

СПОМЕНИ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Разказваха се за тях (преподавателите)
анекдоти от различен характер: за академик Романски, че е любител на женската
хубост въпреки възрастта си. Щом срещнел красива жена на улицата, вече слабо
подвижен, започвал да се завърта на сто
и осемдесет градуса, за да я види в гърба.
За Александър Балабанов, че бил разсеян
до крайност. Казваха например, че паднал
една нощ от прозореца на спалнята си.
Приготвил леглото, за да легне в него, а
отворил прозореца, за да плюне, но плюнул
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в леглото и легнал в прозореца. Още, че Балабанов в трамвая събувал галошите си
– защото не правел разлика между превозното средство и дома си...
Ето и други случаи. Когато вече бях ректор, шофьорът, който ме возеше и бе возил ректора Наджаков преди мен, ми разказваше следното:
Академикът физик – след като шофьорът му казал, че ще носи акумулатора на
колата на поправка – му наредил:
- Остави акумулатора да го поправят,
а ти ела през това време с колата да ме
вземеш...
И шофьорът ме гледаше доста изпитателно: не съм ли и аз учен като по-предишния ректор, който, макар и физик, не разбирал, че леката кола не може да се движи
без акумулатор...
(Из П. Зарев, Спомени и размисли. С., 1995)

***
Когато човек обича работата си и съзнава това, което може да изтъкне България пред света в едно или друго отношение, той не скъпи ни време, ни труд.
Акад. Михаил Арнаудов

МОЛБА ДО БРАТЯТА
ГЕОРГИЕВИ
В даден момент баща ми се сети, че
има в Букурещ двама големи българофили
– банкери, именно братята Евлоги и Христо Георгиеви, към които бих могъл да се
обърна писмено да ме издържат за образованието ми в университета. Послушах
и писах, но отговор не получих. Но каква
странност! Когато след много години в
София, в Академията на науките, се получи целият архив на братя Георгиеви и се
отвори първият сандък, от него в мое
присъствие първият документ, който изхвръкна оттам, беше моето заявление до
братя Георгиеви. Секретарят на банкерската къща надали е докладвал изобщо на
братя Георгиеви за просбата ми, но все
пак не я унищожил – от респект към архивната пълнота на банкерската къща.
... София ми се видя по-неустроена от мо-

ето родно Русе и аз съжалявах столичани,
че са останали толкова назад в някои отношения. Само главните улици бяха постлани
с каменни блокчета, а площадът пред Главната градина и пред днешната Национална
галерия беше покрит с пръст, която при
вятър просто запълняше очите.
(М. Арнаудов. От Русе – в София – В: М. Арнаудов. 24 октомври 2008 г. Русе, Юбилейно
издание по случай 130-годишнината на акад.
Михаил Арнаудов)

ЗА ИДЕАЛИТЕ
Това е последната мисъл, която искам да
запиша в своята човешка старческа самота. Идеалите са наистина като звездите.
Идеалите са недостижими, но те сочат
пътя. Те придават динамика на обществения живот – било като национални идеали
за етническото обединяване на народа и
за духовното му усъвършенстване, било
като социални идеали за тържеството на
справедливостта, на равноправието, на
хуманността...
Седя до своя прозорец и слушам звънките гласове на децата. Снощи те се изпокараха, зарекоха се, че вече няма да си
говорят, а тази сутрин се зоват отново, дружелюбно настроени за общата си
игра.
Защо не можем и ние, възрастните, да
сме като тях за общото си дело, за България. Откъде идва и кой го поддържа това
варварско желание да воюваме помежду си,
да се унищожаваме взаимно, когато явно
ни дебне и ни следи общ враг. Защо другаде не е така?...
Все прииждат в съзнанието ми вечните символи на трайност и преходност в
човешкото битие: реката, римската стена, синьо-бялата линия на планинските върхове, извисили се далеч на хоризонта...
(Из П. Зарев, Спомени и размисли. С., 1995)

ЗА ЩАСТИЕТО
ОТ ПРОФ. И. ПАСИ
За себе си пък бих казал: най-щастливият за мен момент от постоянния живот с

книгата, мигът, който ми носи най-голяма
радост и оставя в душата ми най-трайна
диря, не е нито мигът на възникването на
замисъла, съпроводен от първите изречения,
скици, идеи, когато краят ти се привижда
само „като в магически кристал”, нито завършекът, когато си приключил работата,
поставил си последната точка и, оглеждайки завършеното си казваш – от мен можа
да излезе само това, а онези, които могат
повече, ще заемат доброволно освободеното място. За мен най-щастливият момент
е нещо трето, някъде на границата между
двете вече споменати състояния…
Не обичам изповедите и самопризнанията, особено когато се правят на глас и
още повече пред публика – те винаги съдържат някакъв елемент на показност, а
този жанр не ми е по сърце. Но понякога
обстоятелствата налагат да прибегнем
до него, без да ни питат кое ни е по сърце
и кое не… Така и на мен досега два пъти
ми се е налагало публично да заявявам, че
се смятам за щастлив човек, без да се
страхувам от това предизвикателство
към съдбата, винаги готова да си направи
лоша шега с подобни изказвания. Просто
не вярвам в предизвикателствата…
Първият. През 1993 г. на общо събрание
на „моя” философски факултет по повод
на току-що приетия репресивен закон на
свръхдемократа Георги Панев За декомунизация на науката, одобрен от съответното свръхдемократично Народно събрание.
Тогава заявих, че се смятам за щастлив
човек и се аргументирах с дефиницията за
щастието, дадена от Гьоте (неизбежна
орисия на теоретика – да извлича живота
и неговите състояния от теорията, вместо обратното – да достига до дефинициите, формулите и теориите от живота
и неговите форми!). Та тъкмо тогава – в
случая, за който говоря – се позовах на определението на Гьоте: „Щастлив е онзи,
който е успял да съедини края на своя живот с началото”… След като началото на
живота съвпада с края му, двете точки образуват затворен кръг и никой не може да
определи къде е началото и къде е краят. В
този затворен кръг протичат и близо се-
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демте десетилетия (вече повече от осем
десетилетия – б.м.) на моя поради това
щастлив живот.
(Из И. Паси. … В мене (PRO DOMO MEA) – в:
Биография на духа. С., 2007)

ШЕГИТЕ НА ФИЗИЦИТЕ
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В началото на деветнадесетото столетие всичко беше поставено на своето
място; Слънчевата система се въртеше
така сънно и плавно, че Лаплас успя да убеди Наполеон, че бог, който да се грижи за
нея, изобщо не е нужен...
Около 1880 г. се изясни, че светът е
обяснен прекрасно от науката. Метафизиката все още бълнуваше нещо насън. Теологията все още произнасяше проповеди...
Но науката вече обръщаше малко внимание на това... Защото всичко беше много
просто. Има време и пространство – неща
твърде очевидни, за да се обясняват. Има
материя... Всичко това се движи...
Останаха малко неясноти, например
въпросът за това, какво е в действителност пространство и материя, и време,
и живот, и разум... Но Херберт Спенсер
точно на място се досети да нарече тези
неща непознаваеми, за да ги затвори в
чекмеджето на писмената си маса и да ги
остави там...
И ето че на прага на ХХ столетие цялото здание започна да се руши.
Първото предупреждение, че не всичко
е в ред, беше откриването на хикс-лъчите.
Откри ги Рентген и оттогава повечето
от физиците ги наричат рентгенови...
След това последваха работите на
цяла школа изследователи на радиоактивността. Техен венец бяха трудовете на
Ръдърфорд, който революционизира теорията за строежа на веществото...
Не трябва да се бъркат трудовете на
Ръдърфорд по ядрена физика с теорията
на пространството и времето, която
създаде Айнщайн. Ръдърфорд нито веднъж
в живота си не е споменал за Айнщайн...
Веднъж попитах Ръдърфорд (това беше
през 1923 г., световната слава на Айн-

щайн беше в зенита) какво мисли той за
теорията на относителността. „А, щуротия! – отговори той. – За нашата работа
това не е нужно!”...
Айнщайн нокаутира пространството
и времето по същия начин, както Ръдърфорд нокаутира веществото... Айнщайн
обясни на всички, че няма такова място
като „тук”...
Но сега, четиринадесет години покъсно, започна да ни се струва, че Айнщайн малко се интересува изкривено ли

е пространството или не. На него това,
изглежда, му е все едно... Мнозинството
пък просто говори, че Айнщайн е зарязал
кривото пространство. Все едно, че сър
Исак Нютон, прозявайки се, би казал: „Ах,
вие за онази ябълка – а може би тя изобщо
не е падала?”
(Из С. Ликок, известен канадски писателхуморист, виден учен икономист. Здравият
смисъл и Вселената. – По: The
���� World
������ of
��� Math�����
ematics, New York, 1956��������������������
– Във: Физиците се
шугуват. С., 1968)

АКАДЕМИЧНИ АНЕКДОТИ
На изпит по естествознание, специалност зоология, професорът изпитва почти изключително за червеи... След като
веднъж изпитал десет кандидати по обичайния начин и червеите започват да му
идват до гуша, той запитва единадесетия кандидат за слоновете. Отговорът
бил: Слонът е бозайник с дълъг червейоподобен хобот. Червеите се подразделят на
следните класове...
***
Самоуверен студент казва на приятел:
- След няколко години хората като погледнат сградата на университета, ще си
казват „Ето тук е учил студентът Иванов!”
Приятелят:
- Ако не си вземеш изпитите, хората
ще говорят така още от другата седмица.

лото си.
- М-д-а-а… - продължава професорът – и
много хора ли имаше там?
***
На професор му омръзва да мъчи студента за тройка и го пита:
- Е, добре. Кажи ми по какво се четоха
лекциите?
Студентът мълчи:
- Така… Кажи поне кой чете лекциите?
Студентът мълчи.
- Насочващ въпрос: ти или аз.
***
Професорът ме скъса за Левски, защо-

***
Най-глупавият студент на Харвардския
университет си счупва крак. Когато след
време отново идва на лекции, един от професорите го пита как се чувства.
- Сега тичам по-добре, отколкото преди.
- Следователно, сега ви липсва само
едно порядъчно сътресение на мозъка –
казва професорът.
***
Каква е разликата между професора и
студента?
Професорът си е взел всичките изпити…
***
Знаеш ли вица за бития професор?
Не го знам, но започва добре…
***
Разсеян професор разпитва асистентката си:
- Ходихте ли снощи на театър?
- Не, професоре, прекарах вечерта в лег-

то е цесекар.
***
Събудете колегата до вас – провиква се
професорът.
- Вие го приспахте – Вие си го събудете!
– провикват се от залата.
***
- По какво си приличат кучето и студентът задочник?
- И двамата гледат умно, още малко – и
ще ти проговорят.
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***
Студентът по информатика се учи да
свири на пиано. Накрая казва:

***
Двама студенти обсъждат сесията:
- На колко изпита те скъсаха?
- Ако броим и утрешния, пет.
***
Студент отива на изпит с три бутилки уиски, дава ги на професора и му казва:
- Пишете ми три!
- Благодаря, ще взема само две! – отговаря професорът.

- Абе, не ми хареса – тя и клавиатурата една голяма, и мишка няма. Ама това,
дето ��������������������������������������
shift���������������������������������
-��������������������������������
ът се натиска с крак, е направо
супер.
***
Студент петокурсник е на купон, а на
вратата доцентът му се моли:
- Хайде бе, момче, за седми път се явяваш, нищо не знаеш, дай да ти пообясня
нещата! Моля те бе, човек!
- Я се махай, купон правя сега!
Отчаян се връща доцентът и гледа друг
доцент се качва при студента.
Последният вижда отчаяната физиономия на колегата си и пита:
- И днес ли връща?
***
Надпис на врата в студентско общежитие:
„Не ме будете! Нищо не искам, никъде
няма да ходя, на никого нищо не дължа!”
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***
Между доценти:
- Честито! Чух, че си защитил дисертация. Каква беше темата?
- „Относно екстензията на захарозомилозния гел”.
- Ей, много е завъртяно. Можеш ли да ми
го обясниш по-простичко?
- Абе, с две думи: Как се разпъват локуми.

***
Пак ли те скъсаха на същия изпит?
Защо?
- Всичко беше нагласено. Същата стая,
същата изпитна комисия и същите въпроси.
(Из Смешки. Сега. 23 февруари 2008)

197

198

СЪДЪРЖАНИЕ
БИОГРАФИЯ НА АЛМА МАТЕР.............................................03
ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ..........................................................35
РЕКТОРИ И РЕГАЛИИ................................................................58
ФАКУЛТЕТИТЕ..............................................................................80
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ..................................................................90
СТУДЕНТИТЕ.............................................................................114
ШАРЖОВЕ..................................................................................133
БИСЕРИ.......................................................................................135
ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ..............................................138
МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ...........................................................176
СИТНИ, ДРЕБНИ, като... ...................................................191

199

ISSN 1312-1596

7/2009

MUSEUM

