
ДИСТАНЦИОННА ГАЛАПРЕМИЕРА НА ИЗДАНИЯТА НА 

СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ 

УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ: 

МУЗЕЙ – ГАЛЕРИЯ „АНЕЛ”, 8 АПРИЛ 2021 г.  

(ВТОРИЧНО-ДОКУМЕНТАЛНИ И АРХИВНИ РЕСУРСИ  

КЪМ ДЕНЯ НА ФОРУМА) 

 
  

І. 

БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ  

НА ПРЕЗЕНТИРАНАТА НА ПРЕМИЕРАТА  

РЪКОПИСНА БИБЛИОФИЛСКА КНИГА: 

 
Студентско научно общество. Визуализиран архив : Библиофилска ръкописна книга със 177 

високохудожествени кадри от летописа на формацията и описанието им (Финализиран към 22.05.2020 г. 

и актуализиран към 1.11.2020 г. и 8.04.2021 г. – галапремиерата в галерия „Анел” на двете поредици от 

издания на Акад. изд. на Унив. „За буквите – О писменехь” : серия „Факлоносци” – 30 т. и „Трудове на 

Студентското научно общество при УниБИТ” – 16 т., от които излизат 16 е-библиотеки – традиционна 

и електронна справочно-енциклопедична учебна продукция, отразена в Пътеводителя „FAX 

ERUDITIO” (ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО), който отразява 46 кн. на бълг., рус. и англ. ез. в 25 886 с. с 
авторството на 1300 студенти, направили 3353 науч. публ. с базисна информ. на 22 езика (англ., араб., 

бълг., гр., дат., лат., исп., ит., нем., пол., порт., рум., рус., санскр., слов., тур., ук., фарси, фр., чеш., 

швед., яп.) с участието на изтъкнати съвременни учени на България и консултанти от 21 страни по 

света: Австрия, Алжир, Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Естония, Израел, Индия, Италия, 

Иран, Казахстан, Литва, Полша, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Украйна, Финландия, 

Франция) / Унив. по библиотекознание и информ. технолог. : 71 г. Държ. библиотекарски инст. – 

УниБИТ ; 16 г. Студентско науч. о-во при УниБИТ ; Състав., изработили кн. Александра Куманова, 

Николай Василев, Ангел Георгиев ; Под ред. на Венцислав Велев, Калин Стоев, Надежда Томова, Соня 

Спасова, Памела Делева, Любов Йовинска, Антоанета Георгиева, Иван Ангелов. – София, 2021. – 370 с. : 

177 ил. – На гърба на всеки кадър – хронотоп на описанието с персонификация на образите. 
Тази книга е създадена в пет уникални ръкописни цветни копия, поднесени на галапремиерата на 8.04.2021 

г.: 

1. Бяло копие – за Библиотеката на Народното събрание на Република България – поднася се на Директора 

на Библиотеката на Народното събрание – Г-жа Десислава Радева; 

2. Зелено копие – за Библиотеката на Президентсктвото на Република България – поднася се на Съветника 

на Президента Румен Радев по образование, наука и иновации – Г-жа Валентина Танева – Алексова; 

3. Червено копие – за Библиотеката на Светия Синод на Българската православна църква – поднася се 

на Негово Преосвещенство Мелнишки епископ ГЕРАСИМ – Главен секретар на Светия Синод на Българската 

православна църква; 

4. Жълто копие – за Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – поднася се на Доц. д-р 

Красимира Александрова, действителен член на Международната академия по информатизация при ООН – 

Директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”; 

5. Синьо копие – за Библиотечно-информационния център на Университета по библиотекознание и 

информационни технологии – поднася се на Доц. д-р Елена Савова – Директор на центъра. 

 

 

 

ІІ.  

ПЕРСПЕКТИВНА И РЕТРОСПЕКТИВНА  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИЕРАТА /  

КУРАТОР: Д-Р АНЖЕЛА ДИМЧЕВА –  

ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА НА НАУЧНОТО ТВОРЧЕСТВО  

ПРИ СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО  
(Състав на комисията:  

проф. д.ик.н. Стоян Денчев,  



доц. д-р Красимира Александрова,  

доц. д-р Боряна Бужашка,  

доц. д-р Марина Енчева,  

д-р Анжела Димчева,  

гл. ас. Събина Ефтимова,  

гл. ас. Поли Муканова,  

гл. ас. д-р Светла Шапкалова-Катърска,  

гл. д-р Надежда Томова,  

гл. ас. д-р Соня Спасова,  

гл. ас. д-р Ралица Йотова,  

ас. д-р Искра Цветанска): 
 

 

ІІ. 1. ПЕРСПЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИЕРАТА – Линк към София Прес:  

 

Димчева, А. Премиера : Eruditica – Благодатният огън – Знанието – Любовта. //  

 

<https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0

-eruditica-

%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d

1%82-%d0%be%d0%b3%d1%8a%d0%bd-%d0%b7%d0%bd%d0%b0/> ; 

<https://www.facebook.com/press.sofia/>. – 5.04.2021. – 3 с. : с 1 ил. – Перспект. публ. 
 

На с. 2-3: „Екземплярите от ръкописната библиофилска книга са цветни, обозначаващи НАЦИОНАЛНИЯ 

ТРИБАГРЕНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЛЪНЦЕТО И НЕБЕТО, и се поднасят: 

– Бяло копие – за библиотеката на Народното събрание на Р България – на директора г-жа Десислава 

Радева;  

– Зелено копие – за библиотеката на Президентството на Р  България – на съветника на Президента по 

образование, наука и иновации – г-жа Валентина Георгиева Танева – Алексова;  

– Червено копие – за библиотеката на Светия Синод на Българската православна църква – на Негово 

Преосвещенство Мелнишки епископ Герасим – главен секретар на Светия Синод;– Жълто копие – за НБ „Св. Св. 

Кирил и Методий” – на доц. д-р Красимира Александрова, действителен член на Международната академия по 

информатизация при ООН и директор на НБ „Св. Св. Кирил и Методий”; 

– Синьо копие – за Библиотечно-информационния център на УниБИТ – на доц. д-р Елена Савова. 

Почетните гости на премиерата ще получат екземпляри от CD Eruditica: 

– Красимир Вълчев – министър на образованието и науката на Република България; 

– Деница Сачева – министър на труда и социалната политика; 

– Доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кметът на Столична община, направление „Култура, образование, 

спорт и младежки дейности”; 

– Доц. Венцислав Велев, действителен член на Международната академия по информатизация при ООН, 

съветник на министъра на културата и председател на Българския комитет „Паметта на света”; 

– Д-р Силвия Найденова – директор на Централната библиотека на Българската академия на науките; 

– Д-р Юлия Цинзова – директор на Столичната библиотека. 

Академичното слово за Метода на информационната решетка „Кълбото на Ариадна”, чрез който се създават 

изданията на Студентското научно общество при УниБИТ, ще бъде поднесено от проф. д.п.н. Александра 

Куманова.”. 

 

 

ІІ. 2. ПЕРСПЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕМИЕРАТА – Линк към вестник „Труд”:  

 

Димчева, А. Премиера : Eruditica – Благодатният огън – Знанието – Любовта. – 5.04.2021. – 3 с. : 

с 1 ил. – Перспект. публ. 

 
<https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-eruditica-

%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D

1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-

%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0/>  

 

На с. 1-2: Каквото и да се случва с пандемичната обстановка, с политическите сътресения и липсата на 

публика, културните и образователни събития намират своите инициатори и съвестни реализатори. Университетът 

по библиотекознание и информационни технологии ще проведе в Музей-галерия „Анел” (хотел „Анел”, София) 

галапремиера на своето издание CD Eruditica. В един наглед малък носител са събрани 46 тома знание. Куратор на 

събитието е проф. д.п.н. Александра Куманова – действителен член на Международната академия по 

https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-eruditica-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d0%b3%d1%8a%d0%bd-%d0%b7%d0%bd%d0%b0/
https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-eruditica-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d0%b3%d1%8a%d0%bd-%d0%b7%d0%bd%d0%b0/
https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-eruditica-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d0%b3%d1%8a%d0%bd-%d0%b7%d0%bd%d0%b0/
https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-eruditica-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d0%b3%d1%8a%d0%bd-%d0%b7%d0%bd%d0%b0/


информатизация при ООН, а самата галапремиера ще се състои на 8 април 2021 г. от 17.00 ч. в залата на галерията с 

ограничена публика при спазване на противоепидемичните мерки и ще се предава онлайн на следния 

линк: <https://meet.google.com/gud-hyfp-vqr> <…>.  

В онлайн излъчването публиката ще види:  

- Академични слова на проф. д.н. Ирена Петева и проф. д.ик.н. Стоян Денчев;  

- Пет уникални библиофилски ръкописни книги на Студентското научно общество при УниБИТ – 

визуализиран архив на ежегодните научни форуми на формацията – единствена по рода си в България.  

В Академичната церемония взимат участие доц. д-р Диана Стоянова – директор на Академичното 

издателство на Университета „За буквите – О писменехь”, гл. ас. д-р Надежда Томова – Научен секретар на 

Студентското научно общество, и най-изтъкнатите студенти на УниБИТ – автори на научни изследвания: Любов 

Йовинска, Цветана Йовчева, Памела Делева.  

Екземплярите от ръкописната библиофилска книга са цветни, обозначаващи НАЦИОНАЛНИЯ 

ТРИБАГРЕНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЛЪНЦЕТО И НЕБЕТО…”.  

 

 

ІІ. 3. РЕТРОСПЕКТИВНА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ПРЕМИЕРАТА В София Прес – Линк:  

 

Димчева, А. Представиха CD „ERUDITICA” в Музей-галерия „Анел”. – 9.04.2021. – 6 с. : с 5 ил. 

– Фотогр. на София Прес. – Ретроспект. публ.  
 

<https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%

d1%85%d0%b0-cd-eruditica-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-

%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb/>  

 

<https://www.facebook.com/press.sofia/>  

 

На с. 1: „Проектът е дело на ръководството на УниБИТ, а премиерата на компакт диска „Eruditica” събра 

около 40 преподаватели, студенти и дейци на образованието и културата в Музей-галерия „Анел” на 8 април. Гала 

премиерата се водеше от проф. д.ик.н. Стоян Денчев и проф. д.п.н. Александра Куманова, която е куратор на 

проекта. В един наглед малък носител са събрани 46 тома знание. Тук ще откриете две поредици от издания на 

Академичното издателство на УниБИТ „За буквите – О писменехь”: „Факлоносци” – 30 тома и „Трудове на 

студентското научно общество” – 16 тома. От тази енциклопедична продукция излизат е-библиотеки, 

позиционирани на сайта на УниБИТ. Пътеводителят „FAX ERUDITIO” (Факел на знанието) отразява 46 книги в 25 

886 страници справочно-енциклопедична библиографска и историографска монографична литература и 16 е-

библиотеки. В тях взимат участие най-изтъкнатите съвременни учени на България, както и консултанти от 21 страни 

по света: Австрия, Алжир, Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Естония, Израел, Индия, Италия, Иран, 

Казахстан, Литва, Полша, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Украйна, Финландия, Франция. 

Форумът беше финализиран от Академичната сцена „Благодатния огън – Знанието – Любовта”, посветена 

на 71-та годишнина на УниБИТ: диалог между Св. Патриарх Евтимий Търновски Български и Св. Петка Българска 

(Търновска), композиран от житията на Св. Патриарх от д-р Николай Василев – научен ръководител на студентските 

научни изследвания на УниБИТ, общ, научен, езиков и графически редактор на всички презентирани на премиерата 

издания.”.  

 

Към публ. е прил. пълен видеозапис на премиерата: 

<https://drive.google.com/file/d/1SdoS9duFExhCgYHe7TEVnipzdoMVIuQT/view>. 

 

 
 

Академичната сцена „Благодатния огън – Знанието – Любовта”, посветена на 71-та годишнина на 

УниБИТ: диалог между Св. Патриарх Евтимий Търновски Български и Св. Петка Българска (Търновска) 

https://meet.google.com/gud-hyfp-vqr?authuser=1
https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-eruditica-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%be%d0%b3%d1%8a%d0%bd-%d0%b7%d0%bd%d0%b0/
%3chttps:/sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-cd-eruditica-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb/
%3chttps:/sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-cd-eruditica-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb/
%3chttps:/sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-cd-eruditica-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb/
%3chttps:/sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-cd-eruditica-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb/
https://drive.google.com/file/d/1SdoS9duFExhCgYHe7TEVnipzdoMVIuQT/view


ІІ. 4. РЕТРОСПЕКТИВНА ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ПРЕСА 

ЗА ПРЕМИЕРАТА – Линк към вестник „Труд”:  

 

Димчева, А. Представиха проекта „ERUDITICA” – Благодатният Огън – Знанието – Любовта”. – 

9.04.2021. – 3 с. : с 3 ил. – Ретроспект. публ.  

 
<https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85

%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-

%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D

1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-

%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0/> 

<https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85

%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-

%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D

1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-

%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0/?fbclid=IwAR1kREHjgDVy1KwH9o36SQ

I-jt5BgRJ-EvEvUlQZIzIIA0tX3Z88phvYYJs>  

<https://trud.bg/author/anzhela-dimcheva/>  

 

На с. 3: „В заключителното си слово проф. д.п.н. Александра Куманова каза:   „Представената продукция не 

е натрупване, тя е клъстер по отсъстващата структура на знанието, в чиято основа стоят нашите учители: акад. 

Никола Михов, проф. Тодор Боров, проф. Велчо Велчев, проф. Кую Куев, проф. Боньо Ангелов. Чрез тях ние се 

осъзнаваме като продължители на първостроителите на българската книжовност: Св. Константин Кирил Философ и 

Св. Методий, на Златния век на цар Симеон Велики І, делото на Св. Патриарх Евтимий, Св. отец Паисий 

Хилендарски и делото на Българския библиографски институт, създаден от проф. Тодор Боров, чиято 120-

годишнина отбелязваме през тази година. Проф. Куманова отбеляза, че нито една стъпка в научната и издателската 

продукция на УниБИТ не е възможна без съдействието на проф. Денчев.”. 

На 3: „Форумът беше финализиран от академичната сцена „Благодатния огън – Знанието – Любовта”, 

посветена на 71-та годишнина на УниБИТ: диалог между Св. Патриарх Евтимий Търновски Български и Св. Петка 

Българска (Търновска), композиран от житията на Св. Патриарх от д-р Николай Василев – научен ръководител на 

студентските научни изследвания на УниБИТ, общ, научен, езиков и графически редактор на всички презентирани 

на премиерата издания.”.  

 

Към публ. е прил. пълен видеозапис на премиерата: 

<https://drive.google.com/file/d/1SdoS9duFExhCgYHe7TEVnipzdoMVIuQT/view>. 

 

 

ІІ. 5. ИНФОРМАЦИЯ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ – Линк към facebook – страница на 

Музей-галерия „Анел”:  

 

Димчева, А. Представиха проекта „ERUDITICA” – Благодатният Огън – Знанието – Любовта”. – 

9.04.2021. – 3 с. : с 3 ил. – Ретроспект. публ.  

 
<https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81

%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-

%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D

1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-

%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZm

dwTo-

prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfg

sbgvPkFweGvWs&s=1>  

 

<https://sofiapress.com/author/angela/>  

 

<https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%

d1%85%d0%b0-cd-eruditica-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-

%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb/>  

 

Към публ. е прил. пълен видеозапис на премиерата: 

<https://drive.google.com/file/d/1SdoS9duFExhCgYHe7TEVnipzdoMVIuQT/view>.  
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https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0/
https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0/
https://drive.google.com/file/d/1SdoS9duFExhCgYHe7TEVnipzdoMVIuQT/view
https://www.unibit.bg/news/news-events/Remote-gala-premiere-of-UniBIT
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Sgp25n1wOgf3tD8Dia6vcewvnR_BriWJXBJVdDYnGyrzEk7qHrzs8ro&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZmdwTo-prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfgsbgvPkFweGvWs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Sgp25n1wOgf3tD8Dia6vcewvnR_BriWJXBJVdDYnGyrzEk7qHrzs8ro&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZmdwTo-prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfgsbgvPkFweGvWs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Sgp25n1wOgf3tD8Dia6vcewvnR_BriWJXBJVdDYnGyrzEk7qHrzs8ro&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZmdwTo-prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfgsbgvPkFweGvWs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Sgp25n1wOgf3tD8Dia6vcewvnR_BriWJXBJVdDYnGyrzEk7qHrzs8ro&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZmdwTo-prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfgsbgvPkFweGvWs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Sgp25n1wOgf3tD8Dia6vcewvnR_BriWJXBJVdDYnGyrzEk7qHrzs8ro&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZmdwTo-prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfgsbgvPkFweGvWs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Sgp25n1wOgf3tD8Dia6vcewvnR_BriWJXBJVdDYnGyrzEk7qHrzs8ro&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZmdwTo-prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfgsbgvPkFweGvWs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Sgp25n1wOgf3tD8Dia6vcewvnR_BriWJXBJVdDYnGyrzEk7qHrzs8ro&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZmdwTo-prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfgsbgvPkFweGvWs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Sgp25n1wOgf3tD8Dia6vcewvnR_BriWJXBJVdDYnGyrzEk7qHrzs8ro&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZmdwTo-prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfgsbgvPkFweGvWs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Sgp25n1wOgf3tD8Dia6vcewvnR_BriWJXBJVdDYnGyrzEk7qHrzs8ro&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZmdwTo-prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfgsbgvPkFweGvWs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftrud.bg%2F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-eruditica-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%2F%3Ffbclid%3DIwAR02Sgp25n1wOgf3tD8Dia6vcewvnR_BriWJXBJVdDYnGyrzEk7qHrzs8ro&h=AT2iF9b5VHn4fPJ0ciR9acaCiZmdwTo-prTd3mvX3HaY140grbNUYkbkSXfKRjHrLBc5TBga8hzLv4pbdwC7j2T8HB4CmawqjCjdsavjY6kHre5oJpXCfgsbgvPkFweGvWs
https://sofiapress.com/author/angela/
https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-cd-eruditica-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb/
https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-cd-eruditica-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb/
https://sofiapress.com/culture/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%b0-cd-eruditica-%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bb/
https://drive.google.com/file/d/1SdoS9duFExhCgYHe7TEVnipzdoMVIuQT/view


ІІІ.  

ВИДЕОАРХИВ 

 
Дистанционна галапремиера на Университета по библиотекознание и информационни 

технологии (хотел „Анел”, 8 април 2021 г., 17:00 ч. <https://meet.google.com/gud-hyfp-vqr> под 

председателството на проф. д.н. Ирена Петева и проф. д.ик.н. Стоян Денчев, куратор проф. д.п.н. 

Александра Куманова : [Видеозапис на онлайн представянето, проведено на 8.04.2021 г. – София : 

Видеоархив] / [Състав., монтаж и мишунг Н. Василев ; титри А. Куманова]. // 

<https://www.unibit.bg/news/news-events/Remote-gala-premiere-of-UniBIT> ; 

<https://drive.google.com/file/d/1X159FDCoJN4iQMzHEjPfBZSt504HcIQY/preview> ; 

<https://drive.google.com/file/d/1SdoS9duFExhCgYHe7TEVnipzdoMVIuQT/view>. – 8.04.2021. – 

Времетраене: 15:48.   

<https://www.facebook.com/n/?video%2Fedit%2F&v=2575326576096544&aref=1618203603141890

&medium=email&mid=5bfbf195a8230G5af50fb1f684G5bfbf62f08502G3d&bcode=2.1618203603.Ab

yWAtQq7uWOFFBY1KY&n_m=alexkum%40abv.bg> 

Титри: „Дистанционната галапремиера на УниБИТ е посветена на две поредици от издания на 

Академичното издателство на Университета „За буквите – О писменехь”: „Факлоносци” – 30 тома и „Трудове на 

Студентското научно общество” – 16 тома. От тази енциклопедична продукция излизат е-библиотеки, 

позиционирани на сайта на Университета. Пътеводителят „FAX ERUDITIO” (ФАКЕЛ НА ЗНАНИЕТО) отразява 

46 книги в 25 886 страници. В представените издания на поредиците – общо 46 тома справочно-енциклопедична 

библиографска и историографска монографична литература и 16 е-библиотеки – взимат участие най-изтъкнатите 

съвременни учени на България, както и консултанти на Университета от 21 страни по света: Австрия, Алжир, 

Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Естония, Израел, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Литва, Полша, 

Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Украйна, Финландия, Франция. 

Тези модерни информационни ресурси – традиционни и електронни – са плод на трансформациите на 

класическите правила за енциклопедичните издания: универсалност на познанието, плурализъм в гледищата, 

историографичност на сводовете. Изданията стъпват на повече от 700 класификации на библиографското знание, 

битуващи в над 5 000 документа. Тези издания излизат на три езика: български, английски, руски. Базисната 

информация в продукцията е на 22 езика (английски, арабски, български, гръцки, датски, латински, испански, 

италиански, немски, полски, португалски, румънски, руски, санскрит, словенски, турски, украински, фарси, 

френски, чешки, шведски, японски). 

В тези ресурси на УниБИТ, както и в универсалния и специализиран научен печат – и у нас, и в чужбина, 

– е впечетляващо авторството на 1300 студенти на Университета. Тези студенти са направили 3353 научни 

публикации по линия на Студентското научно общество при УниБИТ.”. 

 

ІV.  

ФОТОАРХИВ НА ГАЛАПРЕМИЕРАТА 

 

 
1. Проф. д.ик.н. Стоян Денчев открива галапремиерата –  

фотография на София Прес 

https://meet.google.com/gud-hyfp-vqr
https://www.unibit.bg/news/news-events/Remote-gala-premiere-of-UniBIT
https://drive.google.com/file/d/1SdoS9duFExhCgYHe7TEVnipzdoMVIuQT/view


 
 

2. Академично слово на проф. д.п.н. Александра Куманова.  

Ораторът огласява експозето към форума на проф. д.н. Ирена Петева – 
фотография на София Прес 

 

 

 
 

3. Дистанционна фотография от премиерата, направена от студентката  

Ивана Николова – Емблематизация на форума – 1 



 
 

4. Дистанционна фотография от премиерата, направена от студентката  

Ивана Николова – Емблематизация на форума – 2  



 

 
 

4. Дистанционна фотография от премиерата, направена от студентката  

Ивана Николова – Емблематизация на форума – 3 

 

  

 



 
 

6. Академичната сцена Благодатния огън – Знанието – Любовта,  
посветена на 71-та годишнина на УниБИТ:  

диалог между Св. Патриарх Евтимий Търновски Български и  

Св. Петка Българска (Търновска) – 

фотография на София Прес 

 

 

 
 

7. Финал на галапремиерата –  

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев разказва за изобретението на Благодатния огън, обкръжен от 

участниците на форума – 
фотография на София Прес 



 
 

8. Членовете на Организационния и Програмния комитети на галапремиерата на изданията 

на УниБИТ – 
фотография на Стефан Йовчев – 

координатор на форума 

 

 

 
 

9. Режисьорът на галапремиерата д-р Николай Василев – общ, научен, езиков, графически и 

дизайн редактор на презентираните на форума издания,  

създател на ораторията, емблематизацията и видеоархива на премиерата  

в обкръжението на членовете на Организационния и Програмния комитети на събитието – 

фотография на Стефан Йовчев – 
координатор на форума 



V.  

ОФИЦИАЛНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПО ПРЕМИЕРАТА 

НА НАУЧНИЯ СЕКРЕТАР НА 

СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО ПРИ УНИБИТ: 
 

 

ІІІ. 1. ДО АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ НА УНИБИТ: 

 

Уважаеми Колеги! 

 

 Позволете да Ви поканя да се присъедините чрез приложения 

линк <https://meet.google.com/gud-hyfp-vqr> към дистанционната галапремиера на УниБИТ на 8 

април 2021 ч. от 17:00 ч., която ще протече под председателството на проф. д.н. Ирена Петева и 

проф. д.ик.н. Стоян Денчев с куратор – проф. д.п.н. Александра Куманова, и е посветена на две 

поредици от издания на Академичното издателство на Университета „За буквите – О 

писменехь”: „ФАКЛОНОСЦИ” – 30 тома и „ТРУДОВЕ НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО 

ОБЩЕСТВО” – 16 тома. От тази енциклопедична продукция излизат е-библиотеки, 

позиционирани на сайта на Университета. Пътеводителят „FAX ERUDITIO” (ФАКЕЛ НА 

ЗНАНИЕТО) отразява 46 книги в 25 886 страници. В представените издания на поредиците – 

общо 46 тома справочно-енциклопедична библиографска и историографска монографична 

литература и 16 е-библиотеки – взимат участие най-изтъкнатите съвременни учени на България, 

както и консултанти на Университета от 21 страни по света: Австрия, Алжир, Ватикана, 

Великобритания, Германия, Грузия, Естония, Израел, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Литва, 

Полша, Русия, Саудитска Арабия, САЩ, Турция, Украйна, Финландия, Франция . 

Тези модерни информационни ресурси – традиционни и електронни – са плод на 

трансформациите на класическите правила за енциклопедичните издания: универсалност на 

познанието, плурализъм в гледищата, историографичност на сводовете . Изданията стъпват на 

повече от 700 класификации на библиографското знание, битуващи в над 5 000 документа. Тези 

издания излизат на три езика: български, английски, руски. Базисната информация в 

продукцията е на 22 езика (английски, арабски, български, гръцки, датски, латински, испански, 

италиански, немски, полски, португалски, румънски, руски, санскрит, словенски, турски, 

украински, фарси, френски, чешки, шведски, японски). 

В тези ресурси на УниБИТ, както и в универсалния и специализиран научен печат – и у 

нас, и в чужбина, – е впечетляващо авторството на 1300 студенти на Университета. Тези 

студенти са направили 3353 научни публикации по линия на Студентското научно общество при 

УниБИТ. 

 

С уважение, 

 

Гл. ас. д-р Надежда Томова –  

Научен секретар на Студентското научно общество при УниБИТ 

 

Компютърна лаборатория „Джон Атанасов” 

 

5.04.2021 г. 

 

 

 

ІІІ. 2. ДО АДМИНИСТРАЦИЯТА, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ НА УНИБИТ: 

 

Уважаеми Колеги – скъпа Администрация на  

Университета по библиотекознание и информационни технологии,  

преподаватели, студенти и гости на Университета!  

 

Позволете ми да Ви благодаря за Вашето участие на живо и присъединяването Ви чрез 

предоставената дистанционна връзка на Галапремиерата на нашия Университет, проведена на 8 

април 2021 ч., която протече под председателството на проф. д.н. Ирена Петева и проф. д.ик.н. 

Стоян Денчев с куратор – проф. д.п.н. Александра Куманова, и беше посветена на две поредици от 

издания на Академичното издателство на Университета „За буквите – О 

https://meet.google.com/gud-hyfp-vqr


писменехь”: „ФАКЛОНОСЦИ” – 30 тома и „ТРУДОВЕ НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО 

ОБЩЕСТВО” – 16 тома.  

 

Всички ние, стоящи близко да Студентското научно общество на нашия Университет, ви 

благодарим с трепет за Вашата съпричастност! 

 

Очаквайте на сайта на нашия Университет стенограмата на форума и неговите 

видеоматериали. 

 

На многая лета, славен Университет!  

 

С уважение, 

 

Гл. ас. д-р Надежда Томова –  

Научен секретар на Студентското научно общество при УниБИТ 

 

Компютърна лаборатория „Джон Атанасов” 

 

9.04.2021 г. 

 

 

 

ІІІ. 3. ДО АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ХОТЕЛ „АНЕЛ” – ДОМАКИН НА ПРЕМИЕРАТА: 

 

Уважаеми Г-н Ангел Симеонов –  

Собственик на хотел „Анел”!  

 

Позволете ми да Ви благодаря за Вашето гостоприемство и Вашата съпричастност към 

галапремиерата на Университета по библиотекознание и информационни технологии, проведена 

на 8 април 2021 г. в Музея – галерия на знаменития Ви хотел.  

С това писмо отправяме признателността на Университетското ръководство и целия 

Академичен състав на нашия Университет към Вас с израз на респект пред Вашия стил, вкус и 

разбирането Ви за нещата.  

Благодарение на възможно най-стойностните Ви критерии за АВТЕНТИЧНОТО – в  

пространствата на „Анел” – от неговата естетика, от картините и скулпторите на 

майсторите, подбрани с вещина, – с нашия форум при Вас ние дадохме отговор на 

предизвикателството за ОБЕДИНЯВАНЕ на НАУКАТА с ИЗКУСТВОТО, ЛИТЕРАТУРАТА, 

РЕЛИГИЯТА, пред което стои нашият свят.  

Оставаме с надежда – сътрудничеството ни да продължава и в бъдеще. 

 

С уважение, 

 

Гл. ас. д-р Надежда Томова –  

Научен секретар на Студентското научно общество при УниБИТ 

 

Компютърна лаборатория „Джон Атанасов” 

 

9.04.2021 г. 

 


