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За проф. БОГДАН БОГДАНОВ, д.н.

Дълго говорене
вместо минута мълчание
КОДЪТ НА БЕЗСМЪРТИЕТО
За един от юбилеите на Нов български университет Настоятелството взе решение да се издаде малка книга, която да представи всички неща, с които нашият университет е различен, новаторски, преизпълнен с дух, жив и привличащ – тогава,
като „малко цвете сред копривите“, което няма толкова голяма история назад, колкото е с поглед напред. Нарекохме книгата „Защо сме различни?“, получи се добре
– и завършихме със следния текст: „След 100 години ние вероятно ще бъдем като
Хумболт, Фихте, Шелинг и Шлайермахер, ще бъдем като Годрик Грифиндор, Хелга
Хафълпаф, Роуина Рейвънклоу, ще имаме право на каменни тронове пред нашия
университет, след няколко века нашите различия ще са смешни като създаването
на киното, телевизията, телефона, компютъра, но винаги различията ни ще носят
усещането за особен свят на свобода.“ Така сляхме имената на първите основатели
на Хумболтовия университет – големи философи и университетски професори с
безспорен принос за живота на университетската идея, и имената на преподавателите от Училището за магия в „Хари Потър“ – задавайки си този хоризонт – от
строгото академично до магическото духовно, за да представим цвета на нашето
разнообразие.
Днес ние достигнахме до това да знаем наистина защо сме различни и да преоткрием онова, което винаги сме знаели – но вече в един, надхвърлящ обикновеното
ни човешко време обхват. Различни сме, защото познавахме професор Богдан
Богданов. Именно поради тази причина, онова, което се казва и пише за него – не
трябва да е тъжно, нито помрачаващо, а с цялата светлина на онова, което той ни
казваше, с което той правеше Нов български университет да бъде живописен, с
което – сякаш и начерта кода на безсмъртието – не само за себе си, но и за нас. С
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това, че „човек е безсмъртен и поради дългото протичане
на нашия биологичен свят, но и поради силната си свързаност с различни хора.“
Професор Богданов представяше високото духовно
като усилване на дълго протичащото биологично, извеждайки един живот с по-широк обхват, в който спрямо отделния човек свързаността с другите хора е също такова
усилване-надхвърляне, равностойно на душата. Такъв
беше атеизмът на професор Богданов: човек е толкова побезсмъртен, колкото повече е свързан с другите хора. Нов
български университет е гаранцията за този безсмъртен
дух.
Професор Богданов написа кратка биография за сайта си. В съзнанието ми обаче са останали няколко неща
от живота му, които ми се струват важни – едното е един
разказван в интервюта и книги спомен, в който той, като
малък, стои в ръцете на майка си по време на бомбардировките над София. Другото, че майка му – винаги му
казвала „Бъди суетен и амбициозен!“. Скоро, за един материал във вестника той донесе три снимки от детството си, за които го бяхме помолили, но поиска да изберем
само една. Едната от тях беше надписал с красив почерк
за любимата си баба. Така има надписани и някои от неговите първи книги, дарени на библиотеката на Нов български университет, вероятно след смъртта на неговия
баща – известният писател Иван Богданов – за когото позапознатите с литературната наука знаят, че е изтеглил на
гърба си голяма част от историята на цялата българска
литература. И не само, и не по един мирен и добър писателски начин, а точно на принципа: не „благодарение
на“ – а „въпреки че“. Поради тази причина, когато искам
да разкажа нещо за бащата на Професора, никога не мога
да не изрецитирам и поне един от любимите му примери,
които той избира от Стоян Михайловски и не спестява в
книгата си: Простаци сте – така сте се родили, / Простаци сте до крайна дивотия – / Простаци толкоз – кат
че сте учили / Във школа някаква за простотия!“
Та от трите снимки от неговото детство, избрахме
една, на която, облегнат на библиотеката, на около 5-годишна възраст, малкият Богдан Богданов чете детска
книжка. Попитахме го: „А Вие вече знаехте да четете?“ –
„Не – отговаря той – но баща ми ме накара да се престоря,
че мога.“
Тази снимка ни трябваше за материала, който правихме във вестника по повод представянето на неговата
книга „Текст, говорене и разбиране“ – искахме да го илюстрираме подобно на филма „Дървото на живота“ – с едни
по-обхватни картини, защото и самата книга работеше за
един по-голям обхват. Професор Богданов казваше това,
че всичко зависи от обхвата на света, в който живееш –
може да живееш в един малък, практически свят, но можеш да живееш и в един по-голям, който е почнал още
преди човешкото и затова надхвърля собственото твое,
надхвърля човешкото, създавайки една много по-сложна
реалност.
Биографията на професор Богданов е известна – започнал от Великотърновския университет, дълго преподавал в Софийския универистет, където направи най-великата заключителна лекция, когато го напусна, посланик в
Гърция, създател на Нов български университет, където
до последния си час беше човекът, при когото отиваха
всички, когато нещо не можеше да им се разреши. Изглежда имаше някакъв вълшебен способ да подрежда

нещата така, че всички да се чувстват защитени, дори
и когато онова, което искаха, не се случваше буквално.
Професор Богданов имаше способността да учи хората
на по-голям обхват. Затова и по кратката му биография,
публикувана във www.bogdanbogdanov.net – може да си
представим и по-дългия текст, който тя носи.
Какво означава съвсем млад да преведеш едни от найвеликите диалози на Платон под зоркото око на проф. Георги Михаилов и колко ли още професори: да преведеш
златно-светещия „Федър“ – в който влюбеният, когато
види любимото същество, понеже поема през очите си
струйка красота, която навлажнява естеството на крилата, защото по-рано душата е била в пера, влюбеният човек започва да се оперява – да му растат крила. Или пък
другия диалог – „Федон“, за който са думите от общоуниверситетския семинар на проф. Богданов: „Всеки може да
хареса всичко, но аз ви казвам защо харесвам това място и защо то се е превърнало в мое мото. И това е моето
мото. Оттук съм го взел, именно от „Федон“. Никъде не
съм го видял преди това. Кое е то – „...когато нещо не се
назовава добре, грешката е не само спрямо езика. Тя влече
някаква вреда и на душите.“
И оттук е това мое упорство в назоваването. Да, действително назоваването е нещо трудно, назоваването е невероятно способно да ни развали не само всеки момент,
но и целия живот. Това прави Сократ. Сократ иска да им
каже от модерна гледна точка, че тялото не е човекът. Човекът е другото. Човекът е другото – ние ще си кажем по
съвременному – което като умреш и престава да съществува – толкова, а тялото не е вече човекът. Но не е лесно
да се отдели едното от другото. В първия момент, когато
учениците на Сократ го питат – „можем ли да направим
нещо, което би те зарадвало“. Сократ отговаря: „Да се погрижите за себе си“, да, но и още нещо казва: „ВСЕКИ ОТ
ВАС ЩЕ СЕ ГРИЖИ ЗА СЕБЕ СИ БЕЗУКОРНО, АКО СЕ
ПОГРИЖИ ЗА СЕБЕ СИ, СЪОБРАЗНО ТОВА, КОЕТО
ГОВОРЕХМЕ.“ Значи не просто да се грижите за себе си,
а съобразно това, което говорехме. Т.е. „това, което говорехме“ – то е именно това, че човекът не е това тяло, той е
душата, че душата живее дълго или вечно и че отделянето
на душата от тялото е по-скоро празничен, прекрасен акт,
а не нещо ужасно и тъжно.“
За да разбием кратката биография и нейните скрити
дълги речи - можем да си представим какво означава да
преведеш „Диатрибите“ на Епиктет – с всичките видове
говорене в него и с всичките съвети, които и днес могат
да ни извличат от зимите на нашето недоволство: “престанете да се възхищавате на материалното и да правите
самите себе си роби на нещата, а после заради тях – и на
хората, които могат да ви ги предоставят или да ви ги
отнемат”, „когато влезеш при някой високопоставен човек, помни, че има и друг отгоре, който гледа какво става,
и че на него трябва да се харесаш повече, а не на този“,
„тогава, когато видиш някой да се поставя по-ниско и да
ласкае друг в разрез с действителното положение, което
му е ясно, кажи спокойно и за него, че не е свободен. И
то не само ако го прави, за да го поканят на обяд, ами и
за да получи назначение за префект или консул. И кажи,
че първите, които правят това за малки облаги, са малки
роби, а за вторите кажи, както заслужават, че са големи
роби“, „дано да не става и дано да не губя дотам усета си
за моите неща. Но когато човек е страхлив и угодлив, на
него какво друго му трябва, ако не да му пишат писма
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като за мъртъв: „Направи добро на трупа и половината
литър кръв на еди-кого си.“ Защото такъв човек е наистина труп и половин литър кръв, нищо повече“, „Малко
му трябва на човек, за да унищожи и погуби всичко, малко отклонение от разумното. За да преобърне кораба, на
кормчията не му е нужна същата подготовка, която му
трябва, за да го спаси“.
И най-голямото, казано в „Диатриби“ – „Вдигате се
и ходите в Олимпия, за да видите творбата на Фидий,
и всеки смята, че ако умре, без да я види, това би било
несполука за него. Тогава защо не направите нужното за
творенията, които са ви пред очите там, където сте и откъдето няма нужда да ходите другаде?“
Хората на Нов български университет, всички, които
познаваха професор Богданов, всички, които ще се докоснат до творението на този университет, всички, които
имат да четат книгите му – нямат нужда да търсят творбата на Фидий, нито нуждата да трябва един човек да е
чужденец или покойник, за да го приемат като велик.
Точно с такъв обхват са всички кратки изречения от
биографията на професор Богдан Богданов, която той
скромно публикува в сайта си – с разразени дълги речи,
изразяващи истини, които не могат да се изкажат по друг
начин.
През 2009 г. професор Богданов направи първия си
форум във www.bogdanbogdanov.net, за който той с постоянство се грижеше още от създаването му през 2006
г., публикувайки на свободен достъп, както книгите си,
така и редица преводи от старогръцки. През същата година стартира и неговият общоуниверситетски семинар,
който във вариация от теми, продължи цели седем години – преминавайки през Платон, Херодот, Аристотел,
през „Физика на тъгата“ и „Деград“, през „Смърт и компас“, през Кавафис и Растие, през Орхан Памук и Марио
Варгас Льоса и през фона за един цял свят, на който ни
караше да мислим малкото си човешко същество, за да
достигаме до големите картини и височини.
Тези семинари позволиха на всички, които не бяха
имали възможността да посещават чутовните му семинари в Софийския университет – да изпитат това истинско
университетско образование, това надхвърляне.
„Надхвърлянето“ е дума на професор Богданов. Във
форума спорихме какво назовава той с нея – дали любовта? Едно от възловите места, в които се среща тази дума
е текстът „Един опит върху идеята за „себе си“ от книгата
„Отделно и заедно“ – където казва: “Разбира се, обикновено не успявам да се отлепя от статичната самост, с която съм свикал и която смятам за себе си. Не знам кого да
виня. Зная обаче, че надхвърлянето е възможно. Самостта е в определена степен привидна. Нейната статичност е
по-скоро желана и моментно постигната. Виждал съм нарушаването и надхвърлянето й при други хора, понякога
и при себе си.” Но отговорът на въпроса дойде на един от
семинарите: „като казвам „надхвърляне“, разбирам всякакви безкрайности. Човек може да се превърне както в
животно, така и в бог.“
Форумът и семинарът на професор Богданов създадоха силни общности – хората от които работиха по 169
теми и написаха 8356 коментара. Нито една културна
институция, медия или съвременна школа – не може да
се похвали с това. Нито един личен форум не е постигал
тази постоянност на дългото мислене – не просто казано
сега, заради стила на химна, а в стила на дългите ни нощ-

ни писания и привечерните срещи на семинара – например – на 23 декември – когато всички вече са замесили
Коледната питка, когато маршрутките от НБУ – вече не
вървят, когато получаваш в дар, например, ето тези думифон за цял свят:
„КОЯ Е СЪЩНОСТТА НА НЕЩАТА? ИМА ЛИ ЛЮБОВТА СЪЩНОСТ? СЪЩНОСТТА НА ЛЮБОВТА Е
НЕ ДА ИЗПИТВАШ КОНКРЕТНА ЛЮБОВ КЪМ КОНКРЕТЕН ЧОВЕК, А ДА ИЗПИТВАШ СТРАСТ ПО ТОВА
ДА РАЗБЕРЕШ В КАКЪВ СВЯТ ЖИВЕЕШ.“
Книгите на професор Богданов са нещо, за което е
може би най-трудно да се напише – те са книги, които
трябва да се запомнят като човек, текстове, които не са
само за нещо, но и за някого. „Нещастието на властника“,
„Бедният разказ за победителя“ – от „Европа – разбирана
и правена“, „Отделно и заедно“ – единствената книга, чието заглавие професор Богданов не сниши, „Разказ, време
и реалност в старогръцката литература“, която трябваше
да се казва „Любов и разказ“ и за която проф. Богданов
получи награда на Коледното парти на НБУ - „Разказ,
време и реалност за повече емоционалност“, „Текст, говорене и разбиране“ – в която се намира текстът „Дървото
на живота“, безкрайностите на „Мит и литература“ и още
по-големите безкрайности на „Университетът – особен
свят на свобода“, „Промяната в живота и текста“ и тежката артилерия на „Думи, значения, понятия и неща“ са
гаранцията, че Богдан Богданов никога няма да спре да
говори, а следователно и да прави, а ние никога няма да
спрем да се учим да виждаме големите картини на света,
защото - “Истинското добро на щастието съвсем не е то
да се случва и просто да се задържа, като се прави онова, което диктуват собственото желаене и лична нагласа. Истинското добро е в радостта от усилената човешка
единичност, влязла в контакт с външното на достатъчно
обемен свят.”
Но все пак, в тези дни, в които професор Богданов
напусна малкия човешки свят, отправяйки се към местата на безкрайността - остава тежкият въпрос: А как ще
понесем рапсодия Вардар без професор Богданов в НБУ?
В тази година, в която университетът вече е по-голям от
своите студенти, която отново е юбилейна, когато ставаме на четвърт век? Какво направи професор Богданов
– той вече няма да ни говори в своя тайнствен кабинет,
няма да идва в 14.23 часа всеки ден – но ние вече ще имаме дължините, от които се прави истинската история, защото ще сме имали срещата си с него, защото не само срещата на много вътре и много вън прави една общност да
свети сякаш със собствена светлина, а и късметът – тази
общност да има човек, поел функцията на означаването
й, който е, така да се каже, индивидуалното й изражение
за моментите, когато тя е наклонна да бъде единица, а не
неорганизирано човешко множество. Професор Богданов ни остави пред отговорността.
В предговора на „Разширяването на света“ – сборникът, който посветихме на професор Богданов за неговия
75-годишен юбилей през 2015 г., разказах една история,
която по модела на разказвачите от „Пирът“ на Платон,
мога да разкажа пак – защото именно разказите и нашите
разговори са това, което ни пренася и продължава като
една словесна рапсодия.
Денят на церемонията по откриването на Академич-
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ната 2010/2011 година в Нов български университет. Аулата е претъпкана – претъпкан е и целият университет.
По принцип щом влезнат официалните лица с тоги - ректорите и деканите (професор Богданов също влиза с тях)
- всички стават на крака. Тържествеността е неописуема
и заради неподражаемата музика на Панчо Владигеров Рапсодия „Вардар“, от която се настръхва в такъв ден, и
заради царствените академични тоги, и заради самата церемония. На една от церемониите обаче Богдан Богданов
изпревари тържественото шествие на ректорите и деканите и влезе сам.
Президентът на университета не носи тога – сам,
най-обикновен, инкогнито в сивия си костюм, в Аула, в
която няма място от студенти, родители, преподаватели и гости. Но за негово изумление още щом прекрачи
прага на Аулата, без никакъв знак, за секунди – цялата
Аула започна да ръкопляска, и всички станаха на крака
като в голям амфитеатър, в който се идентифицираш с
големия герой чрез общността; като във филма „Красив
ум“, в сцената, в която всички, в знак на преклонение,
подаряват химикалките си на професора; като в магията на някаква царствена светлина, в неспирна градация,
в която звукът, образуван от докосването на човешките
ръце, прогонва и призрака на комунизма, и всички други призраци (в залата все пак има около 2000 студенти,
родени заедно с НБУ през 1991 г.), прогонва и омаловажаването, и безжизнеността – за да се влезе в една нова
ера, като в онова златно стихотворение на Аполинер –

„и в този миг разбрахме,/ че малкият автомобил ни бе
докарал в нова ера/ и че макар да сме отдавна зрели хора / току-що бяхме се родили“.
Моят колега каза, че отвън хората, които гледали откриването на видеостените, също постъпили така – аплодирали, посрещнали са го така – нищо, че не са в самата
Аула и той няма да ги види и чуе.
Това е, което, с много препъвания и криволичения,
искам да кажа: ние познаваме професор Богданов, познаваме го като онези хора тогава, като тези хора тук и сега,
като хора, които ще добавят към следите на отпечатаната
в нас история и нюанс, който тя няма – една златна нишка, като хора, на които той е казал, че скритото в доброто по-добро е нещото, което най-трудно се разбира, като
хора, които имат по-голям обхват, защото са свързани.
По познаването във всичките негови форми се разчита
кодът на безсмъртието. Така казваше той:
„ЛЮБОВТА Е ДА НЕ СЕ ИЗПУСНЕ ШАНСЪТ, КОГАТО СЕ ОБИЧА ДРУГ ЧОВЕК, ТОВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО ЗА ПОЗНАВАНЕТО НА ТОЗИ ДРУГ ЧОВЕК ПО
НАЧИН, КОЙТО ПРАКТИЧЕСКИ Е НЕПОСТИЖИМ
ДОРИ И В ПРИЯТЕЛСКИ СИТУАЦИИ. ТОВА Е ЛЮБОВТА – ПОЗНАВАНЕТО НА ДРУГИЯ ЧОВЕК И ЧРЕЗ
ДРУГИЯ ЧОВЕК, ПОЗНАВАНЕТО НА СЕБЕ СИ.“
д-р Веселина Василева

ЗА ОТГОВОРНОСТТА И
СВОБОДАТА НА РАЗГОВАРЯНЕТО
Когато през пролетта на 2009 г. Богдан Богданов създаде форум
в личната си интернет
страница, това начинание ми изглеждаше
малко странно. Че какво общо можеше да има
този сериозен и доста
скептичен човек с един
жанр, който като че ли
съществува само заради това, за да може
всеки да поддържа вярата си, че има право
на мнение? На пръв поглед нищо. Всичко това
в най-добрия случай
ми се струваше експеримент, който неизбежно ще приключи веднага щом приключи любопитството
към него – та нали знаем, че голяма част от публикациите
в интернет се правят не за да се каже нещо, а за да се предизвика отделянето на емоции. Това, което трябваше да
бъде интернет семинар, според мнозина от нас щеше да
свърши като говорилня.
Получи се като в живота – нещо трето. Форумът не
стана продължение на семинарите, водени в НБУ от

проф. Богданов, но не стана и говорилня. Имаше сериозни разговори, но имаше и шеметно отключване на настроения; имаше по-силни и по-слаби текстове, имаше
обаче и текстове, които надминаваха мярата за словесно
качество в интернет; имаше празни, често суетни коментари, но понякога имаше и коментари, в които се усещаше присъствието на истинското знание; имаше неочаквани съгласия, на моменти задружна работа, но имаше и
лицеприятност; имаше стихвания, униния, тъги, малки
смърти, избухвания, еуфория, маски и изобщо имаше
от всичко онова, което един оратор може да произведе
с характера и гласа си. Не знам дали форумът успя истински да заживее извън интернет, но той поне успя да
не имитира, че живее: това, което описвам, се правеше в
повечето време не с пиксели, а със сърце.
За което, струва ми се, на първо място помогна един
базов възглед на Богдан Богданов. Той смяташе, че и
интернет форумите могат да бъдат поле на онова, което римляните са нарекли форум – поле на гражданското
действие. Гражданско обаче не в смисъл, че от участниците във форума се очаква да споделят някакви политически пристрастия и размисли за текущата политика
на страната, а в един по-първичен смисъл – да бъдат
отговорни пред другите за онова, което казват. Защото,
струва ми се, за Б. Богданов гражданското поведение
започваше именно оттук: от способността нещо, касаещо общия ни живот, да се помисли, разбере и каже по
един отговорен начин. Което ще рече: да не се крием зад
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някакви идеологии и титли, но да говорим така за това,
за което говорим, сякаш от него зависи собственото ни
благополучие. В един идеален план форумът на нашия
професор трябваше да бъде място, на което човек може
да изпита гражданската си свобода – като свобода не на
някакви каузи, а на разбиране.
И наистина, тази свобода даде плодове. Някой от
най-хубавите есета на самия Богдан Богданов бяха изработени именно в неговия форум. Казвам „изработени“
неслучайно. В тъй желаната свобода на разбиране трябва
да има не само вдъхновение и вроден усет за лекота, но
и нещо занаятчийско, едно шило на съмнението, чиято
употреба самият Б. Богданов постоянно ни демонстрираше. Защото той пишеше, коментираше, спореше – понякога с истинска ярост, - а после преписваше отново и
отново, търсейки по-доброто разбиране на нещо. Никога
няма да забравя с какво упорство публикува една след
друга три различни версии на известното си и никак не
кратко есе за говоренето. И, разбира се, не мога да забравя как безкомпромисно караше другите участници във
форума да пишат реплики и допълнения по собствените
си коментари или заглавни текстове. Представете си учителя от реторическата школа, въоръжен с линийка, сега
заменете линийката с ирония или сарказъм, заменете посинелите си от налагане длани с една душа, която иска да
спи, и ще разберете какво беше форумът отвътре. Онова,
което отвън навярно е изглеждало като проява на професорска строгост, беше по същността си урок по свобода.
Но имаше и второ. Когато някой започнеше да проявява свободата си суетно, иронията отново просвистяваше, напомняйки нещо важно: няма свобода просто така,
свободата е и несвобода от някакви други, с които трябва
да се съобразяваш. Затова форум, а не книга или огледало. Защото на форума говориш свободно, някакви други,
които те слушат, пазят тази ти свобода, но и се излагаш на
техните реакции: ако си убедителен, ще убедиш и тях, ако
не си, ще трябва да се защитиш и евентуално да си промениш позицията. Това беше по-дълбокото основание на
тази занаятчийска работа по текстовете и коментарите,
публикувани във форума. То изобщо не беше естетическо – видите ли, важно е да се постигне някаква норма
на добро говорене! – а, така да се каже, политическо. Под
него се обаждаше античното разбиране, че няма гражданин, ако няма и общност.

Богдан Богданов искаше това от форума: да бъде общност. При това да бъде общност, която да служи и като
модел на общността вътре в университета. Затова и много държеше участниците във форума да бъдат от различни дисциплини, да са отворени едни към други и не на
последно място – да се осъмняват в понятията на дисциплината, в която се подвизават. Някъде, смея да твърдя,
той наистина успя в това, другаде – не. Но все едно, идеята, че като университет трябва да имаме жива платформа,
в която да дискутираме не просто собствените си знания,
но и общото и универсалното на знанието, беше безценна. Разбира се, нямаме никакви обективни критерии, за
да оценим ефекта от нея, но имаме личните си критерии.
Факт е, че една рубрика в личен сайт стана за всички в
университета просто Форума. И е също факт, че хора от
най-различни науки започнаха реално да общуват именно покрай него.
Така описано, горното може да изглежда съвсем дребно. В една среда като българската обаче, пълна с антагонизъм и недоверие, и това малко е много, дори страшно
много! Но кое е по-точно то? Ще го назова така: то е една
особена ситуация на смесване на повече гласове и езици, достигаща на моменти и до общ, по-силен език. Ако
някой чете форума независимо от мястото и времето, на
което се намира, той може би ще изпита за кратко онова,
което изпитва читателят на Платоновите диалози: усещането, че слуша разговарянето на хора, които са едновременно отделни индивиди с характер и мнение, и заедно с
това, в някакви кратки моменти, са като един по-убедителен човек, който говори с гласа и характера на всички.
Но не е ли такова и усещането за живия живот? Който
е ту на един човек, ту на повече, ту за кратко на някакви
всички. Говорих по-горе за форума в минало време, защото си давам сметка, че един етап от неговото съществуване приключва със смъртта на проф. Богданов. Това
никога повече няма да бъде същият форум, независимо
дали и как ще пишем в него. Идва обаче друг етап, за който не можем да кажем много: на онова от форума, което
премина в нашия живот. Затова и нека в миналото време
на форума няма тъга: все нещо от тези над 150 заглавни
текста и над 8000 коментара е било пренесено и вече живее в нас, а сигурно и в някакви други.
гл. ас д-р Георги Гочев

НЕПОДРАЖАЕМО
Загубата на Богдан Богданов е особена – като самия човек. Разбирам тези, които знаят, че могат да изразят своята тъга, че отдават
почит и призовават за памет, като припомнят дълбоки, скъпоценни
откъси от негови текстове, писани през годините. Може би така е
най-правилно – да говори самият човек, отново и отново. В този жест
също има нещо особено – защото как да се преразказва или резюмира
от дистанция? Може би два пъти повтореното тук “особено” има нещо
общо с едно усещане за неподражаемост, за непосилност на разказа,
може да има и носталгия по автентичността. Може да има и страх да
не би да бъде пропуснато нещо. Усилие да продължи да говори един
Аз в сегашно време, без Той и беше.
От друга страна, и тези, които пазят топлината на спомените, на
отделните случки, срещи, разговори, знаят прекрасно, че Аз живее
в отделните моменти на връзката с другите аз. Че общува и се пре-
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нарежда и така продължава. Това сме го чували нееднократно. И всеки, който е отивал да разговаря с Богдан
Богданов, е отивал да общува. Случки, срещи, разговори, форуми – имало е много. Но не са били просто случки, срещи, разговори, семинари. Не са се превръщали в
обикновени спомени. Реката на забравата е пресъхвала.
Превръщали са се в съ-бития, буквално, когато едно битие съ-преживява мисленето с друго. Мисленето като
живеене. А после, в най-добрия случай, е следвал не спомен, не регистър на случките, а припомняне, по-дълбоко
из основи, друго начало. Човек може да живее без някои
спомени. Но не може да живее без своите събития. Събитията са тези други начала, са тези основни възгледи,
към които се връщаме, когато се объркаме, и на които се
опираме, когато залитнем. На които разчитаме, когато не
знаем или се съмняваме. Прав е Марк Аврелий: живеят
само основните възгледи. Богдан Богданов е източник на
основни възгледи.
И това е неподражаемо. Това е признакът на индивидуалността, на силно неизразима личност, на една непроницаема самобитност, за която колкото и много да
се говори, все ще остава още за казване. Но има и трета
особеност, за която донякъде се досетих по моето лично
усещане за празнота – все ще тежи и нещо несподелимо,
неможещо нито да бъде определено, нито казано. Едно
натежало мълчание. Причината му е посочил Богдан Богданов, с думи: “Ако имахме средства да изразим мярката
между отличаващото се и неотличаващото се, щяхме
да се произнесем дефинитивно за характера на “Към себе
си”... Да, но нямаме тези средства и не можем да се произнасяме, още повече дефинитивно... Никой коментар не
разполага с такова средство. Индивиндуалността на
никой текст и на никое човешко същество не може да се
улавя по аналитичен път. Именно поради това тя зове
към общуване”.

“Към себе си” започва с добросъвестното изреждане
на императора-стоик какво от кого е научил и възприел
за своето поведение. Ако аз трябваше да отбележа, щеше
да е краткото: “От моя преподавател Богдан Богданов –
правото на неподражаемост и дългът към общуване”. Защото как иначе може философията да утешава?
“Виделият сегашното е видял всичко, което е било
от вечни времена и ще съществува безкрайно. Защото
всичко е от един род и от един вид. Често си мисли за
зависимостта и взаимната връзка на всичко във Вселената. По някакъв начин всички неща са вплетени едно
в друго и поради това настроени дружески помежду си.
А едно следва друго поради реда в движението...”
Душата е безсмъртна – да, това е утешение. Но още
тук е вплетена във всичко друго - това е прозрение. А усещането за празнота има една единствена тлееща жарава
на смисъла в себе си. И то е вплетеното в нея друго усещане - за непрежалимост.
Дано имаме силата и прозорливостта да запазваме и
правим света, в който живеем, тръгвайки от дълбочината на разбирането за онова неподражаемо, което вече сме
загубили. Нищо няма да е същото, разбира се – ще е различно, ново, в най-добрия случай подобно според мярката за отличаващо се и неотличаващо се, която всъщност
ни е толкова трудна. И ако нямаме мярка за дефинитивно
определяне, имаме светлина – дневна светлина, светлината на харизмата, все проблясъци, които ни подаряват
спонтанно очевидното. Без размисъл, без думи, без книги, без съображения или ползи, без планове и намерения.
Една чиста очевидност за “едно, следващо друго в реда
на движението”. И чистата очевидност, че едното, което
генерира движението, е неподражаемо.
проф. д-р Лидия Денкова

ФОРУМЪТ
Мисля форума като свързан с всичко, което проф. Богданов казва и
пише за диалогичното още в неговите Платонови основи (поле, за което съм
му особено задължена). Всички цитати по-долу са от коментари на проф.
Богданов – някои по-скорошни, а някои отпреди няколко години, покрай
една моя тема (за Пенелопа и Одисей, за епоса и неговата „форумна“ публика), към която с тъга, вълнение и благодарност не се стърпях да се върна.
Форумът е едно устно-писмено предизвикателство. И доколкото „опитът е нещо пулсиращо и променливо“, именно близкото до живото общуване диалогизиране на нещо написано (във форума) позволява да се избегне
„една от лошите страни на книгите. Те затова се пишат – за да може, който ги
пише, да става в тях и чрез тях равно многоопитен“ (28.11.2015).
Пишещите във форума са реални лица, които, пак по Платон, присъстват със своите имена (или псевдоними) и могат да бъдат опознати и по-цялостно благодарение на участието си в дискусиите, които, от своя страна, се
случват на определена (видима) дата, която често можем да съотнесем и с
други събития. Диалогът е не само слово, но и ситуация.
Тази ситуация, поне от позицията на активно участващите в нея, може
да се определи и през формулата за добрата ситуация – като „пространствовреме на търсено благополучие“ (28.11.2015). Защото пълноценният диалог,
в Платонов модус, дори когато минава през неравности и неразбрани словесни елементи и оставя и поле за вътрешно премисляне, носи усещане за
радост, удовлетвореност и задава цел.
В някои по-скорошни коментари на проф. Богданов разчитам, обаче, и
някакво усещане за приключване на форума, с мисъл за оттеглилите се ко-

8
ментиращи, каквато, признавам, май съм и аз („коментарите станаха редки, всеки коментар, а особено когато
е дълъг, е ценен“, 17.06.2016), но този форум ни оставя
възможността за дълго „вникване в мислителностите на
Б.Б.“ (02.12.2015), от която няма да се откажем. И при Платоновите по-високи философски теми по-често изниква
монологът, поне като външен формат, събеседниците на
водещия невинаги успяват да се включат; те изчакват и
искат да слушат повече. Но този монолог е поне вътрешнодиалогичен – така и тук, особено в последните месеци,
проф. Богданов предлага и някои вече готови есета в преработени версии, получили се такива в немалка степен
благодарение на форума, и дори на форумното замълчаване – доста време и доста прочити ще са ни нужни, за да
разберем колко ценно е това.
Впечатляващо, и отново в нормите на Платоновия
диалог, форумът често коментира самия себе си и предлага методически вметки: „Школа за четене, за прочит и
разбиране е нашият форум“ (25.01.2010). Тук има доста
патетика, тя е истинна, но и непълна, защото, от друга
страна, (почти) всяко изследване в даден (литературен)
текст на даден предмет по начина, по който изследващият го разбира, е позволено, „стига само [той] да използва
текста, за да разбере по-точно и да постави под въпрос
своето собствено разбиране“ (11.01.2010). Да, предоставена е своебразна свобода, но целта на диалога (с която
сме пак при Платон) е ясна и твърда – собственото разбиране на говорещия/пишещия да бъде изследвано и
повишено (или „покачено в степен“, както често казваше
проф. Богданов).
Но ключово е и общото разбиране, по което има
много работа, защото то тръгва от „нашата способност
да изработим общ модел за разбирането на тази тема“
(19.05.2016).
И пак се връщаме към личното (и отвъд форума): онова повишаване на нашето разбиране е зависимо от ненашето (разбиране, присъствие, говорене), след като „ние
всички съществуваме подвижно модулно в издигания и

пропадания, в които нашето е постоянно изложено на
някакво ненаше“ (03.03.2016), или малко по-оптимистично: „В това е и задачата – в опита, който се трупа, нашето
собствено да се свързва с изпитваното от близките, от чуваното, а и прочитаното“ (28.11.2015).
При това, отново по Платон, в диалога има по-издигащи се гласове, но той трябва да се води на такова ниво,
на което да бъде разбиран от повече/всички участници, като нашият форум търси дори по-висока демократичност от диалога-образец, и най-сговарящият за него
модел за разбиране се явява херменевтическият: „Но да
оставим историческия план, той не е лесен, иска знания,
а знанията са власт. Да се върнем към херменевтическия
план на разбиране. Там би трябвало да владее равенство“
(26.01.2010).
Чета тези вътрешнофорумни бележки и субективно,
с интерес към определени теми и лични думи на проф.
Богданов, като тези: „Такава ми е нагласата – бързам
да не пропусна онова, което мисля и трябва да кажа“
(23.04.2016) – не е ли форумът точно време-пространството за едно по-свободно първо изговаряне (което пак
да намери ползотворен прием), защото по-лошо би било
то да бъде пропуснато? Любимо ми е и следващото затворено, но и отворено, споделяне около борбата за търсенето на правилните значения: „Аз, разбира се, мисля за значенията на думите, повреден съм от многозначностите в
старогръцкия речник“ (23.04.2016).
А за говоренето на всеки отделен участник нека кажем още, че форумната среда цели винаги да му помогне
(пак по Платон), за да се подобри и разшири и то (както
при разбирането): „Моят език-личност е с ограничени
възможности, а за да може да видим по-цялостно сегашния наш живот, са нужни и други дискурси“ (06.01.2016).
Благодаря на всички, които с езика и с личността си
са разговорили и написали този форум, и остават в него.
доц. д-р Невена Панова

МНОГОИМЕННОТО СЪЩЕСТВО
Никога не съм успявала да пиша добре за приятелите си, които са си отишли от този свят. Не съм успявала да пиша добре и за отишлите си мои учители. Няма да успея и сега, ако се опитам да направя същото за професор Богдан
Богданов. Знам защо – защото за да пиша така, както обикновено се пише, ще
трябва да съм се примирила, че ни е напуснал. Твърде ми е рано.
Затова реших да нанижа фрагменти от живите ни форумни разговорни
протичания. Първата ми идея беше да избера онези фрагменти от форумните
ми коментари, в които рефлексирам върху самия форум. Докато си ги вадех
и подреждах, се зачитах из целите дискусии и когато стигнах до любимата ми
тема „За ненашето в нас” смених идеята. Реших да покажа фрагменти само от
тази дискусия.
Все пак, смятам за важно да напиша най-напред защо се залавям за форума,
при положение, че професор Богданов е прочут с толкова по-славни неща.
Форумът на професор Богданов в сайта му http://www.bogdanbogdanov.net
е най-ценният дар, който съм получила от него през всичките (много) години,
през които съм била негов студент, почитател на книгите му и преподавател в
създадения от него Нов български университет.
Чрез форума професор Богданов даде публичност на процеса на създаване
на текстове си – разкри своята „Светая светих” пред хора, които биха пожелали да се докоснат до нея. Освен наблюдението на публично писане на книги,
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придружено с дискутиране в реално време – пожелалите
да се докоснем можехме не само да четем, да коментираме
и да влизаме в диалог, но и да не одобряваме, да оспорваме, да протестираме (понякога и да се караме), а и да
пишем текстове. Случвало се е няколко души заедно да
композираме текстове, следвайки партитурата на професор Богданов, който изпълняваше ролята и на диригент
на оркестъра в неговата виртуална словесно-правена форумна реалност. Писането, заедно с други или за други, се
оказа огромно удоволствие.
Емоцията и мислите ми за форума са синтезирани в
един коментарен диалог с Веселина Василева, по повод
завършването на първата форумна книга на професор
Богданов – „Разказ, време и реалност в старогръцката
литература”, София: ИК „Жанет 45”, 2012 г.
Веселина Василева: „Едно от нещата, които професор Богданов направи през тези години, е, че написа
книгата, благодарение на която ни събра - понякога си
представям как книгата ще се казва „Разказ, време и реалност“, но в нея винаги ще прозира старото й заглавие
„Любов и разказ“ - и си мисля, ние винаги ще знаем това
- някой може да напише и да разкрие този факт - но дали,
когато ние умрем - другите хора, които четат „Разказ,
време и реалност в старогръцката литература“ - ще успяват да отключат това и да го извлекат - от малките
разкази, из между скобите, от финалните строфи, които се приема, че просто правят текста по-дълъг - както
е при Херодот. Дали ще има археолози на текста, които
ще могат да възстановят невидимото заглавие на устността. И дали ще бъдат толкова смели, че да открият
тайната – че тази книга не е любов и разказ на старогръцката литература, а на тяхната собствена.”
Росица Гичева-Меймари: „Не, Веси, няма да има
такива външни на форума бъдещи археолози, които да
разберат всичко това, което стои в невидимата част на
айсберга-книга. То ще си остане само за нас, живелите в
този форум с живото катадневно правене на текстовете.
То и сега не се разбира, нищо че заглавните текстове и коментарите си седят публикувани. Дори да седне някой да
ги чете внимателно наред, подводната част не може да се
разбере, защото се разбира само с живеене-плуване в момента, в който се прави. Виждам/усещам го, когато чета
дискусии, в които не съм участвала – не се докосвам до
дълбината им, дори и да усещам, че я има.
Това, което професор Богданов направи, е като онова, което е направил Аристотел, като си е публикувал
текстовете така написани, че само на живо слушалите ги
негови форумци да могат да ги разбират в пълнота. Не
се причислявам към онези форумци, които разбират в
пълнота, но пролуки ми се отваряха и на мен от време
на време – моменти на радостно вдъхновено празнуване.
Сигурна съм, че ако бях зачела книгата без да съм живяла
във форума, такива пролуки нямаше да ми се отворят.
За това искам да благодаря на професор Богданов. Не
съм чувала за друг такъв експеримент – някой да пише
книгата си на живо и свръх-публично-електронно пред
целия съответно-езико-четящ свят. Това не е само от/със
смелост, самочувствие или опитност. То е и от/със свръхуважение към читателите, към всичките евентуални читатели без никакво изключение. Да пишеш книгата си
пред читателите си е като да си съблечеш не само дрехите,
но и тялото пред тях (то и самата форма на електронно

общуване принуждава така да стане). Да пишеш книгата
си пред читателите си означава, да имаш постоянна обратна връзка какво и защо не е разбрано, да преформулираш така, че да стане разбираемо за разнообразните
начини на разбиране на всеки един от коментиращите
читатели, които лични начини на разбиране могат да се
променят във всеки следващ момент. Това означава да
пишеш-правиш за читателите си в буквалния и пълния
смисъл на думата. Така се чувствах, докато участвах във
форума – професор Богданов пишеше-разясняваше и за
мен, бавноразбиращата, взряна основно в детайлите и
отговаряща на реторични въпроси Леля на Сократ.
Благодаря Ви, професор Богданов, че слязохте под
чертата на заглавните текстове, влязохте в коментиране
на коментарите и ни направихте да разбираме повече, подълбоко и по-красиво.”
____________________
ЧЕТЕНЕТО, ЧИТАТЕЛЯТ И ДРУГИТЕ
http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum_arch.
php?page=discussion_show&ofs=6&discID=33
Росица Гичева 2010-11-13 21:58:05
Затова мисля, че устността и устното общуване са
много важни. Само чрез тях можем да получим обратна
връзка по отношение на нашето четене на други хора.
Затова и много се радвам, че професор Богданов направи форум – за да можем постоянно да го питаме, правилно ли го разбираме. И той, разбира се, най-често да ни
отговаря „Разбира се, че не!”.
____________________
Темата „За ненашето в нас” бе първата форумна тема,
в която професор Богданов започна да използва много
лично говорене. В нея участваха с коментари най-голям
брой форумци – може би почти всички. Коментарите
изпълват 22 форумни страници. Това е една от темите с
най-голям брой прочитания (в момента са над 55 000).
Пълна е с лични вдъхновения, интелектуални разбирания, рационални и ирационални просветления, човешки емоции, приятелство. Започна прекрасно празнично
- то и времето бе предколедно, коледно, новогодишно и
следновогодишно. По средата на цялата интелектуална и
чисто човешка редова красота, която бе започнала да се
случва на всички форумци (включително и на професор
Богданов), излезе поредното обявяване на Комисията по
досиетата, което силно ни засягаше. Случи се нещо като
античен религиозен празник – сблъсък на светлина и
тъмнина, добро и зло, приятелство и враждебност, храна
и отрова, празник и трагедия. Бих искала да припомняпокажа професор Богданов както го видях-разбрах-разпознах тогава.
____________________
ЗА НЕНАШЕТО В НАС
Богдан Богданов
http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum_arch.
php?page=discussion_show&discID=34
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„Та ето и въпроса, повдигнат от Веселина и формулиран от Росица. Търсейки своята оригиналност, няма как
да не усетя колко крехка и повърхностна е тя в сравнение
с дълбоко заложеното немое в мен. Най-напред по линията на тялото, което съм. В него има и по-близки положения, свързани с живота на родителите ми и техните
родители, за някои от които се досещам, вглеждайки се
в живота на моето тяло. Проблемът е с по-далечните
положения. Тялото ми е със замайващо дълга история,
която без всякакво съмнение излиза извън човешкото.
От този огромен масив отвреме-навреме нещо изплува. Въпросът е да го разбера като немое, да не го спра
с биографичната си памет, дори с тази на двегодишно
дете. И аз виждам себе си в прегръдката на майка си в
мазето на къщата, в която отраснах, разтреперена от
падащите бомби през януари 1944 година. Въпросът е да
си представя този страх небиографично, да забележа, че
когато се прозявам, няма особена разлика между моята
прозявка и прозявката на полегналото отсреща куче. Въпросът е да ме осени интуицията, че влизам с това куче
в обща категория и че нейното име е и мое. Въпросът е
да се оформи в съзнанието ми реалистичното твърдение,
че съм многоименно същество, въпреки че имам едно име.
Линиите на чуждото в нас са много. Но нека да влезна в масива на онова, което така набързо противопоставяме на тялото и наричаме душа и дух. За мен те са
свързани с паметта, усета за време, мисленето и речта.
Ето сега редя думи. Не е толкова лесно да се каже кое е
собствено моето в тях. Но все едно в българската реч,
която съм усвоил и която съм усилил с опита на други
езици, гъмжи от немои неща. Между тях е и основното,
за което имам съзнание – че нито мога да говоря, нито
мога да помисля за нещо, без да породя клас от други неща
като него.
Написал съм книга, на заглавната страница стои
името ми, отговарям за казаното. Да, но масивът на казаното преди мен е вътре в моя текст по същия начин
както опитът на живота от много милиони година на
земята е в моето тяло. Бих искал да имам спомени за
този живот и сигурно в моменти на сънно просветление
такива спомени изплуват.
Но онова, което е по-постижимо, е да схвана, че щом
тялото ми е устроено по чудовищно сложния начин, за
който имам толкова доказателства, не е вероятно общественото и духовното ми битие да протичат толкова просто, както ми се представя. Оттук и амбицията
да гледам на своето като на бездънен кладенец, който от
безкрая на времето вкарва в мен значения и стойности,
които ни най-малко не се покриват с лесните опростявания и етикети на редовото всекидневно и обичайното
научно говорене.
Това сложно, сигурен съм, може да се изкаже меко и
просто, ако всеки за себе си, в степента, в която може,
се откаже от лошото линейно еднопластово говорене.
Струва ми се, че има само един възможен начин това да
стане - ако усетя обективното като една или друга екзистенциална ситуация в самия мен. До което и се опитвам да се добера в особената реч, която ползвам.
И друг път съм публикувал заглавно такива текстове. Та това ви подканям с това есе. Ако не ви се пишат
заглавни статии, предлагайте по-малки лични текстове. Не ви карам да имитирате това свързване на научно

обективното с екзистенциалното, единственото, което
ви моля, е да се опитате да бъдете по-свързани и по-дълги
в личното и топлото.”
____________________
Росица Гичева 2010-12-01 22:10:56
Благодаря за невероятно хубавия отговор-коментар
на професор Богданов, който е станал заглавен текст толкова хубав, за какъвто даже не съм допускала да си
помечтая. Професор Богданов умее да прави такива неща
- в пъти повече от това, което може да се допусне като
възможно. И всички форумци, които живеят в протичането на форумното време, са го усетили – толкова е силно.
Аз прочитам протичането на настоящия заглавен
текст като посвещаване в мистерия. Най-сетне, след
почти две години Професорът направи с нас нещо като
посветителен ритуал (досега изглежда бяхме като в подготвителен клас) и като личен мистагог (водач в мистериално посвещаване) ни заговори силно в първо лице
единствено число и чрез пряко представяне на личен
опит. Много от нас обичат така, не само заради някакво
лично-предпочитание-екстравагантна-хрумка, но и защото новият вид електронна култура-комуникация, това
странно смесено устно-писмено говорене, завръщането
на устната култура изглежда някак го налага.
За мен откровението-просветление беше да разбера
как на практика могат да се правят многото реалности.
Ей така с две три изречения с всекидневни думи, с няколко щрихи, и хоп (почти като на магия) ми се каза и
показа, как може светове и действителности да се издигат
пред очи и пред ума. И не само че се издигат, това и друг
път ни е било казвано, че става, но сега знам и как точно се прави, разбирам механизма. Не че досега не съм го
правила, както и други сигурно са го правили, но то, поне
за мен, бе напълно неосъзнато и неосмислено. И като такова, е ставала някак случайно, неконтролирано, и заради това не особено ефективно.
____________________
Лелята на Сократ 2010-12-07 00:25:42
Няма друг начин да се докоснеш до реалността на друг
човек, освен ти сам и по собствено желание да се оставиш
да следваш неговите разбирания и правила. По-голямата
трудност е да ги разбереш, а не да ги следваш.
Ей на това се мъчим всички ние, форумците на професор Богданов, вече две години. И той се мъчи с нас.
____________________
Росица Гичева - 2010-12-10 20:14:04
Искаше ми се да отговоря на силната тема-риториченвъпрос на професор Богданов:
„Затова живеенето е естествено неравно с временни
отваряния и зървания на едно или друго по-сложно като
че ли много съществено, което веднага се губи или размива.
Такова зърване става в момента. Въпросът е дали
то е наистина нещо временно и неупотребимо, или има
начин сложността му да се пренася в някаква степен в
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ареала на непразничното живеене, което иначе не понася подобни усложнени модалности като тази, която обсъждаме, че трябва да потърсим в себе си достойнството на т.нар. ненаше. Аз вярвам, че такова пренасяне е
възможно. Защото дележът празник непразник е нещо
мислително и инструментално, а не чисто реално.”
Убедена съм и аз, че това е възможно, особено за съвременния човек, в чийто свят и реалности е възможно
празничното и делничното да не са особено отграничени.
Една от причините намирам във факта, че времето протича все по-забързано (случванията са все по-често) и
разстоянията между празник и делник постоянно се скъсяват. До там, че може да се стига до преливането им. И
Форумът е един пример за постоянното ставане на това
преливане на празничното във всекидневното. В нашата
среда-общност винаги се получава така, че да имаме налице, освен професор Богданов, поне още няколко участника, които са в състояние на готовност да уловят или да
направят момент на надхвърляне, зърване, празник. Без
да сме се наговаряли, като че ли винаги има дежурни по
залавяне на празничното надхвърляне, ако то вземе да се
зададе на хоризонта. Това ми се струва че е една възможност, която предоставя електронната форма на комуникация (култура), от която и ние много добре се възползваме (или това просто ни се случва, неизбежно е?).
____________________
Bogdan Bogdanov - 2011-01-01 13:30:28

Прегръщам ви!
____________________
Лелята (от гнездото) на Сократ - 2011-01-02 02:09:38
Всеки човек, който е успявал да създаде нещо с друг/и,
знае цената на компромисите. Няма начин да се живее и
прави нещо заедно с друг, и да се успява без компромиси.
В една от първите теми (есето на Миглена Николчина за
фрагмента на Сафо) се случи да спомена нещо (Росица
Гичева - 2009-03-16 23:32:41), което сега ще повторя. За
мен не съществува идея, за която си струва да бъде жертван човешки живот или съдба. Никоя идея не може да
бъде по-важна от съществуването и възможността за
създаване, които трябва да се полагат на всеки един човек. Темата за компромиса е важна и много на място, особено в контекста на темата за приближаването на казаното и случващото се.
Истината на глазурата не изключва истината на горчивия хап и именно заради това сладостта на първата
може да облекчи/компенсира/уравновеси (поне донякъде) горчилката на втората. Имахме време да се подготвяме и да забъркваме купи със шоколадови глазури, в които
може да се пускат горчиви хапове. Освобождаването от
горчилката също е радост - като свалянето на тесни обувки или като животоспасяваща операция.

Ако купите с шоколад не са достатъчно големи, кажете, докато е време, да забъркаме още ...
Благодаря ви за милите благопожелания и оценки. И
Музикално-танцовият шоколад, който забърквам от
аз ви честитя от сърце Новата 2011 и пожелавам наше- няколко дни, също е почти готов.
то гнездо на успех, бодрост и разбиране да набере сила
____________________
и да породи обществото, за чието устрояване вече не
само знаем, но и разполагаме с реализация. Пожелавам ви,
Bogdan Bogdanov - 2011-01-03 11:24:42
разбира се, да се сбъднат и личните успехи и радости, за
които мечтаете.
Въвличам ви в темата за компромиса, която ме вълнува по причини, които са ви известни. Едната от тях
Мен упорито ме интересува едно постигане, към кое- ще коментирам. Но, така или иначе, нарушавам свято
то се стремя отдавна – приближаването между каза- правило. Защото и в любовната, и в приятелската блиното и случващото се. Изглежда затова не се отдавам зост, а и в топлото общуване, каквото става говоренелесно на преувеличенията, в които изпадаме поради ра- то в нашия немноголюден форум, близостта налага дисдост, особено по време на празник като днешния. От- кретност.
лично знам, че не само поради толкова компромисното
българско минало, но и поради компромисната природа
Аз най-напред ви предложих крайно недискретната
на самото живеене, преувеличенията на радостите и идеология, че реалността е и даденост, и нещо проектипразниците са един вид мъдрост на твърдо потъване в рано, което се наслагва върху нея. От което тръгва дълреалното тук и сега.
бинният компромис, че пишейки по някакъв въпрос, няма
как с вплитане на по-нетрайното в по-трайното да не
Да, но покрай този извор на смисъла има и друг, кой- си внушаваме и да не внушаваме, че истината е в трайто го поставя под въпрос – усещането, че тези празнични ното. Да, но тя се получава вторично и в този смисъл не
моменти са глазури върху дълбината на многото други е такава.
времена, които също са тук. Затова когато стане дума
за истина и смисъл, не съм склонен да смятам, че истинаНе знам дали сте приели тази теза. Аз обаче вече
та на едното изключва истината на другото.
ви влека към друго - карам ви да си дадете сметка как
се е достигнало до тази теза. Защото тя може да звучи
Та сега ви приветствам от сърце, но и ви напомням, убедително, но да не е убедително поражданото от нея
че скоро ще размия глазурата на вашата радост – пър- настроение. Мои близки, които приемат донякъде тезаво, като ви запозная с кратък дневников текст от 1979 та, бягат от настроението. Един от тях избяга и от
година, и второ, като публикувам обещания заглавен ма- форума.
териал, чиято основна тема ще бъде именно това - компромисът.
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Настроението не е без значение, защото в него е им____________________
плицирано твърдение. И когато някой се е идентифициРосица Гичева - 2011-01-04 01:17:06
рал с усещането си за обида и депресия и не подозира, че
под тях се крие и друго, той се потриса и не приема позиПрофесор Богданов, в текста от 29.10.1979, макар да не
тива на настроението, с което върви тезата. Така че и знаете, „че колкото и обществено свързано и накърнимо
то, а и тя му се струват неискрени и неверни.
да е от средата, в която живее, човешкото същество не се
свежда до нея”, да обърквате „безредния ред на комунисТа затова цитираните по-долу два такта от дъл- тическото време с човешкия ред” и да приемате „компрогата история, довела до сегашната теза. Първият е от миса на онова време като ред и на всеки живот”, все пак
1979-а година, а вторият от днес. Речта им не е много ясно разбирате (и тогава), че става дума за задънена улиразлична, различни са настроенията им и скритите в ца, че тези разбирания и поведение не са довели до нищо,
тях идеи. В текста от 1979 година аз страдам и все още че са празни обороти, (все пак, статията остава да бъде
не знам, че колкото и обществено свързано и накърнимо прочетена от някого в бъдеще, както Ви е казала Миглена
да е от средата, в която живее, човешкото същество не Николчина – каквото си направил за някого, който не го
се свежда до нея. Същевременно обърквам безредния ред на е оценил, ще бъде усетено от друг), че е по-добре да не се
комунистическото време с човешкия ред и приемам ком- следва този ред, който и без това нищо не създава, дори
промиса на онова време като ред и на всеки живот. Да, на Вас не Ви е позволил нещо да създадете. Дали е трябвано въпреки същата дума те са и достатъчно различни.
ло да се бунтувате – аз не знам дали това е било възможно
и дали също не е било празен, а още повече – унищожите29.10.1979
лен ход. Малко съм живяла в онова време.
Редно ли е да се бунтувам срещу един ред, за чието
укрепване допринасям? Задушава ме недемократичната
атмосфера, която дишам, а я поддържам – ползвам връзките, които поражда. Което се отнася и за научната
ми статия, публикувана благодарение на тези връзки.
Получавам хонорар, почерпвам, но статията увисва, не
достига до никого. От нея не са се нуждаели, няма съответна среда, която да я обсъди подобаващо. В края на
краищата тя престава да е този текст и се превръща
в полутекст, указващ към друго, не към това, за което
става дума в него. Мисленето ми по въпроса става моя
лична работа и от речевите валенции, които ме занимават, няма полза. Така се оказва, че говорейки и казвайки
това и онова, аз всъщност мълча. И се укорявам: “Поне
да псувах, да говорех гадости. Дори ученикът, който грачи грапаво своите груби иронии, дори той се изказва поточно от мен, защото поне изразява неспокойствата
на младата си плът за разлика от моята отсъстваща,
непознаваща радостта на избухващото казване.”
3.01.2011
З. ми даде вълнуващ испански филм «El mar». Болезнена история за деца, които не могат да се измъкнат от
следата на жестокото минало и умират в убийствената вина, от която тръгва животът им. Оцелява само
малкото момиче от тогавашната детска група, по-късно медицинска сестра монахиня в болницата за туберкулозни, в която протича действието. Та тя казва това,
което мога да кажа и за себе си: «Религията за мен това
са другите, живея техните животи.» Наистина другите
ме интересуват постоянно, как са устроени, как преживяват, какво виждат и помнят. Знам защо. Чрез тяхното по-съответно разбирам своето – и като различно, и
като подобно. По това подобно най-вече се досещам за
по-общите проявления на живото с памет. Разбира се, не
успявам особено, а и се пазя от надменността, която се
поражда от контакта с по-общото.
Пожелавам ви още радост в продължаващите
празници!

За текста от вчера не смея да говоря – много е страшен.
Ще кажа само това.
От 1978 г. до вчера е минало вече много време - цял
един Христов живот. Би било много хубаво, ако бихте
могъл накрая да излезете и от филма, който разказвате
- без да изоставяте другите хора (нас туберколозните и
с космати твърди сърца), да живеете не само животите
на други, но и със себе си, и за себе си, за собствено удоволствие и радост на своите близки.
Звучи като тъпа обикновена глазура, банален хепиенд, но ... друго не бива да е възможно!
____________________
„Другото”, което не смеех да назова тогава, не само бе
възможно, но и се случи, макар и след пет години пълни с
форумни книги и много вдъхновени дискусии.
Това, което осъзнах в пълнота едва след като Професорът вече не пише във форума, е че той наистина цял
живот се е грижил за другите, за хиляди други – не косвено, а пряко и ежедневно. Разбрах по-пълно онова отъждествяване с монахинята от болницата във филма „El
mar”. Той наистина истински се интересуваше от хората, с
които имаше дори само служебни отношения. Интересуваше се и от най-обикновените, (включително лели) като
мен. Общуваше, познаваше в дълбочина и се грижеше за
всеки един от нас лично - с необикновена всеотдайност
и не малко прощаване на нашите сглупявания. Не проявяваше никаква надменност. Необикновен човек, или
както той се нарече - „многоименно същество”.
Сега, когато знам, че няма да ми отговори на въпросите нито във форума, нито по мейл, осъзнавам в по-голяма пълнота, какъв остров ни е проектирал и изградил
в Нов български университет – свободен, сигурен, цивилизован и красив. Досега си живеехме почти безгрижно
в него, а сега малко се страхувам дали ще смогнем да се
погрижим на свой ред достатъчно добре за този островсвят, който той ни направи и ни остави.
Горните страхливи настроения не са типични за мен
нито в реалния живот, нито във форумното ми превъ-
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плъщение на Лелята на Сократ. За да сменя това настроСоло – кой може да свири на пиано? Да си признае и
ение ще завърша с едно от типичните ми форумни про- да го вземе. И без това тук звучи твърде ресторантскоявления на „DJ” – с една от многото песни, които пусках, акордеонно и е редно да се направи доста по-добре.
превеждах (колкото мога) и драматизирах във форума на
професор Богданов. Помня радостта му в онзи момент.
Всички – форумен хор, вдъхновен (евентуално) от
____________________
тайния акорд.
В: Културният афект и човешкото сетиво, автор на
текста Дмитрий Варзоновцев
http://www.bogdanbogdanov.net/bg_forum_arch.
php?page=discussion_show&ofs=3&discID=58
Лелята на Сократ - 2012-03-31 05:17:33
И ми се завъртя моята еврейска песен – „Алилуя” на
Ленард Коен. http://youtu.be/YrLk4vdY28Q
Тя си е моя, цялата мога да си я изпея на себе си, припознавайки се във всичко. Но сега, по повод дискусията
тук, си представях как може да бъде изпълнена като наша
от много хора във форума. И ми се зараздаде някакъв
разчленен ред. Не че не може и с други хора и ред, но в
този момент ми се подреди така.
Първо, разбира се, е редно да започне
професор Богданов – като Учителят. И без това конкретните първи редове най-много му подхождат.

Хора/приятели, бил съм тук преди,
знам тази стая/място, ходил съм по този под.
Разбирате, бях свикнал да живея в самота
преди да Ви познавам.
Виждал съм Вашия флаг на мраморната арка,
но чуйте, любовта не е вид боен-победен марш,
любовта е едно студено и едно много самотно
„Алилуя”.
Дует Маркиз и Маркиза. Не знам кой е маркизът и
ми е най-безопасно да дам сексуалната сцена на него и
милата му, още по-непозната нам маркиза. А и маркизът
ми показа, че може да (ме) вкарва в подсъзнателното, в
спомени от минали животи и в животни.
Имаше време, когато ми позволяваше да разбирам
какво наистина става отдолу, в дълбочината.
Но сега, сега дори не ми го показваш, нали?
Спомням си, когато се движех в теб
и светия дух-гълъб също се движеше,
и всеки дъх, който изтръгвахме беше „Алилуя”.

Научих/прочетох, че е съществувал тайният
акорд/хармония,
който Давид изсвирил и зарадвал/угодил на/ Господа.
Един липсващ в това изпълнение куплет, който може
Но на Вас много не Ви дреме за музиката, нали?
да бъде изпълнен отдалеч и без микрофон от „ИстинскиЗапочва така:
ят Сократ”, когото също не знам кой е, но е близък на лекварта, квинта,
линското космато сърце. Може и от Ерато да се изпълни.
минорно спадане, мажорно въздигане –
слисаният цар композира „Алилуя”.
Казваш, че напразно съм взел това име –
(Алилуя=”Слава на Иа”; Иа е съкратено прозвище на
аз дори не го знам името.
YHWH, Господ)
Но и да го знаех,
искам да кажа – наистина/истински,
Веселина-Теодоте-Крадла - заради вярата, а и защото
какво те засяга?
й подхождат връзване, чупене и рязане.
Има сноп светлина във всяко име-дума,
Без значение кое от двете си чул –
Вярата ти беше силна, но искаше доказателство –
святото или съкрушеното „Алилуя”.
видя я да се къпе на покрива.
Красотата й и лунната светлина те превзеха.
Аз, Лелята на форума и на Сократ, защото все по
Тя те върза за кухненски стол,
малко и все бавно разбирам, но поне винаги и докрай/
счупи ти трона, отряза ти косите
смърт много се старая.
и от устните ти изтръгна онова „Алилуя”.
Дадох всичко от себе си – знам, че не беше много.
Дует Нинел и Дмитрий – двубой на култур-афекта
Не можех да чувствам, затова се научих да докосвам.
със сетивата на балета и бойните изкуства в икономиката
Истината казвах – не съм дошъл да Ви забаламосвам.
и социологията.
И въпреки че всичко тръгна да отива по дяволите,
ще застана направо пред Господа на Песните
Вижте, може и да има Господ горе,
само и единствено с това на езика - „Алилуя”.
колкото до мен –
всичко, което научих от любовта е
да прострелвам този, който вади оръжието
гл. ас. д-р Росица Гичева-Меймари
по-бързо от теб.
(форумно - Лелята на Сократ)
Не е вик на плач, това, което чуваш тази вечер,
не е някой пилигрим, който уж е видял Светлината,
не, то е едно студено и много съкрушено „Алилуя”.
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За новия
български
университет
Димитър Дочев, Петко Стайнов, Васил Гарнизов
В-к “Век 21”, год. 1, бр. 8, 23 май 1990, с. 4-5
Академичното образование у нас е недоволно от
себе си. Недоволно е, защото академичното в него е
твърде малко. В проектите за промени се настоява да
се преодолее “училищното” в полза на “академичното”.
В университета до днес се четат общи лекционни курсове, задължителни за цели потоци студенти. Водят
се упражнения, при които асистентът влиза във всяка
група и във всяка повтаря едно и също – студентските “групи”, изграждащи “курсовете” изцяло повтарят
училищните “класове”. За това и училищната и университетската терминология са унифицирани, а където не са, са аналогични. И училището, и университетът
имат “випуски”, учениците имат “срокове”, студентите
– “семестри”, едните са “абитуриенти”, другите – “абсолвенти”. И в училището, и в университета се изучават “учебни предмети”, за да се стигне до абсурдния
паралел между “класен” и “курсов ръководител”. Дори
отделни промени, целещи да “усъвършенствуват”
университетския “учебен процес” – въвеждането на
текущи оценки по американски образец, на практика
възпроизвеждат училищното изпитване през срока.
Зад тези неща се крие представата за студента като
ученик – неактивния и недобросъвестен обект на образованието. И тази е представата, която ежедневно,
ежечасово и в масов мащаб поражда “училищни” настроения.
Българският студент сам казва, че “отива на училище”, а когато не иска да се чувствува ученик, казва, че
“отива на лекции”, което без друго е същото.
“Академичното” е възможност за избор. Много
преподаватели четат много курсове, които периодически се променят. Малко от тях са задължителни,
останалите се избират. Смяната на курсовете цели
преподаването на науката да следва отблизо нейното
правене. Тези неща имат външен израз в “Разпис на
лекциите”, какъвто от четиридесет години българският университет не познава. Вътрешното им основание
пък е в представата за студента като активен човек,
равноправен сред другите поради равната възможност

да се променя и в промяната да осъществява своята
свобода.
И така, да се преодолее “училищното” за сметка на
“академичното”. Но колкото и зле да се приема първото, и колкото и ентусиазирано да се мисли второто,
състоянието на съществуващата масивна структура е
такова, че, дори осъществени докрай, промените в нея
нищо не променят. Или по-точно, колкото повече се
променя, толкова повече е същото. Бедата не е в непостижимостта на желаната академичност, а в чудноватия, макар и банализиран от традицията начин, по
който въпросната се осъществява. Когато виждаме, че
в сегашния университет студентите са организирани
като ученици, виждаме ли едновременно с това как
са организирани техните преподаватели. За да може
студентите да бъдат поставени в положението на ученици, необходимо е да бъде изпълнено едно условие.
Сегашният университет го изпълнява. Изпълняват
го и най-смелите проекти за неговото реформиране.
Простотата на това условие му дава привилегията да
не мислим за него – преподавателите трябва да бъдат
организирани по армейски принцип. Разграничението
между научните степени (кандидат и доктор) и научните звания (асистент, ст. асистент, главен такъв, доцент,
професор) възпроизвежда военното разграничение
между звание и длъжност. Почти навсякъде по света
висшата научна степен (от бакалавър през магистър
до доктор) съвпада с края на обучението. Тя увенчава
края на несамостоятелността в развитието на учения.
Оттук нататък званието (асистиращ професор, асоцииран професор, адюнкт професор, професор) бележи
етапите в самостоятелния път. У нас научните степени
и научните звания вървят успоредно, което е много хитър замисъл: вместо да фиксират етапите в развитието, те в комбинацията си бележат степени в йерархията. Само защото наистина осъществяват второто, те
могат да символизират първото. Благодарение на тази
хитрост йерархията, така да се каже, допълнително се
йерархизира. Също както във войската върху йерархи-
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ята на длъжностите се налага още една – йерархията
на пагона и нашивката. Липсата на вицмундир върху
академичното тяло е лъжлив сигнал за либералност на
академичната среда. Където я има, либералността се
дължи не на структурата, а на възможното нежелание
да се полагат в нея енергично.
Макар и формулирано по този начин, казаното не
означава, че сегашният университет е военизиран.
Както и че войската е академизирана. Просто в организирането на преподавателското тяло е залегнал определен принцип, който присъства и в организирането
на офицерския корпус. Принципът не прилича на проявленията си, нито пък е задължително проявленията
му да си приличат помежду си. В академичната сфера
този принцип ражда стабилност и мигновенно трансформира настоящето в традиция. Днес и българските
преподаватели, и българските студенти са стиснати в
една и съща мъртва хватка – традицията. А такава, каквато е, тя има една важна особеност – не уплътнява
индивидуалното усилие, а го оголва. Представя го като
лишено от близък и видим смисъл повторение. Повтарят се лекция след лекция, упражнение след упражнение, изпит след изпит. Накрая студентът е “завършил”,
което означава, че може да избере дали да се включи
във възпроизвеждането на ритуала с “младежки ентусиазъм и енергия”, или да остане със спомена за него
– “... и философия, и право, а и медицина аз учих не
една година, и ей ме същият глупак, какъвто бях преди”. Интересните неща в университета стават извън
университетските процедури. Но така и не успяват да
изградят устойчива среда, не просто алтернативна, а
продуктивна с алтернативността си.
Такава алтернативна среда може да създаде само
един нов български университет. В борбата си с “учебните програми” старият университет настоява на сво-

бода на професора. Но колцина от някогашните ни
преподаватели наистина знаят що е свобода. Поставен
начисто и извън всякакви конюнктури, подобен въпрос е в състояние да ни озадачи. И все пак, и въпреки
старанията на управяващата партия, такива хора има!
Те са на езика ни.
Самите едва ли изпитват нужда да се променят,
поне в смисъла популярен сега. Но и новият университет не е нещо, към което ни тласка нуждата. Напротив,
нуждите ни сега са други и твърде прозаични. Новият
университет има място не защото не можем без него, а
защото искаме да го направим и самата мисъл за него
предизвиква известно съживяване. Вместо застинала
традиция новият университет предлага интелигентно
и ефикасно конструиране на динамика – такъв е неговият отговор на офицерския принцип. Не проява
на една структура в друга, а създаване на съвършенно
нова, чиято същност е в постоянното конструиране
на динамика. Обучението става нещо, протичащо на
различни нива с разнопосочни преходи между тях.
Преднамерената неустойчивост на структурата е найсигурната гаранция срещу “традиционността”, иначе
казано, срещу опасността университетът да възпроизвежда сам себе си.
Как се постига тази динамика? Новият университет
разграничава в обучението един период на по-слаба
инициатива на студента и значи на по-висока “училищност”. Един “колежански” период, в който студентът не е студент “по нещо”, а студент “в университета”.
Това е първата степен в обучението му. Заетостта му е
с курсове в широк спектър, задължителни само като
фиксиран брой. Фиксираният им брой го задължава да
не е ленив, а многообразието на различни материи го
принуждава да избира и култивира интереса си.
През време на средващия етап студентът в новия
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български университет работи целенасочено, за да
специализира в избраната област, съвпадаща с някои
от факултетите (департаментите). Сега той стеснява
курсовете по материята, а изборът му вече се санкционира от избрания департамент, който одобрява допълнителните странични курсове.
Преломът в обучението идва на третия етап, когато
студентът получава възможността и задължението да
играе и другата роля – сам да преподава, като същевременно продължи да се образова и да се явява на изпити. Способността за преподаване се оказва не само
една от възможните цели на образованието, а негов необходим компонент. Знанието е усвоено в степента, в
която може да бъде предадено на друг. Преподаването
на студента е своеобразна форма на изпит. Функцията на преподаването като изпитание впрочем може да
бъде открита и в дейността на професора. Поради свободната избираемост и алтернативността на курсовете,
преподавателската му работа е непрекъснато санкционирана от студентския интерес. Преломът е възможен,
защото още от началото на обучението между студентите и преподавателите съществува пропорция между
свободна инициатива и свободно избрана принуда,
такава, че традиционното втвърдено отношение между началници и подчинени се заменя от индивидуална
подвижност и нарастваща компетентност. Третият период завършва с докторат и не е задължителен за всички студенти, тъй като първите два представляват завършен образователен цикъл и гарантират определена
квалификация. Ако през първите два периода униревситетът произвежда компетентност, през третия осигурява собственото си възпроизводство като буквално
възпроизвежда академичната идея: образованият човек, който чрез външно въздействие е приучен да бъде
независим от външни въздействия.
Така стабилността на крайния резултат е гарантирана от подвижността на структурата. От една страна,
постоянно се менят отношенията между преподаватели и студенти. От друга, постоянно се променя съдържанието на самите курсове. То в голяма степен зависи
от актуалните научни интереси и на преподавателите,

и на студентите. От трета страна, обект на промяна е
и самата вътрешна структура на университета. Отделните департаменти не са създадени веднъж завинаги,
а могат да се прекрояват според научната конюнктура
или преподавателската наличност. Променя се и организацията на университетското пространство. Традиционният му център в лекционната зала с катедрата и
аудиторията, с еднопосочното оповестяване на истините естествено се измества в малките библиотечни
зали, където се ражда стимулиращото съжителство на
писано слово и живото говорене.
По този начин овладяването на знанието става не
по слухове за него, разпространявани в научния печат, както е обичаят в едни части на света, а по начина,
възприет в други части – с истинското посредничество на автентична човешка общност, живо променяща
се, стимулираща и възнаграждаваща индивидуалното
усилие.
Старият български университет е плод на следвоенното време, когато културната революция, тоест терорът върху културата приключва с абсолютна победа
– не само са неутрализирани личностите, ликвидирана
е самата среда, която е пораждала културата. Ако образованият и интелигентен човек у нас е така слабо продуктивен, то е, защото да бъде себе си за него се оказва
недостатъчно. Той трябва да бъде едновременно и себе
си, и средата си, която липсва. Освен че развива специфични характерни черти, подобна жизнена ситуация
е и нездравословна. Така че освен умно място новият университет е и нещо повече – той е здравословно
място.
В известен смисъл новият университет вече съществува. Има го в малките гнезда на сократическо
общуване, където “учителят” и “учениците” динамично и с желание сменят местата си. Превръщането му в
институция е въпрос на близко бъдеще и това бъдеще
вече е започнало. Неизбежните за случая затруднения
са предмет на друг разговор. Засега нека завършим с
това, че престижът на един университет се набавя не
от инерцията на миналото, а от чувството за пълно-
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ценно присъствие в настоящето, което чувство
не е нищо друго освен радост от нарастващата
интелигентност. В новия университет и студентът, и професорът чувствуват в себе си амбиция да бъдат интелигентни. Едва тогава обвързаността с миналото идва на мястото си и става
плодотворна. Защото, да го кажем заедно с Гертруд Стайн, “какво им е хубавото на корените,
ако човек не може да ги отнесе със себе си?”
Б.р. С тази публикация вестник “Век 21”
обявява създаването на “Дружество за нов български университет” сред членовете на което са
проф. д-р Богдан Богданов, доц. к.ф.н. Никола
Георгиев, проф. д-р Елка Константинова, доц.
к.ф.н. Цочо Бояджиев, проф. д-р Йордан Пенчев, к.ю.н. Александър Джеров, Михаил Неделчев и др.
--Бел. на преписвача Васил Гарнизов от 2016 г.
Този манифест, публикуван в навечерието
на първия за нашето поколение свободен 24-ти
май, е плод на инициатива и няколкомесечно
обсъждане между авторите му и част от членовете на бъдещото дружество, при важното
участие на Георги Минчев. В действителност
идеята за съдаването на Нов български университет с неговата мисия, визия, особено устройство и принципи е родена в общуването между
Димитър Дочев, Петко Стайнов, Георги Минчев
и моя скромност. Веднъж взели решението, се
обърнахме първо към Богдан Богданов с покана да оглави амбициозното ни начинание с
мотива, че именно чрез неговия семинар сме
се докоснали до друга възможност и подход
в образованието. С присъщата му опитност и
взиране в детайла той ни постави серия от пообщи но и практически въпроси и поиска от
нас по-детайлно представяне на идеята, което
и направихме и с което формулирахме и основните положения на манифеста “За новия български университет”. За наше голямо удовлетворение след кратък размисъл Богдан Богданов
прие да оглави инициативата. Дружеството бе
създадено и регистрирано няколко месеца след
публикуването на манифеста. Реално учредители на Дружеството за нов български университет станаха Богдан Богданов (председател),
Александър Джеров (зам.-председател), Васил
Гарнизов (секретар), Петко Стайнов, Димитър
Дочев, Георги Минчев, Георги Гаргов, Йордан
Пенчев, Цочо Бояджиев, Стефан Попов, Михаил Неделчев и Георги Кацаров. Много от положенията в манифеста бяха реално постигнати
в 25-годишната история на НБУ, а други все
още са предизвикателство – склонността към
втвърдяване на преподаватели, програми или
департаменти, активният избор на студента,
общностният академичен дух например.
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СПЕЦИАЛНО ЗА СТУДЕНТИ
Нов български университет
като пионер

Без излишна скромност можем да се похвалим, че
НБУ е пионер в не един компонент от образователния
модел на България. Повечето от нас старите студенти,
преподавателите и служителите до толкова сме свикнали
с това, което имаме, че не го оценяваме като уникално и
като основание за гордост. Както за нас старите, така и
за Вас новите студенти е полезно да откроим три неща,
които имаме и които са се превърнали в неофициален и
непризнат стандарт за цялата страна и другите университети в нея. Това са платформата за електронно обучение, моделът на дистанционно обучение и програмите за
продължаващо и професионално обучение. И трите са в
обсега на действие на Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение.

Мудъл
Вече почти десет години (как
бързо минава времето!) НБУ ползва единна платформа за електронно
обучение и това е Мудъл. Една от
най-често ползваните среди за електронно обучение. Мудъл има всички
предимства на новото време с неговите високи технологии. С отворен
код е, което го прави безплатен. Но
по модела на Уикипедия е отворен
не само за ползване, но и за усъвършенстване и развитие. На всеки 6 месеца излиза подобрена версия, а веднъж на две години целият софтуер се
пренаписва и съобразява с настъпилите промени в тази динамична среда. Хубаво е да правим разлика, че Мудъл е електронният еквивалент на учебната зала, докато е-студент
и е-преподавател съответстват на студентските книжки и онези дебели книги с огромни страници, които
все още съществуват в канцелариите на факултетите в другите университети. Не се съмняваме, че освен
недостатъците, които критичните Ви умове ще открият в платформата, ще я ползвате с удоволствие и
облекчение, защото я правим за Вас с желание и ентусиазъм!
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Дистанционното обучение
Още във вече далечната 1991 г.
НБУ с появата си на бял свят, въвежда нов тип обучение за България – дистанционното. До тогава,
всеки, който е искал да учи и работи, е бил изправен пред „избора“ на задочна или редовна форма
на обучение. Ползвайки модела
на Open University (който свързва
университета с BBC), НБУ въвежда радиолекции и консултации,
вместо очни и учебници. Когато
извървиш дълъг и стръмен път и
си стигнал целта си, си склонен
да омаловажиш усилието си. А не
бива! Макар сега почти всички да
предлагат дистанционно обучение, ние знаем какво сме постигнали и как изглежда то отвътре, защото не всичко е опаковка и маркетинг. Дистанционното обучение на НБУ
е сред най-успешните и съизмерими със световните стандарти в областта. Лекциите и консултациите се записват и излъчват, учебните материали са мултимедийни и достъпни отвсякъде и по всяко време, напредва
и ползването на виртуална класна стая. Не на последно място отбележете, че голяма част от оценяването е
пренесено в електронна форма и въпреки че играем на стражари и апаши понякога, то допринася за прозрачност и обективност, която трябва да ценим и пазим, която не бива да компрометираме, за да спестим време и
усилие.

Професионалното и продължаващо обучение
Съвсем сигурно смятаме, че това е бъдещето в сферата
на образованието след гимназиална степен. Защото времето
става все по-ценно, уменията все по-важни, а ограниченията все по-малко. Продължаващото обучение е като руската
салата – макар да има рецепта, винаги можеш да добавиш
или махнеш нещо от нея, така че да ти е вкусна точно днес
и сега, такава, каквато я искаш. Стига само да не те мързи
да си я приготвиш сам. Ще спрем с метафората дотук, за да
не се наложи да оприличим киселите краставички на курсовете за управление на културни институции, грахчетата
на майсторските класове по оперно пеене, джаз, пиано или
арфа. Защото тогава морковчетата ще се окажат обученията
по арт терапия, кубчетата картофи дигитален маркетинг, а
шунката – чуждоезиковото обучение. Класическите компонентите на руската салата приключиха (защото забравихме
майонезата!) и затова метафората ни се проваля. Иначе как да вместим курсовете по мобилна фотография,
сициланска кухня, енология, графичен дизайн, педагогическа правоспособност, макетиране на облекло или
Дискусионния клуб по икономика. Просто няма как! Продължаващото и професионално обучение в НБУ е
повече от занаят или забавление. То се превръща година след година в огледало на живота – пъстър, динамичен, интересен, понякога труден, друг път лесен и весел.
Пожелаваме Ви една вдъхновена първа учебна година в НБУ! А на старите кучета повече удовлетворение
и почивка.
Христо Чукурлиев,
директор на Факултета за дистанционно,
електронно и продължаващо обучение,
член на Настоятелството на НБУ
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МАЙНЪР – ПРОГРАМИ
Сава Керелезов,
директор на Бакалавърски факултет
Какво представляват
майнър-програмите?

Има ли ограничения или
изпити при записването?

Майнър-програмите на НБУ са
възможност за придобиване на
втора специалност, различна
от изучаваната в основната
бакалавърска програма.

Единственото ограничение в избора
на майнър-програма е тя да не
съвпада по име с основната. Иначе
първата и втората специалност в
дипломата би била една и съща.

Магистрите по Право и
Архитектура получават отделна
диплома за професионална
квалификация.

За нито една от майнърпрограмите няма конкурсен изпит
или друга процедура по подбор. Няма
лимит на студентите в която и да
е майнър програма.

втора специалност

няма приемни изпити
и лимити

Какви майнър-програми
има в НБУ?

Къде и как да запиша
майнър-програма?

НБУ предлага 50 майнър-програми с
редовна форма на обучение и още 4 с
дистанционна форма.

Мястото за консултации и
записване на майнър-програма втора специалност е Бакалавърски
факултет - стая 124, 1 Корпус.

Повечето от тях съвпадат като
наименование с бакалавърските
програми на университета, но има и
различни.

54 майнър-програми

В Бакалавърски факултет се
попълват Заявление за безплатно
записване на майнър-програма и
Карта за записване на курсовете от
есенния семестър. Не е необходимо
да се представя Обща справка или
какъвто и да било друг документ.

записването е в БФ
Кога мога да започна
майнър-програма?

Какъв е срокът за записване
на майнър-програма?

БЕЗПЛАТНА майнър-програма може
да се запише след втората година
на обучение в бакалавърските
програми или магистърските
програми Право и Архитектура.

Записването на майнър-програма втора специалност е от края на
лятната сесия до началото на
следващата учебна година.

Условието за това е да са взети
всички изпити по каталог от
първите две години и успехът да е
най-малко Добър 4.00.

Студентите, които в този период
не са в НБУ, могат да изпратят в БФ
свой колега, приятел или роднина.
Първият семестър в майнърпрограмата не може да се записва
електронно.

след втори курс

през лятото и есента
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Какво представлява
обучението в майнърпрограмата?
Майнър-програмата включва 3
аудиторни курса и 4 извънаудиторни
форми на обучение всеки семестър в
рамките на две учебни години. Общо
трябва да се съберат 120 кредита.
Тя се изучава паралелно с основната
програма и е желателно да бъде
завършена по същото време.

допълнителни курсове
всеки семестър

Влияе ли майнър-програмата
на успеха и завършването?
Оценките от майнър-програмата
не се гледат при кандидатстване
за стипендия, така че
евентуалното наличие на ниски
оценки не е проблем.
Невзетите изпити също не са
фатални и не са пречка за защита
на бакалавърска теза или за явяване
на държавен изпит към основната
програма.

в успеха не се смята
майнър-програмата

Могат ли да се избират курсовете в майнър-програмата?

Как се сменя или отказва
майнър-програма?

Вместо представените в
Електронния каталог на НБУ
курсове за съответния семестър,
могат да се записват курсове
от бакалавърската програма със
същото име.

Смяна на майнър-програмата
може да се направи до втората
седмица от започването на
есенния семестър. За целта се
подава заявление в Бакалавърски
факултет.

В случай на избор на курсове и от
други майнър или бакалавърски
програми, съвместно с програмен
консултант се изготвя
индивидуална майнър-програма.

При невъзможност или
нежелание да се завърши майнърпрограмата не е необходимо тя
да се отписва. Незаписаните и
невзетите курсове не пречат
на дипломирането в основната
програма.

има избор на курсовете

заявление за смяна в БФ
Как се подрежда графикът
на занятията?
Няма определен ден или часови пояс
за майнър-програмите, така че има
известен риск графикът на някои
курсове да съвпадне с дисциплини
от основната програма.
Ако има съвпадения, могат да
се сменят групи или курсове и
от основната, и от майнърпрограмата. Добре е това да става
до втората седмица от началото
на семестъра.

графикът зависи от избора
на курсовете

Какви са ползите от
завършване на майнърпрограма?
Придобиване на допълнителна
професионална квалификация,
близка или различна от областта
на основната програма, която
дава конкурентно предимство
на студентите от НБУ при
кандидатстване за работа.
Възможност БЕЗПЛАТНО да се
изучават допълнително още
интересни дисциплини, които не
са включени в основната програма.

самочувствие и
удовлетвореност
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Център за кариерно развитие и
обучителни ресурси
Какво е това и имам ли полза от него?

Всички влизаме в университета по различен начин,
но винаги с една основна и по-висша цел – да живеем
по-добре някой ден. Повечето от влизащите са студенти, останалите са служители и преподаватели. Център
за кариерно развитие и обучителни ресурси има мисията да помогне на всички тях.
Какво е кариерно развитие? Ако едва сега си задавате този въпрос, закъснели сте. В момента държите
„Университетски дневник“ на Нов български университет и това означава, че сте част от множеството зрели млади хора, които обикалят наоколо. Вашият кариерен път е започнал отдавна, а в момента вероятно сте
избрали своята специалност, в която ще се развивате
предполагаемо през целия си живот.
Кариерното развитие е важна част от Вашето развитие в модерния свят, в който Вие сте част, бъдеще
и настояще. Той е съвкупност от Вашите собствени
решения, всяка стъпка, която предприемате по професионалния Ви път. В това движение напред (и на горе)
към мечтаната работа и живот Вие формирате себе си
като специалисти в дадена сфера, изграждайки своите ценности, нагласи и мироглед през специалността,
която избирате.
Сега накъде? Това понякога е особено труден въпрос и ако човек не знае накъде да тръгне най-добре
е да дойде на себе си. Задавайки този въпрос, объркването често е неизбежно. Решението за следващата
стъпка може да е трудно за взимане. Ние в Център за
кариерно развитие и обучителни ресурси не Ви предлагаме нито карти за достигане на целта, нито Ви даваме готови отговори. Можем единствено да поговорим с Вас, ако желаете да разберете, малко повече или
да Ви помогнем сами да изберете насока. Обърнете се
към нас.
Когато пътувате към желаната професия не е достатъчно да знаете добре урока си. В днешно време работодателите искат да можете да вършите това, за което сте учили, а не само да говорите за него. Особено
важна стъпка в представянето на знанията и уменията

Ви е подготвянето на документи за кандидатстване
за работно място. Документите за кандидатстване са
Вашата визитка пред Вашия бъдещ работодател, това
което сте правили в областта до преди кандидатстването за работа също. Това ще покаже на бъдещия работодател колко по-добри сте от останалите. Започнете да мислите от сега за това какво можете да включите
или изключите от Вашето CV и портфолио. Свързвайте се с професионалисти от Вашата област и не се колебайте да питате. В краят на образованието Ви ще е
късно.
Разбира се, ние можем да Ви помогнем. Можем да
Ви помогнем както при изготвянето на CV и мотивационно писмо, така и да се подготвите за интервюто.
Няма да Ви направим „най-добрите“, но ще Ви споделим най-доброто, а Вие ще подберете от него само
най-нужното за Вас.
За да сме сигурни, че ще получите повече за Вас, ние
каним доказани професионалисти и личности, които
изнасят лекции за своя професионален път, за жертвите и успехите си. Каним и професионалисти, които
вече имат солиден опит при подбора на персонал. Те от
своя страна, ще Ви помогнат да формирате мисленето
си в намирането на нова работа или посоката, в която
да поемете. Може да си го представите – служители на
големи банки, корпорации - български и чуждестранни, тук в Нов български университет, дошли с единствената цел да видят Вас. Нужно Ви е само да следите
фейсбук страницата на Център за кариерно развитие,
или новинарския сайт на Нов български университет,
за да не пропуснете нашите събития.
Нашата гордост в организирането на събития е форум „Кариери и студенти“. През 2017 той ще се проведе
за 15-ти пореден път, а на него обикновено присъстват
над 25 подбрани от нас фирми. Всяка от тях участва
във форума, за да се срещне със студентите, които се
интересуват от тяхната компания. В подготовката на
форума ние се стремим предлаганите работни позиции и стажантски програми да са във възможно по-го-
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лям спектър от професионални направления. Традиционно форумът се състои в началото на месец април
и всички студенти от други университети са поканени.
Разбира се, ние се радваме, че има особено ориентирани млади хора в университета, които се нуждаят
само от кратка информация за фирми, търсещи млади
специалисти за развитие в тяхната област. Те намират
информацията, качена на сайта на Нов български университет в подменю Алумни, заедно с допълнително
полезни връзки.
Ами служителите и преподавателите? Нов български университет е особено добра среда за развитие през целия живот. Като европейски университет
на световно ниво НБУ се стреми да предостави въз-

можност за обучение през целия живот. Като част
от НБУ Център за кариерно развитие и обучителни
ресурси има задачата да поддържа високо нивото на
служителите и преподавателите в него. Всяка година
ние изготвяме „Програма за обучение на служителите
на НБУ”, а заедно с това предоставяме възможност на
служителите сами да заявят нуждите си от обучение.
Повече от щастливи сме да отговорим на нуждите им.
Ние сме отворени към всички – Център за кариерно развитие и обучителни ресурси.
Ирена Павлова, Михаил Михайлов,
Център за кариерно развитие и
обучителни ресурси

СТЪКЛЕНИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА НБУ
Музеят на НБУ като експозиционна работилница

Учебният музей на НБУ е изцяло иновативна
структура, която има за цел чрез общуване с оригинални артефакти да бъде място за обучение и практика
на студенти по културология, тракология, археология,
изкуствознание, пластични изкуства и др., както и в
културно средище за срещи и дискусии. Тук студентите получават и развиват умения в професионалната
област, за която се подготвят, но също така се учат да
работят в екип, да контактуват с публиката и медиите.
Музеят на НБУ организира временни изложби с експонати от богатите фондове на музеите от “Музейната
мрежа”, създава учебни колекции от археологически
материали, както и колекции от дарения, които създадоха базата на постоянния фонд на музея (Каталог на
даренията на Музея на НБУ, http://museum.nbu.bg). По
университетската програма за студентски труд в Му-

зея работят студенти от различни програми.
Институцията е експериментална и отговаря на образователната философия на Нов български университет, насочена към по-голяма приложност на знанието и придобиване на практически умения при работа с
артефактите още по време на обучението.
Музеят на НБУ и програмите на департамент “Изкуствознание и история на културата” предлагат широкопрофилно и интердисциплинарно образование
в областта на историята на културата, изкуството и
визуалния образ. В процеса на обучение студентите
се запознават с паметници на културата, музеи, съвременни художествени практики. Департаментът има
сключени договори за провеждане на стажове във водещи културни институции, в които студентите могат
да намерят реализация след завършване на образова-
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нието си. Осигурено е публикуването на най-добрите
студентски работи и възможност за изследователска
работа в докторската програма. Програмите организират пътуващи семинари в България и чужбина.
В програмите на департамента преподават изявени
специалисти. С лекции гостуват и преподаватели от
престижни университети и изследователски институти у нас и в чужбина – Франция, Англия, Полша,
Румъния, САЩ, Русия, Германия и др. Договори по
програма Еразъм осигуряват обмен и специализация
на студенти във водещи университети в Европа. Музеят е среда за практическа работа на студентите от

бакалавърските програми “Изкуствознание и артмениджмънт” и “Българска културна история и музеи”,
майнър-програмите – втора специалност - “Изкуствознание и артмениджмънт” и “Музеология”, магистърските програми “Сравнително изкуствознание” и
„Тракия и културата на древния свят“ и докторската
програма - “Изкуствознание и визуални изследвания”.
Ели Тодорова,
Докторант в ДП “Изкуствознание и
визуални изследвания”

УниАрт – атмосфера

Малко университети в света притежават собствена арт колекция и разполагат с галерия, в която да я
изложат и Нов български университет е сред тях. Сам
по себе си показателен, този факт буди възхищение и
кара НБУ да се открои на академичната карта. Да се
потопиш в света на старите майстори след часа по
история на изкуството, за да видиш на място нещо,
за което току-що си научил; да слушаш гост-лектор
и да участваш в дебат, обкръжен от картини на фламандските живописци, или просто да се разходиш по
стъклен под преди лекция, е привилегия, уникална
възможност, но и наслада. Защото изкуството, каквото и някои да твърдят, не е абстрактна реалност, а и
като дейност, и във формата си на артефакт, е призвано да носи радост, а универсалното, което съдържа и
което изразително ни показва, се нуждае от публика
и от погледа на зрител, когото да докосне, заинтригува, очарова и порази. При нас такъв диалог се случва в
университетска среда.
С името си и с атмосферата, която предлага, галерия УниАрт въплъщава всичко това. Строги портрети
на заможни хора в официални дрехи с типичните за
онова време и неудобни, но пък изящни, яки „рюш“ се
редуват с емоционалната визия на библейски сюжети
и детайлно изписани битови сцени, а богатата и действително ценна колекция европейска живопис, щедро
дарена от семейството на Божидар Данев, се допълва от картини на големия български художник Иван
Кирков. Архитектурата на галерията донесе на автора
си Зарко Узунов специална награда напълно заслуже-

но, понеже тя е много повече от скелет за наличната
експозиция; преливаща от светлина, тя е сама по себе
си художествен обект, заслужаващ внимание, не помалко от живописните шедьоври, а своеобразна атракция е, разбира се, вторият етаж със стъкления под
(само за отдадените на изкуството и събралите кураж
да стъпят на него!). Ако учиш в НБУ, галерия УниАрт
ще се превърне за теб в посещавано място, където в
красива обстановка ще слушаш лекции и представяния на книги, ще влизаш в дискусии, ще провеждаш
практика и стаж или ще организираш дипломната си
защита. Неповторими са класическите концерти сред
класически картини, които хвърлят мост между музика и изобразително изкуство и които са напълно безплатни. А ако имаш малък брат или сестра на възраст
между 4 и 13 години, би могъл да го запишеш на съботните занятия на Детски университет, които се провеждат тук. Накрая, галерия УниАрт е и чудесно място
за кратък отдих в красива обстановка в паузата между
две последователни лекции.
В София няма друга зала, в която да са събрани
толкова много картини от предимно холандски майстори от епохата на Просвещението и Барока и за всеки гост на Нов български университет отбиването в
галерия УниАрт е абсолютно задължително. Досегът с
галерията за студентите на НБУ е ежедневие – винаги
с нов прочит и изненадваща среща.
Д-р Васил Марков,
координатор галерия „УниАрт“
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ОТ ЦЕНТЪРА ЗА КНИГАТА
Тайнствата на Библиотеката на НБУ

Google + библиотека
В днешно време Google е навсякъде с нас. В университета той обаче е недостатъчен. Чрез библиотеката
имате достъп до качествени източници на информация, подбрани от преподавателите. Необходими са няколко минути, за да получите карта за библиотеката.
С нея отваряте входните врати, заемате литература и
използвате електронни книги и списания. Кредитът
от 15.00 лв., който получавате в картата си на редовен
студент или докторант, използвайте за заплащане на
различни услуги в рамките на семестъра. Проверка на
оставащата сума направете в сайта на библиотеката,
меню “Услуги”, подменю “Провери кредит”. За да влезете в системата, въведете факултетен номер и парола,
която ползвате за е-студент.
АБВ в търсенето на информация
Стара италианска пословица гласи „Който не знае
нищо, вярва на всичко”. Ако я споделяте, посетете с
колега обучението „АБВ в търсенето на информация.
Необходими умения за всеки първокурсник.“. Заявете ден и част в меню „Обучителни сесии“ от сайта на
библиотеката.
Таблети и четци
Библиотеката не е само книги. В читалня „Проф.
Иванка Апостолова, д.н.“ можете да използвате таблет

със стилен дизайн и технически характеристики, които доставят зрителен комфорт при четене на дигитално съдържание. Пак там се предлагат четци, които
може да вземете навсякъде. Те са заредени с електронни книги, чийто заглавия ще откриете в библиотечния
каталог в меню „Списъци“.
2D и 3D
Възползвайте се от различните технологии за печат. Плотирането е подходящо за технически чертежи,
дизайнерски проекти, плакати и фотографии. Чернобяло и цветно разпечатване до формат А0 върху хартия, фотохартия, полипропилен, картон, паус и канава
може да направите в компютърен център I.
3D принтерът е подходящ за отпечатване на машинни елементи и моделиране в архитектурата, визуалните изкуства и дизайна. За да създадете прототип
в 3D е необходим компютърен модел в STL формат.
Принтерът има печатна площ 23х27х20 см. и резолюция от 0.05 мм. до 0.35 мм. Използва се екологичен
консуматив - PLA (полилактид). Заявка подайте в компютърен център I.
Радостина Тодорова,
директор на Библиотеката на НБУ
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По-доброто университетско издателство

Издателството на НБУ е сред първите най-големи
университетски издателства в България. Специализирано е в издаването на учебна и научна литература, рекламни и информационни издания, каталози и
албуми, университетски периодични издания. Средната статистика показва, че през последните десет
години за всеки 7 дни в НБУ се създава нова книга.
Сред известните университетски поредици е колекцията “Аrtes Liberales – книги по общо образование”,
включваща световно утвърдени учебници по основни
природни и хуманитарни дисциплини, а също и книги
по съвременни области на знанието. Сред книгите в
поредицата е учебникът, който се използва във всички университети, „Психология“ на Джон Сиймън и
Дъглас Кенрик и също толкова популярните „Византия – позната и непозната“ на Тома Томов, „Светът
през ХХ век“ на Пламен Цветков, „Цивилизации и религии“ на Мира Майер.
Значими издателски проекти са поредицата “Университетска библиотека” и поредицата “В градината с
розите”. В “Университетска библиотека” се публикуват
уникални текстове, достигнали до университета по
волята на щедри дарителства, които на свой ред
достигат до читателите
си, благодарение на дълги проучвания, реставрации и грижи, положени
за тях в Университетските
архиви на НБУ. “В градината с розите” се нарича
общоуниверситетската
поредица, която публикува академичните лекции,
произнасяни при тържествени случаи в НБУ,
съхранила говоренията-

събития на Томъс Сибиък, Волфганг Изер, Ричард
Рорти, Юлия Кръстева, Жил Липовецки, Лорд Ралф
Дарендорф и много други.
Двете най-нови университетски поредици са “Европа - разбирана и правена”, която носи името на книгата на проф. Богдан Богданов и е създадена по идея на
проф. Жил Руе, работил като аташе по университетското и научното сътрудничество към Посолството на
Франция в България. Поредицата е съвместен проект
между Нов български университет, Френското министерство на външните работи и европейските въпроси
и Френския културен институт. Втората издателска
поредица е “Какво значи всичко това?” – представяща кратки философски текстове – текстове-въпроси
и текстове-отговори, манифестно носещи динамиката
на изказаното от Чапек по отношение на книгите: “съществува критика на книгите и един бог знае дали
това е добро или зло, сигурно е само едно, че трябва да имаш наистина много търпелив дух, та когато
някой те удари по едната книга, да му предложиш
другата”.
Сред книгите на Нов български университет са
преводите на големите старогръцки текстове: “История” на Херодот в превод на проф. Петър А. Димитров, д.н., пълното издание на “Диатриби” на Епиктет
в превод на проф. Богдан Богданов, д.н., новият превод на “Държавата” на Платон, направен от гл. ас. Георги Гочев.
Някои от книгите на Издателството на Нов български университет през годините за първи път в България представят и въвеждат непознати дотогава научни
области, какъвто е примерът със семиотиката, антропологията, когнитивната наука, връзките с обществеността.
Учебниците на Нов български университет са сред
най-търсената университетска литература, следващи
модерни подходи за усвояване на знания. НБУ е разработил най-богатата учебна литература в областта
на икономиката и екологията, която първоначално се
създава с цел да обслужва дистанционните програми
на университета.
Сред големите книга на НБУ са биографичната
книга-албум „Райна Кабаиванска“ на български и на
английски език, „Загадката на здравето“ на Ханс-Георг Гадамер, петтомната поредица „Под сянката на
Сталин и Хитлер“ на Пламен С. Цветков, „Траките“ на
Георги Михаилов, „Архивология“ на Иван Богданов,
„Индивидът, смъртта, любовта“ на Жан-Пиер Вернан,
„Удоволствието от текста“ и „Фрагменти на любовния
дискурс“ на Ролан Барт, „Недовършената градина“ на
Цветан Тодоров, „Пъзелът фолклор“ и „Фолклорът
като сувенир“ на Георг Краев, книгите на големия археолог на София – Магдалина Станчева – „София - от
древността до нови времена“ и „Мадарският конник“,
претърпелият три преиздавания за една година учебник „Здравейте! Български език за чужденци. А1-А2“,
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преводите на древнокитайски и японски стихове на
Крум Ацев „Бели облаци“, „Морфология на класическия Египет“ на Сергей Игнатов, най-новата книга на
Богдан Богданов „Думи, значения, понятия и неща“.
НБУ има две периодични издания – списанието за
университетска култура “Следва” и в. “Университетски дневник”, който през изминалата година чества
своя 20-годишен юбилей. Всички студенти могат да
публикуват свои текстове в двете издания.

Издателството на Нов български университет е носител на Специалната награда на Съюза на българските книгоиздатели за цялостна дейност и на две награди
за най-добър уебсайт в категория “Култура” на Международния медиен фестивал в Албена.
д-р Веселина Василева, Лъчезар Рачев,
Издателство на Нов български университет

Новите дарения на Университетския архив

Университетският архив отговаря за съхранението, обработката и популяризирането на дарени
на Нов български университет архиви на български
учени, писатели и културни дейци, участва в изследователски и издателски проекти, в организирането
на юбилейни конференции, изложби и концерти –
съвместно с Библиотеката, Издателството на НБУ и
департаментите на университета, както и с външни
институции, полага усилия за оформянето на пространства с постоянни експозиции, съставени от дарените архивни документи (наименуваните аудитории
в НБУ) и такива, посветени на самите дарители (стената на дарителите в НБУ).
Едно от последните дарения за Нов български
университет е архивното наследство на проф. Мирослав Янакиев. Благодарение на дарителски жест

от страна на Мирена Янакиева – негова дъщеря и с
подкрепата на г-н Александър Иванов – съратник на
професор Янакиев през годините, към колекцията от
лични фондове на НБУ бе добавено и името на този
знаменит лингвист. Всичко се случи в един апартамент
в ж.к. “Зона Б-5”, където проф. Янакиев е живял близо
две десетилетия. Защото, когато има предложение за
даряване на архив, най-удачно е да се отиде на място
– там, където този архив се е формирал и съхранявал.
По този начин пътят, по който Янакиев е преминал, за
да ни разкаже какво е диплонуклеарен ритморазличител, мнемоническа функция на ритъма или пък интерлитерон, не е изгубен.
В началото на 2016 г. от друг столичен квартал (ж.к.
„Люлин-3“) бяха привлечени архивите на един забележителен преводач и учен. Необикновената биография
на проф. Лиляна Минкова, големите й постижения
при многобройните нейни преводи на руска и украинска литература (Гогол, Чехов, Достоевски, Горки,
Булгаков и др.) ще могат да бъдат детайлно регистрирани и проучвани на базата на архивните документи,
които тя лично дари на Нов български университет,
за съжаление само няколко месеца преди да си отиде
от този свят. Дългогодишните проучвания на Л. Минкова в чуждестранни библиотеки и архиви, свързани
с изследванията й върху преводната рецепция на европейските литератури по време на българското Възраждане, са отложили в архива копия на редки и ценни документи, трудно достъпни дори и днес.
Последното дарение, което Университетският архив прие през месец май 2016 г., е свързано с името на
проф. Пламен С. Цветков, който ни напусна преди помалко от година. Неговата съпруга проф. Рая Заимова,
дъщеря им и двамата им сина дариха част от архива
на проф. Цветков – емблематична фигура в съвременната българска историческа наука и за Нов български
университет, участник в основаването на департамент
„История” в НБУ през 1994 г. и преподавател в университета в продължение на повече от 15 години.
По традиция едни от първите, които ще надзърнат
в новите колекции на Университетския архив, ще бъдат студентите на НБУ. Тези, които дойдат на „стаж в
архива“, ще бъдат въоръжени с бели ръкавици и ще
могат да участват в първичната обработка на личните архивни фондове или пък при подготовката на
текстове за предстоящо публикуване, упражнявайки
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се в уважение към вече написаното. Намирането на
архивистите и новите колекции ще бъде и по-лесно,
защото в началото на новата академична година Университетският архив, като част от „Център за книгата“, се премества в нов „прозрачен“ офис. Премества
се заедно със сандъците и шапките на проф. Иван Саръилиев, куфарите на Атанас Славов и проф. Милчо
Левиев, трите чанти на проф. Янакиев, пишещата машина на Николай Дончев, грамофонът на проф. Лиляна Минкова, радиошкафа на проф. Васил Стоилов,
подарената на проф. Мутафчиев от неговите войници
възпоменателна гилза, Хердеровата награда на проф.
Цеко Торбов, грамотата за Народен артист от 1951 г.
на проф. Райна Михайлова, картите от Перперикон на
проф. Александър Фол, конструктивните планове на
„Новотел Европа“, по които е работил проф. Хаския
Нисимов, скиците за театрални костюми за пиеса,
режисирана от проф. Кръстьо Мирски, досиетата на
обекти, предвидени да бъдат включени в Списъка на
ЮНЕСКО на световното културно наследство на проф.
Магдалина Станчева, тефтерите с рисунки на икони на
проф. Любен Прашков, ръкописа на „Класическа епиграфика“ на проф. Георги Михаилов и дисертацията за
присъждане на научна степен „Доктор на историческите науки“ на проф. Пламен С. Цветков от 1998 г.
Най-любопитните и нетърпеливи студенти вече
могат да посетят откритата на 11 май 2016 г. експозиция от документи на проф. Цветков в зала 214 (етаж 2
на корпус І), наименувана „Проф. Пламен С. Цветков“.
Могат и да се самоподготвят за бъдеща среща с архивите, като прочетат някой преведен от проф. Лиляна
Минкова безсмъртен текст:

„… – Ами кажете защо Маргарита ви нарича Майстор? – попита Воланд. Човекът се усмихна:
– Простима слабост. Тя има прекалено високо мнение за романа, който написах.
– Роман за какво?
– Роман за Пилат Понтийски.
И пак езичетата на свещите се олюляха и заподскачаха, съдовете върху масата зазвънтяха, Воланд се
разсмя гръмогласно, но не уплаши и не учуди никого с
този смях. Бегемот, кой знае защо, изръкопляска.
– За какво, за какво? За кого? – заговори Воланд и
престана да се смее. – В наше време? Това е покъртително! Не можахте ли да намерите друга тема? Я дайте да видя – и Воланд протегна длан.
– За съжаление е невъзможно – отвърна Майстора,
– защото го изгорих в печката.
– Извинете, но не ви вярвам – възрази Воланд, –
това е изключено. Ръкописите не горят – той се обърна към Бегемот и каза: – Хайде, Бегемот, дай тук романа.
Котаракът веднага скочи от стола и всички видяха, че е седял върху висок куп ръкописи. Котаракът
подаде с поклон най-горния екземпляр на Воланд. Маргарита се разтрепери и викна, пак развълнувана до
сълзи:
– Ето го ръкописа! Ето го!
Тя се спусна към Воланд и възхитена добави:
– Всесилен, всесилен!...“
Из „Майстора и Маргарита“. Михаил Булгаков.
Превод Лиляна Минкова
Иван Звънчаров, д-р Александра Трифонова,
Университетски архив
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За книгите на НБУ и техните читатели
Изданията на НБУ в пълна степен отразяват духа
на Университета, изразен в думите „Да не се боим от
разнообразието!“ Няма друг университет в страната,
а и издателство, с толкова богато разнообразие от издадени книги в различни области. Какво са нашите
книги за техните читатели? За 25 години през НБУ са
преминали няколко десетки хиляди студенти. Всички
те са имали възможност да държат в ръцете си изданията на НБУ. Години след завършване КНИГИТЕ НА

НБУ остават за тях живата връзка със света на Университета. Радостта им при купуването (намирането)
на някое ново издание на НБУ е това, което ни вдъхновява – нас, които сме заети с книгоразпространението.
Многократно повече обаче са хората които никога не
са стъпвали в Университета и за тях КНИГИТЕ НА
НБУ са единствената допирна точка с УНИВЕРСИТЕТА – ОСОБЕН СВЯТ НА СВОБОДА. За тези клиенти,
отговорността в ежедневната ни работа е най-голяма.

Книжарница

Наименованието на магазина за книги звучи малко
архаично. И това е добре – едва ли на някой ще му допадне Магазин за знание (по аналогия с модерното название на местата за подстригване – „Салон за красота“).
Книжарницата е мястото, в което разчитаме да намерим
книгата, която търсим. Тук е и мястото, където може да
открием книга. Защо купуваме книги – не само за да
ги прочетем – подсъзнателно искаме да „притежаваме“
знанието, информацията, етиката, естетиката, или НЕЩОТО, което сме открили в конкретната книга.
Като бизнес проект книжарницата е най-трудно осъществимия търговски обект. От гледна точка на маркетинга много по-лесно се „прави“ аптека, магазин за хранителни стоки, бензиностанция, магазин за дрехи или
обувки, за бяла или черна техника, за строителни материали … Ако вземем всичките търговски обекти от един
вид в даден град, сравним броя им с броя на другите търговски обектите от същия град, а след това ги „наредим“
като пирамида – най-отдолу на пирамида вероятно ще
се окажат аптеките, и заведенията за хранене, а на върха
– книжарниците. Да работиш в КНИЖАРНИЦА се изисква не само да си добър търговец и да притежаваш интелектуален капацитет, изисква се да обичаш книгите.

Книжарниците в НБУ и техните клиенти

Нашите книжарници са различни в сравнение с повечето книжни магазини. Те са съчетание от предлагането
на „бутикови“ книги, които не се продават никъде другаде и съвременни форми на обслужване, характерни за
големите търговски обекти в моловете и по летищата. И,

разбира се – възможност да бъде поръчана книга –
от българския пазар и от чужбина.
Най-важният фактор за всеки бизнес е неговият
Клиент. Клиента с главно „К“ за КНИЖАРНИЦИТЕ В НБУ е Студентът. Редовни и любими клиенти
са също преподавателите, служителите от звената
на Университета. Но те са наши клиенти, защото
техните „клиенти“ също са студентите в НБУ. Разбира се, добре дошли са и всички „външни“ клиенти, често те са най-постоянните. Доволен клиент
от Перник веднъж сподели на тръгване – „Защо да
ходя до София, като мога да си купя тези книги от
вас.“ Бивш студент от Пазарджик, който се информира по телефона за интересуващите го заглавия и
работното ни време на другия ден пристигна преди
да затворим. Попитах го защо не пазарува от центъра на града – „За всички тези заглавия трябваше да
ходя поне в три книжарници.“
Познавам повечето търговски мениджъри на големите вериги за книготърговия – никой не се е хвалил с клиент, дошъл от друг град, за да пазарува от
негов магазин! Е, ние винаги можем да се похвалим
с нашите клиенти.
Останалото може да се види на място. Заповядайте! НОВАТА КНИЖАРНИЦАТА В ЦЕНТЪР ЗА
КНИГАТА НА НБУ отвори през месец юни тази
година, но тя е „наследник“ на четвърт вековна традиция. Колко ли далеч можем да стигнем в новите
условия. Заедно!
Тодор Топалов,
Книжарници и книгоразпространение
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Уча студентите
да разбират своето действие
Интервю с проф. д-р Ева Волицер

Разкажете ни какво означава да си преподавател по театър в един университет с толкова разнообразен образователен профил, какъвто е НБУ?
Театралното образование в Нов български университет има много и различни лица. Нашият университет е уникален в този смисъл. За мен е изключително
значима възможността, която НБУ дава на студентите
в различните посоки на театрално обучение. Бакалавърската прогарама „Театър“ е едно от многото лица.
Но аз съм пристрастна към необикновените и различни лица на театралното образование в НБУ. Още
в първата година студентите от различни мейджър
програми, наред с всички основни курсове, избират
да практикуват и да получат умения в едно изкуство.
Всяка година и трите групи на курса „Актьорско майсторство за всички“ се запълват до краен предел, местата никога не стигат и винаги има студенти, които
идват при мен с молба да влязат в някоя от групите,

въпреки че курсът е попълнен. Повече от 10 години,
неизменно в трите групи на този курс има между 70 и
80 студенти. Този факт е вълнуващ, мотивиращ и много радостен! Обичам да работя със студентите в този
курс. Те записват „Актьорско майсторство за всички“
по много причини: любов към театъра, разширяване
границите на личните умения и израстване, огромно
желание да бъдат на сцената, да играят, да реализират
творчески потенциал и т.н. Курсът е двусеместриален,
като след първата година тези, които имат желание,
могат за запишат „Актьорско майсторство за напреднали II част“, който също е два семестъра! Освен практиките, свързани с базови умeния и знания за науката
на актьорското изкуство, текстовете, които работя със
студентите са на А. П. Чехов, Уилям Шекспир (през
първата година), съвременни западноевропейски и
американски автори, както и българска драматургия
(през втората година). Студентите в тези курсове са
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интелигентни и чувствителни и за мен е огромно удоволствие да работим заедно. Следващото ниво на театрално обучение са майнър програмите по актьорско
майсторство. Те са две, едната от които водя заедно
с мои колеги. И така, след като са били 4 семестъра в
курс „Актьорско майсторство за всички“ и „Актьорско майсторство за напреднали“, желаещите студенти,
които имат успех над „добър“, записват майнър програма „Актьорско изкуство“ и се обучават още две години. Щастлива съм, че тези студенти са талантливи,
умни, креативни и много мотивирани. Те са нашите
отлични студенти и в двете специалности „мейджър“
и „майнър“, те имат прекрасни качества и показват високи резултати! Съвременният живот е разообразен
и богат, няма клишета в реализацията на личността.
Мейджър и майнър специалностите дават огромно
предимство на завършилите студенти да приемат предизвикателства. Да съм преподавател по театър в НБУ
на интересни млади хора е вълнуващо преживяване!
Кое е най-важното нещо, на което учите студентите си?
В актьорското изкуство има два основни въпроса,
които са базови за нашето творчество: действие и цел!
Уча студентите да разбират своето действие, което има
определена цел, както на сцената, така и в живота. Уча
ги да определят действията си в зависимост от поставената цел. Практиките, които реализирам със студентите, освобождават от психологическото напрежение
на публичността и постепенно студентите се променят. Ако в началото на семестъра са били сковани,
притеснени от факта, че реализират своите упражнения пред очите на състудентите си, разултатите в края
на семестъра са изненадващи и много позитивни за самите тях. Те свободно действат и общуват на сцената,
което правят увлекателно и осъзнато. Уча студентите
си преди всичко да мислят и да действат! И оттам: да
бъдат концентрирани, да разширяват въображението
си, да наблюдават и да възприемат, да общуват, да си
служат с емоционалната памет и още много качества,
които да развиват. Изисквам много да четат, да възприемат и да обичат различни изкуства, да изграждат
собствен мироглед за света и живота. Уча ги да са свободни хора, да имат характер, да отстояват истината,
да бъдат личности. Спецификата на обучението по
театър изисква диалог, непрекъснат диалог между мен
и студентите. В тези диалози се опознаваме взаимно,
избистряме позициите си, намираме разбирането на
съответните теми и се учим да изграждаме екип.
Кой е любимият Ви спектакъл, който сте правила със студентите си?
О, труден въпрос. Наистина обичам всички спектакли, които съм реализирала с нашите млади таланти,
защото във всеки един от тях сме работили със страст,
увлечение и любов към театъра. Но бих отбелязала „Метаморфози“ от Мери Цимерман по Овидий,
„Стъклената менажерия“ от Тенеси Уилямс и „Троянки“ от Еврипид.

Какви са пътищата за овладяване на актьорското майсторство? Написала сте такава монография.
Пътищата за овладяване на актьорското майсторство са свързани с надграждане на уменията. В
овладяването на актьорското изкуство е важно да
се разбере, изгради и усвои преди всичко основата,
фундамента. Без солидни основи не може успешно
да се надгражда. Когато са стабилни основите, овладяването на различни стилове и разнообразни средства е осмислено и с разбиране. Материалът, с който
творим, сме ние самите: нашата физика, глас, емоции,
мисъл, мироглед и т.н. Овладявайки основни умения,
ние подготвяме себе си за творческия акт на актьора
в изграждането на драматургичния образ. Във всеки
един актьорски творчески акт стои разбирането и
изградените умения. Ето защо започваме с основи на
актьорската техника, или както Станиславски формулира в първата си книга: „Работата на актьора над
себе си“. Следва „Работата на актьора над ролята“ и
т.н. Оттук нататък можем да работим и върху други
методи: Михаил Чехов, Стела Адлер, Лий Страсбърг,
Гротовски, Брехт и т.н. Просветеният и посветен на
театъра актьор не спира да се учи на различни техники, да развива изразните си средства, да се усъвършенства и да надгражда.
Водите курсове, свързани с ролята в театралния спектакъл? Кои са според Вас добрите и лошите роли, в които съвременният човек влиза найчесто?
„ Да, този свят е сцена,
където всички хора са актьори
и всеки има миг, във който трябва
да влезе и излезе; и играе
различни роли....“
Шекспир , Жак, от „Както Ви харесва“.
(превод В. Петров)
Добрата роля, в която влиза персонажа както на
сцената, така и в живота, е тази, в която създава, твори за себе си и за всички, отстоява ценности. Лошата
роля е на унищожител, разрушител.
Вашите спектакли често пъти получават покани от театри извън България. Разкаже ни за
тях.
Радостно е, когато сме оценявани както от нашата публика, така и тази извън страната. Началото на
нашите задгранични гостувания беше със спектакъла „Метаморфози“ през 2012 г. на сцената на Българския културен институт в Лондон по тяхна покана.
Играхме две последователни вечери при препълнени
салони с голям успех. Гледаха ни не само българи, но
и британци. Бяхме приготвили субтитри на английски. Отзивите ни зарадваха и окрилиха. Събрахме
колекция от възторжени оценки за представлението,
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лихме финансиране за пътните разходи от програма „Мобилност“ на Министерство на културата.
Изключително вълнуващо беше
представянето на откъси от „Троянки“ в автентичните театри „Торикос“
и „Епидавър“ в Гърция през април
2016 г. Младите актьори бяха толкова
вдъхновени и заразителни с играта си,
че макар да произнасяха текстовете на
Еврипид на български език, силата и
въздействието им предизвика бурни
овации на гръцката публика, която в
момента беше там.
Всички гостувания извън страната
популяризират театралното образование в Нов български унверситет, създават нови творчески контакти, мотивират нашите студенти.
Коя е любимата Ви книга?
Имам десетки любими авторикласици и съвременни. Не бих могла
да изброя всички. Но все пак ще кажа,
че Библията на актьора е Уилям Шекспир! Четете Шекспир и ще намерите
несметно богатство от знание за човека!
А. П. Чехов също.
Пейо Яворов е гениален поет, гениален. Световна величина, космичен
поет!

а вестник „Стандарт“ публикува статия „Лондон аплодира млади актьори“. Беше незабравимо преживяване!
Следващото ни гостуване беше на сцените на Театралния институт и Киноинститута (съответно ГИТИС и ВГИК) в Москва пез 2013 г. Представихме три
малки комедии от А. П. Чехов, обединени под заглавието „33 Припадъка“. Вълнувахме се да играем Чехов
пред руска публика, и то специалисти. Бяхме щастливи
от рекциите на зрителите, които дълго ни аплодираха.
Нашите студенти се представиха отлично и получиха
много високи оценки за превъплащенията си на сцената, както от публиката, така и от специалистите.
През 2015 г., същият спектакъл беше селекциониран за един ежегоден театрален фестивал в Ню Йорк.
За съжаление, не успяхме да осигурим достатъчно финансиране за пътуването до там.
Тази година, 2016, през октомври сме поканени да
представим спектакъла „Троянки“ от Еврипид в Университета „18 март“ в Чанаккале, Турция. Спектакълът беше избран от гостуващия проф. Аднан Чевик,
който го гледа, хареса го, и веднага ни покани. Спече-

Какъв според Вас е добрият студент?
Добрият студент е любопитният
студент, който тръгва по пътеката на
знанието и открива нови и нови пътища. Знанието за добрия студент е ценно само по себе
си.
Какъв според вас е добрият преподавател?
Добрият преподавател е интересна личност. Той е
способен да отговаря на предизвикателствата на студентите, да ги мотивира и заразява със страст към
нови и нови знания. Добрият преподавател умее да
бъде приятел на студентите.
Какво е за Вас НБУ?
Нов български университет е място за свободен
творчески дух! Дължим това на проф. Богдан Богданов, който издигна свободата на творческите идеи в
съзидание и висоти. Дълбоко съм му благодарна за
подкрепата на идеите, в които намираше смисъл и даваше хоризонт.
Интервюто взе:
д-р Веселина Василева
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ДА СИ ЧЛЕН НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НБУ Е
ЕДНОВРЕМЕННО ЧЕСТ И ОТГОВОРНОСТ
Интервю с Румяна Юрукова, и.д. Финансов директор на Нов български университет и член на Настоятелството

Вие имате задачата да отговаряте за финансовите
дейности на НБУ, как парите се превръщат в щастие?
Мисля, че парите, пряко не могат да бъдат причина
за човешко щастие. Хубаво е, че и чрез финансите си
НБУ успява да подпомага „причиняването“ на щастливи моменти, но вярвам, че главната причина за това не
са парите!

Кои са силните страни на НБУ, според Вас?
Смятам, че основния двигател за случването на всяко нещо е потенциалът и духът на личността, в този
смисъл - най-големият актив на нашия университет са
хората.

Кое е най-интересното нещо, което Ви се е случвало
в НБУ?
Кои са големите проекти, по които сте работила в
Най-интересното, а и най-хубавото нещо, което ми
НБУ?
се случи и преживявам в НБУ е приятелството!
Трудно ми е да определя един проект в НБУ, но пряко или косвено Финансовият отдел на Университета Кое е любимото Ви място в НБУ?
работи по голяма част от проектите на НБУ. Личната
Офис 203 е най-любимото ми място в НБУ, тук се
ми удовлетвореност е най-вече от вписването на Фи- чувствам най-уверена, чувствам се на мястото си.
нансовия отдел като експертно и подпомагащо университетския живот звено, развитието на колегите ми в Коя е любимата Ви книга?
отдела и съвместните ни усилия за „причиняването на
Труден въпрос. В различни периоди от живота ми
щастливи моменти“.
съм харесвала различни книги. Много харесвам книгите на Ерих Мария Ремарк и една от любимите ми е
Като един от новите членове на Настоятелството „Трима другари“, любим цитат от нея – „Зададе ли се
на НБУ какви идеи ще развиете и каква ще бъде Ва- добро, не му обръщай гръб, пък ако ще и да не го разшата програма?
бираш.”
Да си член на Настоятелството на НБУ е едновременно чест и отговорност! Стремежът ми и в бъдеще Какъв според Вас трябва да бъде университетският
ще бъде да допринасям за екипния модел на управле- човек?
ние и запазване стила и динамиката в развитието на
Духът и манталитетът на един човек го определят
различните области на университетския живот.
като университетски. Мисля си, че университетският
човек преди всичко трябва да бъде свободен, търсещ
Имате поглед върху всички външни проекти на НБУ и любопитен.
– кои от тях са най-интересни? Разкажете ни?
Познавам външните проекти в НБУ във финансов Какво е за Вас НБУ?
аспект. Не може да се каже, че финансовото управлеНБУ е много неща едновременно - спомени, настоние е интересната част на един проект, но колкото и яще и бъдеще, спокоен оазис и ежедневно предизвикастранно да звучи и в нея има емоция. Все пак, за мен телство, сигурност от познатото и неувереност в мноизпълнението на първите големи проекти, финансира- гообразието... НБУ е енергия!
ни по европейски програми, носи най-силни спомени
Интервюто взе:
и емоции от преодолените предизвикателства.
д-р Веселина Василева
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СТУДЕНТСКИТЕ ПРОГРАМИ
ЕРАЗЪМ И WORK AND TRAVEL
Когато започнах обучението си в Нов български за Еразъм престой. Така след административни проуниверситет, си казах: Трябва да отида на Еразъм и по блеми... оставаха два дни до заминаването ми, но още
програмата Work and travel, поне веднъж.
нямах квартира, а всичко, което намирах през сайтове,
беше много скъпо. Свързах се с една полякиня, с която
Защо?
се бяхме запознали в Германия, много бегло запознанИмам по-голяма сестра, с която много говорим и ство. Ден преди заминаването ми телефонът ми получи
споделяме. Тя ми беше дала този съвет. За нея програ- смс: “Намерихме, близо до академията е, 150 евро със
ма Еразъм беше изключително полезна, защото разши- сметките, самостоятелна стая... Искаш ли я?”. За центъри мирогледа й, направи я по-самостоятелна, вдъхна й ра на Краков това беше невероятна оферта. Съгласих
увереност, успя да се запознае с хора от най-различни се... Така се настаних в моята прекрасна стая на уликраища на света, оцени какво има в България и разбра, ца „Ивона Идровонджа“. Имах съквартиранти, които
че може да промени и тя много неща.
бяха и хазяите, млада двойка - италианец и полякиня,
родена в Канада, но решила да учи медицина в Краков.
Мобилност 1: Еразъм в Полша
Той беше пианист, рисувах, докато той свиреше в друОтидох по програма Еразъм през третата година гата стая Шопен, оттогава обожавам Шопен. Пиехме
от обучението си, в студената, зимна Полша. Когато много черен чай и много харесаха българската кухня и
ме избраха от департамента и отидох да говоря с Или- ракия. Агата, съквартирантката ми, обичаше да почука
яна Илиева от Еразъм офиса, тя ме погледна и попита: на вратата ми и да ме попита: “Може ли да видя какво
“Нали знаете, че Вие ще сте първата по този договор и си нарисувала днес?”.
не мога да Ви дам никакви контакти, съвети, защото
В Академията периодът беше разделен на две часникой не е бил преди Вас?”. Тогава осъзнах, че отивам ти: Игнориране и Откриване на моите места. През
сама в неизвестното. Изпуснах сроковете за общежи- периода на игнориране обикалях ателиетата, молейки
тие, защото имах проблем с документите, който ме да работя в тях. Започвах да рисувам. Когато наближазабави (в академията в Полша ги бяха загубили и ако ваше краят на седмицата, професорът също посещаване се бях обадила нямаше да мога да започна Еразъм ше ателиетата и учтиво ми намекваше, че в неговите
периода си). За да се кандидатства в Полша, имаше до- лекции няма място за Еразъм студенти. Всяка седмица
пълнителен кръг – портфолио и мотивация към Ака- се местих в различно студио и рисувах, а в петъците
демията, ако си одобрен, изпращат покана или отказ идваше професорът и ме изгонваше. Докато не стигнах до последната врата на етажа, отворих я, влязох и
зачаках петък. Когато въпросният ден дойде, професорът се доближи до мен и ме попита на английски как се
казвам и от къде съм. Говореше не много добре, но се
стараеше. Въпросното ателие беше ново, създадено в
началото на годината, т.е. беше лишено от академичен
снобизъм, затова и ме приеха.
Започнах да рисувам. Бях експресивна, цветна... А
другите рисуваха еднакво, в подобен стил... Професорът дойде следващия петък (в академията нямаше
обучителен процес, в който професорът постоянно
да наблюдава студентите, ателиетата бяха отворени
за работа и който желаеше ходеше, който не, не ходеше). Постоя, погледа... Помоли асистента си за помощ
в превода. Въпросът му беше ясен: “Защо използваш
толкова цветове?”.... Културен шок... Бяхме 21. век,
монохромната гама е била използвана преди експресионистите. Те въвеждат експресивното и цветно решение в живописта. Нито единият подход е грешен,
нито другият... Задържах възмущението си и реших...
Искат монохромност, ще работя така... Създадох едни
от най-слабите си етюди тогава, деформирани, бледи,
монохромни, видимо, направени насила. В квартирата работих в подобна гама, но създадох свободни абстрактни неща, които не показвах в Академията.
По време на всеки престой някъде винаги откривам
“моя оазис” – мястото, където стоя с часове, където об-
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становката е приказно приятна, създадена от усмихнати и ведри хора. Моят оазис на Еразъма в Полша беше
ателието по текстил. Работих по множество проекти,
запознах се с техниката на батика, тъкането, плетенето,
шиенето. Учеха ме, напътствайки ме, но и давайки ми
свобода. Те бяха тези, които ме посрещнаха с чаша чай
и сладки, когато почуках на вратата. Обожавах асистентката Йоана и проф. Килка.
В ателието по керамика също имах битка, която
обаче ме запозна с полската ми приятелка - Йоана. Студентите ми показаха два чувала и на развален английски ми обясниха, че трябва да си замеся глината сама в
съответната пропорция. Помолиха ме да не използвам
машината за смиляне на фин шамот, защото ще я разваля и си тръгнаха. Започнах да си правя глина, за първи път в живота ми. На вратата се появи Ася-Йоана,
усмихна се и ми помогна.
Запознанството с Яна... Споменах за месеца, в който издирвах професори и ателиета... В програмата
имаше предмет, наречен Видео арт. На розово листче от Еразъм офиса ми написаха адреса и името на
професора, когото да търся. Мястото се оказа в част
от Краков със занамерени стари блокове, съмнителна
миризма и хора. Качих се по скърцащи стари стълби
и на една желязна врата имаше надпис “Академия Ян
Матейко”. Позвъних. Отвори ми млад професор по графичен дизайн, обясних му кого търся, а той ми каза:
“Професорът е мъртъв вече от година, не мога да ви
помогна.” Така ме бяха пратили да търся мъртъв професор... Седях и гледах листчето. Не знаех да плача ли,
да се смея ли... Когато по стълбите се зададе запъхтяно
момиче със розово листче в ръце, подобно на моето, тя
тръгна да ме пита нещо, но аз не се стърпях и избухнах
в истеричен смях... Така се запознахме... с Яна. Двете
противоположности във всичко, но и допълващи се.
Когато си тръгвах от ателиетата, почерпих с вино и
малки хапки. Професорът и асистентът изчезнаха, помислих, че съм ги обидила. Когато се върнаха, носеха
огромен букет с лалета и материали за рисуване. Пожелаха ми да се върна някой ден за по-дълго.
Има още много истории и приключения - и хубави,
и лоши, но за тях трябва да отидеш на Еразъм.
Когато се прибрах в България, осъзнах колко много
имаме, въпреки малките ателиета, въпреки липсата на
пространтво за работа. Имахме преподаватели, които
не просто ходеха на работа, а се отдаваха на нея и колеги, които не те оставят сам никога.
Мобилност 2: Аляска
След две години, реших... Искам да пътувам, време
е за Work and travel. Дипломирах „бакалавър“, записах
„магистър“ и заминах с моите приятели и колеги - Стефан и Сашо. В Аляска живяхме в National Geographic в
буквалния смисъл. Най-близкото населено място беше
на около 8 часа път, нямаше от къде да си купим дори
шампоан, но природата... Мармот живееше под къщичката, където спяхме. На една от първите разходки
срещу нас тичаше елен. Опознахме реките, планините
в парка. Във всяка свободна минута изучавахме околността. Виждахме връх Мак Кинли в различни цветове, на изгрев, на залез, с облаци, без облаци. Туристите

плащаха хиляди и не виждаха и една десета от това,
което ние видяхме. За Аляска историите са много...
Излизах от банята. Таблетът беше в ръката ми и
свиреше един албум от “The Doors”. Прекосявайки двора по джапанки, пред мен на метър разстояние имаше
гризли... Застинах. Исках да изключа таблета, но резките движения щяха да уплашат мечката. Реших да
слушаме музика. По инструкции, трябва бавно да се
отдалечиш, без да заставаш с гръб и да говориш спокойно: “Здравей, мечке! Как си, мечке!”. Нищо от инструкциите не направих... само леко се обърнах, за да
видя дали не ме следи. Отидох до другата къщичка, за
да предупредя лагера. Хората наизлязоха по терасите,
за да снимат...
Бях решила, че след душа ще поспя, за да мога да
имам сили да будувам цяла вечер за северното сияние,
но след срещата с гризли човек не може да спи. Другите българи ми предложиха да отидем да се покатерим
малко. Съгласих се. Разбрахме се с един човек от лагера
да ни вземе с микробус към 7 вечерта. Разходихме се и
в 7 зачакахме на уреченото място, но бусът не идваше.
Реших да погледна зад завоя... но видях не бус, а друго
гризли да идва към нас. Предупредих останалите, но
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те си бяха закупили на скоро модерни фотоапарати и
държаха да снимат. Предупредих ги, че когато бусът
дойде, мечката ще побягне към тях. Държаха да снимат. Стана, както ги предупредих, но шофьорът на буса
засече мечката и всички се качихме невредими.
Има още много истории и приключения, и хубави,
и лоши, но за тях трябва да отидеш на Work and travel.
Мобилност 3: Еразъм стаж в Чехия
Бях решила, че няма да ходя повeче на Еразъм, исках да се фокусирам върху задачите, които имам в България и да измисля какво ще правя след завършване
на магистратурата ми. Но в главата ми се появи идея
за дипломна работа от духано стъкло, което можеше
да осъществя само ако съм в Чехия. Затова реших да
отида на стаж и да изработя дипломната си работа. Но
решението беше лесно, осъществяването беше трудно.
Коренспонденцията с фирмата беше бавна, отне около
четири месеца и повече, въпреки помощта на доц. Константин Вълчев, преговорите вървяха бавно. Докато
един ден, Илияна от офиса по Еразъм каза: “Можете да
заминете веднага!”. Купих си билет и с надежда пристигнах в малкото селце Светле над Сазавоу. Въпреки
многото писма, че пристигам, никой не ме очакваше.
Във фирмата минах през най-различни обработки,
но като при всеки престой, намерих своя оазис: библиотеката с книги за стъклото във фирмата и гравьорното. Отново мога да кажа, че имаше период, в който бях
игнорирана и такъв, в който всичко тръгна екстремно
бързо и успешно. През последния месец от мобилността ми ставах в пет сутринта, отивах на уроци по духано стъкло, което беше невероятен жест и възможност
за мен. След работата при топлата пещ се насочвах със
стъклените ми форми към цеха, където работих по студената обработка - помагах в работата на цеха, изпълнявах възложени задачи... и така всеки ден до 19 часа,
когато уморена се насочвах към общежитието. Но е
толкова прекрасно да си уморен от това, че си се развивал в различни области, работил си върху дипломния
си проект или си открил интересен автор или поръчка,
работейки на мястото, където е царството на стъклото.
Изпращането ми в Чехия беше неочаквано... Направих изложба с рисунки, вдъхновени от процеса в цеха.
Рисунките подарих на главния мениджър на БОММА
с благодарност за предоставената възможност, а на мен
ми подариха много мили думи, много персонални подаръци и любимия ми продукт на фирмата - бокал и
чаши Визнер. Хората и спомените от Еразъм периода
ми винаги ще останат част от мен. Прекрасно е да се
почувстваш специален.
За мен беше невероятен шанс да бъда в цех за духано стъкло в Чехия. Още по-ценно беше, че имах база
за сравнение между български цех за стъкло и чешкия.
Смея да твърдя, че в България хората са много трудолюбиви и отдадени на работата си. Но в Чехия може
да бъде произведено всичко – от огромни инсталации,
изпълнени от множество духани форми, до преградни
стени, изработени в огромни пещи за фюзинг. Надявам
се, че някой ден и аз, и моите колеги в областта на стъклото, ще имаме по-добри условия да създаваме изкуство и дизайн от стъкло. Научих и още нещо... Запозна-

вайки се с много студенти, обучаващи се в подобна на
моята програма, обобщих следното заключение: В НБУ
сме обучени да бъдем гъвкави, да мислим в материал,
да познаваме възможностите на стъклото, не сме само
дизайнери, но и създатели... Когато бях в един цех за
стъкло и говорих с една американска артистка, на която изпълняваха проектите, с гордост казах: “Аз не съм
само проектант дизайнер, но и правя стъкло.”
Освен това преподавателите ни насърчават да създаваме изкуство, което ни прави автори със собствен
стил, докато сме в университетската среда. Професорите в Чехия фокусират върху дизайна. Докато ние сме
насочени повече към изкуството. Освен това в чуждестранните университети преподавателите не са тези,
които организират пленери и workshop-и и изложби,
докато в НБУ е обратното. Също така в Чехия няма
такса за обучение, но покриват всичките материали, с
които работят, а при нас по-голяма част от материалите са осигурени. Тоест смятам, че комбинацията мобилности и обучение в НБУ беше най-добрата за мен.
Благодаря на всички, които ме подкрепиха, за да
отида по програма Еразъм два пъти. Винаги има трудности, но сладките моменти притъпяват горчивия им
вкус.
Благодаря!
Александра Велева,
МП “Изкуството от керамика
и стъкло в архитектурата”
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ЗА ПРЕДПРЕМИЕРАТА НА ПРОЕКТА
„СВЕТЛИНА”
гл. ас. д-р Росица Бечева

Проектът „Светлина“, по сценарий и визуален разказ на проф. Мони Алмалех и електронна музика от
проф. Симо Лазаров, се реализира с подкрепата на
Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, беше представен в Аулата на
университета, а за студентите от специалност „компютърно музициране“ събитието беше транслирано и в
мрежата на Фейсбук.
В анонса, който проф. Мони Алмалех направи,
вниманието на присъстващите беше насочено върху
корелацията: физически параметри на светлината – семантично влияние на думите, и всичко това изразено в
стилистиката на електронната музика.
В допълнение проф. Симо Лазаров сподели, че създадената музика е в добрите традиции на класическата
електронна музика, в която звуковият обект е представен в своето развитие.
Проф. Мони Алмалех е автор на многобройни лингвистични и семиотични трудове върху цвета в езика,
литературата, фолклора, Библията. Сред тях: „Семантика и синтаксис“, „Семиотика на цвета и някои символи“, „Светлината в стария завет“. Автор на студии,
статии, сред които: „Видове светлина в Стария завет –
според ивритската езикова картина”, в която обект на
изследване са различните логически връзки, втъкани в
парадигмите на ивритските корени, когнитивните параметри съществуващи в ивритската езикова картина
на света за светлината.
Метафоричният текст на „Светлина”, опоетизирал
първосътворената Светлина (която в някакъв смисъл е
пълна абстракция за човека), Божествената Светлина,
юдейската представа, че първосътвореното са светлината, буквите и Словото, че чрез Божествената светлина Адам и Ева контактуват пряко с Бога-Отец преди
грехопадението, светлината като озаряване, зора, изгрев или разсъмване, семантичната трансформация

на идеята за светлина - като интелектуална и духовна
светлина, интелектуална и духовна съзидателност, въздейства не само върху езиковото, но и върху културното съзнание.
„Визуалният разказ включва 15 оригинални картини на проф. Мони Алмалех и техни версии, обработени
от автора с няколко софтуерни програми; снимки, публично притежание, доставени от интернет. Картините
и снимките са подредени и анимирани от проф. Мони
Алмалех, така че да обясняват ивритските думи и да
съответстват на електронната музика. Композицията
„Светлина“ е музикалният разказ и интерпретация на
проф. Симо Лазаров за библейските видове светлина,
така както съществуват в иврит – преводими и непреводими.“
Проектът „Светлина“ е замислен и реализиран като
проект, насочващ възприятията към съчетаване на
идеи от литература, семиотика и музика. Този тип синтетичност е предизвикателство както за създателя на
сценария и визуалния разказ – проф. Мони Алмалех,
така и за композитора – проф. Симо Лазаров, има отношение както към композиторското решение, така и
към поставянето на текста в нова роля в цялостното
образно внушение. Ритъмът на протичането се създава от текста, от взаимодействието на музиката и текста - музиката на проф. Симо Лазаров, като аспект на
композиторското присъствие и интерпретация на литературната идея на текста на проф. Мони Алмалех, с
неговата семантична натовареност.
Синтетичният подход в „Светлина”, свързан с идеите за различна знакова натовареност, за еклектика,
намира отражение по отношение на музикалното изграждане. Музиката, която в драматургичното изграждане се явява средство за създаване на необходимата
атмосфера, като медиатор между текста с неговите
послания и аудиторията, като коментатор, като контрапункт, като съдържателно пространство и елемент
за въздействие, пресъздава идеите на текста чрез
средствата на електронната музика. В създадените
многобагрени звукови картини, със силно образноасоциативно внушение и ярка тембралност, са вплетени идеите за хаоса и сътворението, за светлината и
съзиданието, за универсума.
Мултимедийното решение се явява друго тълкувание на идеите, а неговото фрагментарно поднасяне е с
цел зрителят да изгради самостоятелна представа.
Използваните изразни средства от различни видове
изкуства и тяхното умело съчетаване при реализацията на проекта „Светлина”, дават възможност за едно
многоаспектно пресъздаване на идеята и въздействието.
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Образование и
емоционален дизайн
В памет на
проф. Богдан Богданов, д.н.

гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов
Преди около месец на университетската интернет
страница видях снимка. Фотографът беше уловил “последния” емоционален момент на усмихнати млади хора
с хвърлени във въздуха дипломни шапки. Замислих се...
изглежда това са били най-щастливите дипломанти от
някой департамент на университета. Фотографското око
беше рамкирало техните споделени емоции в universitas
magistrorum et scholarium, с тяхното възприятие, мислене
и памет, без които навярно би било почти невъзможно да
се открие “истината”. Ето какво причинява университетската култура на хората.
Този чужд емоционален спомен може да се илюстрира
и по много други начини, но със следващите редове бих
желал да приведа един пример на обща тема емоционален
дизайн, защото се отнася до цялостната концепция за човека, студент или преподавател, като социално същество.
Университетът като втори дом на знанието
За изучаване практиките на пространството, Мишел
дьо Серто пише, че пространството е практикуваното
място. Той дава за пример улицата, която е геометрично дефинирана от урбанизма, и която в същото време е
преобразувана в пространство от ходещите. В съзнанието
на придвижващия се човек най-близкото пространство
е неговият дом. По каквито и пътища да се движи човек,
той измерва изминатото разстояние с отдалечеността на
дома си. Домът е свято място за човека и неговото придобиване има първостепенно значение. Така ли е и с университета на улица “Монтевидео 21”, ако бъде поставен в
концептуалната схема за дома, в който придобиването на
знание е от първостепенно значение за българина? Разгледан през редуцираните форми на ритуала, университетът
е (1) храм, в който човек се научава трайно да разграничава естествените науки от всички други науки; (2) храм
за академично общуване и научен дебат; (3) храм, в който
студенти се подготвят за бъдеща себереализация като отговорни за обществото личности.
Според Лудвиг Витгенщайн, хората усещат, че дори и
научно да бъде отговорено на всички възможни въпроси,
човешките проблеми и конфликти в ежедневието остават
сякаш недокоснати. Статистическите данни за приетия
брой студенти и за тяхното разпределение по специалности и факултети са само количествен ориентир. Той

уточнява броя на индивидуалните предпочитания при
търсене на образование, знание и реализация в нашия
университет. Общуването със студентите и провеждането на академични срещи с тях са онова качествено допълнение към статистиката, което дава отговор на въпроса
защо е избран точно този университет. Не е за пренебрегване и фактът, че той е определян като идеалното място за
надграждане на придобито вече образование.
Известно е, че знанието е продукт от трудовата и мисловната дейност на човека. Схематично разгледано, то
представлява система от формирани идеални образи на
предмети и явления, които съществуват като сетивни
модели, модели изображения, знакови модели. Общите
знания за природата и културата се усвояват по различен
начин от човека. Това зависи от неговите интелектуални
възможности и мотивация.
По време на университетското образование започва и
процесът на разграничаване на емпирични от теоретични знания, проследява се и се оценява равнището на знание у студентите, както и етапите за неговото усвояване:
знание-запознаване, знание-умение, знание-трансформация. Така идеалните образи на свой ред започват да променят представите, впечатленията, идеите и понятията у
личността, за да превърнат търсеното и придобито университетско знание в онова, което я променя духовно и
интелектуално.
Университетска трилогия, или за трите нива на Норман
В обществото е прието започването на учебната година да бъде различно от началото на календарната, но и в
двата случая индивидите ритуално си пожелават късмет.
При тези случаи ритуализираното преживяване в университетска среда се проявява под формата на удоволствие
или разочарование, напрежение или решение. То се определя като характерно свойство на съзнанието, свързано
със знанието, и изразява значимостта на отразяваните
предмети и явления за индивида, както и за осъществяване и удовлетворяване на неговите потребности.
В своята книга Emotional Design (2004), Доналд Норман
обяснява защо привлекателното работи по-добре. По неговото мнение, красивите неща пробуждат творческото
начало у човека. По пътя на интеграцията отделните психически процеси с относително проста структура се пре-
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образуват във висши психически функции. Емоциите у
индивида са особена система от психически явления, чрез
която се осъществява отражение и преживяване на ценностните аспекти на действителността. Повечето човешки емоции имат интелектуално съдържание, те са двигател за духовния подем и повишават продуктивността на
дейността. Тезата, че чувствата възникват при съчетаване
на понятийните форми на мислене с емоциите, е защитена
чрез синтеза между идея и емоция с концепцията за трите
нива на дизайна: интуитивно, поведенческо и рефлексивно.
Интуитивно ниво: Университетът, или за наследството
При интуитивното ниво емоционалните сигнали от
заобикалящата среда се интерпретират незабавно от
хората. Получените впечатления оказват емоционално
въздействие върху личните и общочовешките културни
ценности. Попаднал в рамките на това ниво, индивидът
проявява особен начин на мислене, пред него се появява
евристичният проблясък, а неговото познание подпомага
съобразителността и проницателността.
За да говорим за наследство с дълготрайни активи като
учебни корпуси, музей, галерия и т.н. в нашия университет, творческата дейност на индивида преминава през
четири основни степени, обобщени в съзнателна работа,
активна дейност над събраната информация и подлагането й на логически анализ, вербализация на интуитивното
решение, реализиране на решението. Тази кратка схема е
валидна както за осъществяване на проекти, свързани с
основаването на научни институции, така и за реализирането на големи научни открития.
Със своята обществена дейност Нов български университет е практикувано място. Той е моделиран от процесите на търсенето и предлагането, а университетската
атмосфера реализира крайните резултати, на които всички ние сме свидетели. Университетът е разбираем и полезен за студентите, а това предизвиква само положителни
емоции, които възникват постепенно в онтогенезиса и
представляват система от своеобразни видове сетивни
действия в процеса на откриване на обекта. На това ниво
съществена част от университетското преподаване е да
стимулира и насърчава студентите критически да сравняват и съпоставят.
Поведенческо ниво: Образование и образованост
Характерното за това ниво е функционалността и успеваемостта. Конструктивният процес при него помага на
индивида да разбере как “нещото” е устроено и възможните пътища, по които то работи, как може да бъде използвано и не на последно място какъв опит може да бъде
придобит впоследствие.
Човешкото поведение не е само реагиране на външни стимули и вътрешни напрежения. Специфично е сътрудничество между студенти и преподаватели в процеса
на обучение. Тази активна социална дейност е свързана
с ценностни ориентации към различни обекти, цели и
средства за реализирането им.
В обучителния процес на нашия университет присъства специфичната поливалентност и иновативност в подходите за придобиване на необходимите знания и умения.
От индивидуалните възможности за учене и духовно надграждане зависи и развитието на познавателната дейност

у студентите. Връзката между студентското съзряване
и усъвършенстване чрез обучението в университета се
оказва двустранна, или можем да говорим за рефлексивно
поведение.
Рефлексивно ниво: Студенти и преподаватели в
университетския дизайн
На рефлексивно ниво ние интерпретираме и разбираме нашето обкръжение, мислим за етика, естетика и...
понятия. Това ниво доминира над предходните две нива,
защото тук мисловната дейност у човека активно участва в процеса на възпроизвеждане на мислите на едно или
повече лица. Като допълнение, чрез този висш познавателен процес пред студентите се откриват допълнително
възможности да се самооценяват на базата на обогатените
рефлексивни способности.
Свидетели сме на нови поколения студенти, които имат
познатото на всички нас рефлексивно поведение. Интегралната характеристика за мястото на студенти и преподаватели в университета е действена, субективна страна
на статуса. В повечето случаи субектът осъзнава собственото си действие, а с това се обобщава и професионалната
значимост на преподавателската рефлексивност, която се
открива в притежаваната функционално-динамична система на преподаване, на новаторско мислене, увлекателно
и добро обясняване на тематичния учебен план.
Университетската общност формира степени на удовлетвореност у студентите, надгражда тяхното емоционално самочувствие. Разширява се полето на съзнанието,
на познавателната активност, нараства и потребността
от нови научни процеси в рамките на университетското
образование и извън него, в глобалния свят. Тази сложна
система, породена от когнитивните процеси, съпътства
личността в поведението й, подпомага съзнателните и избирателно-оценъчни, жизненоважни отношения в общността.
Не бива да се пренебрегва невидимото общо между
трите нива. Тяхната идеална пропорционална функция
в рамките на привлекателност, ефективност и незабравими моменти се открива в понятията за университет,
университетско образование, студенти и преподаватели.
Бъдещето на нашия университет и на университетското
образование, по думите на професор Богданов, “зависи от
нашата способност за анализ, от увереността в каузата, на
която служим, и не на последно място от нашето трудолюбие.” — Богдан Богданов, “Университетът - особен свят
на свобода”, (стр. 90).
Хората разпознават себе си навсякъде, където са оставили свой отпечатък. Всяко “нещо” може да се назове от човека с думи, а думите помагат за изграждането и
оформянето на човешкия свят. Това взаимодействие води
до сближаване на човека със съвременността, но то не се
извършва чрез сливане или чрез игнориране на културни
пространства, а по-скоро с открояване на интервали, които носят определено значение за интерпретатора в духовен и културен аспект.
Силната воля и положителните качества на характера
са отличителна черта и за българските студенти и преподаватели. Много от тях поставят началото на качественото развитие на българския творчески потенциал. Нека
направим така, че нещата в българското образование да
работят по начина, по който и ние желаем. Честита 25-годишнина на Нов български университет!

Идеята за справедливост е един от главните ориентири на човешкото действие и същевременно един от найсветлите идеали, според който се устройват отношенията в човешките общности. Имайки предвид важността
на справедливостта като общочовешки проблем и силата, с която този проблем вълнува хората днес в България,
ние предлагаме темата „Справедливостта“ като тема на първото издание на Конкурса за нова пиеса за 2016 г.

ИДЕЯТА
•
•
•

•
•

НБУ обявява Конкурс за нова пиеса на български
език по зададена тема. Конкурсът се провежда вся•
ка година.
Темата се определя от излъчено от академичния
състав на НБУ жури на конкурса и се обявява до
края на април.
В рамките на девет месеца, до края на януари на •
следващата година, участниците в конкурса създават и изпращат на електронен или хартиен носител
•
своите творби.
Журито номинира най-добрите от тях.
Авторите на номинираните творби са отличени с
участие във втория етап на Конкурса – това е Лаборатория за пиеси, ръководена от специално поканен от НБУ, изявен в драматургията и театъра

автор. Първият водещ на Лабораторията за пиеси
за 2016 е Константин Илиев.
Лабораторията за пиеси се провежда през последната седмица на февруари. В лабораторията авторите работят върху своите произведения и оформят техните окончателни варианти.
Журито определя измежду тях носителя на годишната награда и я обявява в края на март след Международния ден на театъра.
Авторът на наградената творба получава диплом и
парична награда от Ректора на НБУ и правото на
сценична реализация от Университетския Театър
на НБУ, съответна на нейната форма (представление, пърформанс, сценично четене, игра-лекция и
пр.)..

С КАКВО СМЕ РАЗЛИЧНИ?
Да включи писането на пиеси в среда на интердисциплинарен дебат в университетския контекст.
Да насочи и фокусира вниманието на образователните институции и на обществото към значимостта на драматургията и театъра за отделния човек и
неговото развитие.
Да утвърждава обществената роля на НБУ за развитието на драматургията и театъра в България.
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Конкурсът за нова пиеса има за свои главни цели:
•
• Да насърчи създаването на нови български драматургични творби и
•
• да допринесе за подобряването на качеството на
българската драматургия.
• Да провокира интересуващите се от литература и
театър към писане по конкретна и значима за съ- •
временната култура, свят и живеене тема.

