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На 22 май 2020 г. се проведе дистан-
ционно кулминационното Пленарно засе-
дание на XVІ Студентска научна виртуална 
конференция и изложба на Университета 
по библиотекознание и информационни 
технологии (УниБИТ) с международно 
участие „Информация – информационна 
среда – идея“ – „Information – information 
environment – idea“, което е записано за 
вечни времена на видео, разпространено 
в интернет <https://www.youtube.com/
watch?v=T73BPhsh258>. 

Ежегодният научен форум на Сту-
дентското научно общество (СНО) при 
УниБИТ е с периодично издание с редовен 
информационен интервал „Трудове на Сту-
дентското научно общество при УниБИТ” 
(2008-  ) и е по постоянен Ректорски проект 
на университета, а през настоящата година 
се провежда и по научноизследователски 
проект ППНП-2020-01/04.03.2020 „Струк-
туриране на информационни ресурси 
на Студентското научно общество при 
УниБИТ 2005-2020 г. (Библиометрични и 
хуманитарни измерения)” с Договор НИП-
2020-01 от 13.04.2020 г. по НАРЕДБАТА 
на Министерството на образованието и 
науката (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 
г., в сила от 01.01.2017 г.) Конференцията 
е олицетворение на Виртуалния ден на 
Отворените врати на УниБИТ с девиз: 
„Или ще намеря пътя, или ще прокарам 
път“ – „Aut inveniam viam, aut faciam“ и е 
посветена на 70-годишнината на Държав-
ния библиотекарски институт – УниБИТ и 
15-годишнината на СНО. 

Под знака на 150-годишнината от учре-
дяването на Българската екзархия премина 
този форум под председателството на проф. 
д.н. Ирена Петева – ректор на УниБИТ, и 
проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател 
на Общото събрание на университета, 
посветен на 24 май – национален празник 
на българската просвета и култура и на 
славянската писменост.

3287 публикации на студенти от Бъл-
гария, Великобритания, Русия, Унгария за 
2005 – 2020 г., направени по линия на СНО, 
и 387 доклада, представени на настоящия 
форум с участия от България, Велико-
британия, Израел, Индия, Русия, САЩ, 
бяха презентирани с академичен блясък, 
наблюдаем на централната страница на 
университета и на сайта на СНО – част от 
сайта на нашата Alma Mater. 

След тържествените Академични слова 
на проф. И. Петева и проф. С. Денчев беше 
представено специалното приветствие към 
форума от Негово Светейшество + Нео-
фит I, патриарх български и митрополит 

Живият университет – живото общуване
Софийски, следвано от тържествени обръ-
щения за двойния Юбилей на УниБИТ към 
Ректорското ръководство на министъра на 
културата на Република България Боил Ба-
нов, директора на Централната библиотека 
при БАН д-р Силвия Найденова, ген.-майор 
д-р Груди Ангелов – началник на Военна 
академия „Г. С. Раковски“. Благословен 
на живо от отец Стефан Пашов, форумът 
изслуша вдъхновеното слово на проф. д-р 
Иво Панов, специалист по персийска лите-
ратура и култура в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“.

Бяха поднесени Юбилейни поздрав-
ления към Ректорското ръководство от: 
Александър Субето (акад., проф. д.ф.н., 
д.ик.н., канд. на техн. н., президент на 
Ноосферната обществена академия на 
науките); Михаил Бирман (проф. д.и.н. – 
Университет на Ашдод, Израел); Юрий 
Столеров – акад., д.п.н., президент на 
Секцията по Библиотекознание към Меж-
дународната академия по информатизация 
при ООН; проф. Далбир Синг – съпредсе-
дател на Генералния съвет на Асамблеята 
на народите на Евразия – Индия; Марианна 
Соколова (доц. д-р – Институт за САЩ и 
Канада на Руската академия на науките – 
Москва, Русия), Константин Пряжников 
(ас. д-р – Институт за научна информация 
по обществените науки – ИНИОН на 
Руската академия на науките – Москва, 
Русия; Владимир Клюев – акад., проф., 
ръководител на катедра за управление на 
информационно-библиотечна дейност на 
Московския държавен институт на култу-
рата; Марина Захаренко – акад., канд. на пе-
даг. науки, заместник-директор по научна 
и методическа работа на Руската държавна 
библиотека за младежта – Москва, Русия; 
Валентина Брежнева (проф. д.п.н.) – декан 
на Библиотечно-информационния факултет 
на Санктпетербургския институт за култура 
и изкуства – Русия; Виктор Ярцев (акад. 
д.ф.н., действителен член на Междуна-
родната академия на науките по екология, 
безопасност на човека и природата); Елена 
Нерлих-Златева (доц. д-р) (Университет 
на Йена „Фридрих Шилер“ – Германия), 
Анджела Кенън (Конгресна библиотека, 
САЩ), и др.

Форума наблюдаваха нашите консул-
танти – журналистите учени от: Русия – 
Леонид и Владислав Писанови, и България 
– Анжела Димчева. На форума работиха де-
вет терминала (кръгли маси по семантич-
ни кръгове на изследванията, организирани 
в три секции): „Библиотекознание, библи-
ография, книгознание“; „Информационни 
технологии“; „Културно-историческо на-

следство“.  Освен традиционния конкурс за 
написване на научен коментар върху творба 
от българската литература чрез въведения в 
България за първи път в УниБИТ метод на 
информационната решетка, (който успеш-
но е апробиран през тази учебна година и в 
88. СУ „Д. Попниколов“), бяха в ход и два 
други конкурса: „Декамерон“ (за написва-
не на есе, свързано с пандемията през 2020 
г.) и за най-кратко, точно и изчерпателно 
определение на феномена „ИДЕЯ“. 

В Пленарния доклад на проф. д.п.н. 
Александра Куманова и д-р Николай Васи-
лев – ръководители на СНО при УниБИТ, 
бе поднесен на вниманието на научната 
общност пакет от информационните ре-
сурси на СНО в библиометричен ключ 
и хуманитарни измерения: развивайки 
сертифицираните умения на студентите 
чрез методологията „учене чрез правене“ 
(„learning by doing“) и творческия синтез 
„учене чрез писане“ („learning by writing“), 
педагогиката на СНО извежда учебния и 
научноизследователския процес на сту-
дентите до дидактиката на отвореното 
учене („open learning“), при което хората 
са в състояние да учат самостоятелно, 
по структуриран маниер, по теми, които 
ги интересуват, развито обстойно и в 
майсторския клас на лектора по знаниевия 
клъстер (кластер) на тривиума: библи-
отекознание – библиографознание – кни-
гознание. 

В Юбилейната година СНО направи 
библиометрична картина на рецензиите, 
създадени съвместно от проф. С. Денчев и 
проф. А. Куманова на научната продукция 
на университета: 270 са книгите по биб-
лио-инфо-ноосферата, които принадлежат 
на преподавателите и близко стоящите до 
ДБИ – УниБИТ за периода 1950 (1930 г. – 
първ. моногр. тр. на Ц. Цветанов) – 2019 г. 

Две справочно-енциклопедични инфор-
мационни издания станаха средоточие на 
форума – „Sogdiana“ и том ХV на Трудове 
на Студентското научно общество при 
УниБИТ. Изданията бяха поднесени от 
Ръководителя на СНО на най-младия 
участник на форума – изумителната уче-
ничка от VІІІ д клас на 9. Френска езикова 
гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – София, 
България, Живена Гарова с молба – след 50 
години тя публично да оцени актуалността 
на съдържащата се в тях информация. По 
предложение на проф. С. Денчев тези две 
издания бяха поднесени по случай 24 май 
на: председателя на Народното събрание 
на Република България Цвета Караянчева, 
президента на Република България ген. 
Румен Радев, министър-председателя на 
Република България Бойко Борисов.

Идеята за смисъла на образованието 
– особено в университетите – прониза 
посланията на форума като път към хармо-
нията на технологичния и етичния разум 
на човека… 

Участници от България на форума 
бяха магистри, докторанти, асистенти, 
доц. доктори, проф. и доктори на науките, 
академици, ръководители и представители 
на: УниБИТ, Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, Националната библи-
отека „Св. св. Кирил и Методий“, Инсти-
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Екипът, навигирал дистанционния форум на УниБИТ: проф. д.н. Ирена 
Петева, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, проф. д.п.н. Александра Куманова, гл. ас. 
д-р Надежда Томова, Тервел Стилиянов, Андреа Пандулис, Любов Йовинска, 
Ангел Георгиев, (зад кадър – д-р Николай Василев, доц. д-р Калин Стоев, гл. 
ас. д-р Соня Спасова, Денислав Кънев, Илиян Илиев, Кристиан Боянов) 

„Г. С. Раковски“, Българската православна 
църква, 15 изследователи от Великобри-
тания, Израел, Индия, Русия, САЩ и др.

Помолихме проф. А. Куманова да комен-
тира провеждането на първата виртуална 
конференция на СНО. Ето думите й: „Тер-
минът „конференция“ идва от латински и 
означава „събиране на общност за обмяна 
на мнения“. Тук именно първото – „съ-
борността“ е по-важно дори от второто 
– „обмен на мнения“. Съборността като 
мистично трансцедентно общуване може 
да се осъществи само и единствено „на 
ЖИВО“. Реализирането й от разстояние, 
„дистанционно“ е невъзможно, въпреки че 
изглежда сякаш истинско. 

Ще дам един съвсем конкретен, макар 
и драстичен пример... Исус Христос съ-
бира учениците си на Свещената Тайна 
вечеря и там те чрез Животворящото 
присъствие, жестове и слово споделят 
съкровените енигми на битието, мирозда-
нието и Божествената промисъл… Ето това 
е разликата между живото (Божествено) 
общуване на съборната колегия и неживо-
то (технизирано) сборище от симулакри... 

Нека не забравяме никога, че най-голя-
мата ценност на студентските конференции 
е нашето живо общуване помежду ни… 
Тази жива онтология ни отвежда и към 
най-дълбоката същност на феномена на 
ЖИВИЯ УНИВЕРСИТЕТ…“

Живена  Гарова – ученичка 
от VІІІ д клас на 9. Френска 
езикова гимназия „Алфонс 
дьо Ламартин“ – София, 
България – победител в 
конкурса  „Декамерон“

Любов ЙОВИНСКА – ІІІ курс, 
зад. – спец. „Библиотекознание и 

библиография“, председател на Органи-
зационния комитет на форума; 

Ангел ГЕОРГИЕВ – ІІІ курс, 
ред. – спец. „Информационни ресурси 

на туризма“, модератор на форума; 
Илиян БАРЗЕВ – ІV курс, 

ред. спец. „Компютърни науки“, 
навигатор на форума; 

Андреа ПАНДУЛИС – докторант по 
докторска програма „Автоматизирани 

системи за обработка на информация и 
управление“, председател 

на Програмния комитет на форума  


