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ПРОЩАЛНО ЗА
ПРОФЕСОР Д-Р ЯНИ МИЛЧАКОВ
С покруса посрещнахме вестта за кончината на професора – учен, преподавател,
колега и приятел – доктор Яни Милчаков.

Проф. д-р Яни Милчаков стана част от академичния състав на
катедра „Книга и общество” през 2008 г. и за изминалите 10 години,
включително до месец април 2017 г., активно участваше в учебнопреподавателската и научноизследователска дейност на катедрата.
Неговите лекции по „Социология на литературата”, „Литература и
журналистика” и „Балкански етнополитически митове” остават незаличим
спомен у студентите от всички бакалавърски програми на Факултета по
библиотекознание и културно наследство. Богатият му път на учен,
дипломат, преподавател остава незаличима следа на висок професионализъм, изключителна ерудиция, богата култура и духовен аристократизъм. Неговата активна позиция по редица актуални общественополитически проблеми създадоха у студентите основния градеж на тяхното
гражданско съзнание. Дискусиите с колегите от катедрата по актуални
теми от учебната и изследователската работа също оставят усещане за
пълноценен диалог, модерен и мащабен подход, не на последно място –
поддържане на култура и етика на отношенията.
Активната преподавателска дейност на проф. Милчаков в
посочените сфери не се ограничава само в УниБИТ, той е преподавал и
в Шуменския университет „Епископ Константнин Преславски”, и в СУ
„Св. Кл. Охридски”. До последния си дъх поддържаше активна комуникация със студентите и с колегите. От него получавахме ценни съвети, мнения, разкриване на нови аспекти на наглед
ежедневни проблеми.
Свободното владеене на английски, руски и почти всички славянски езици се оказа неоценим дар за
комуникациите и разширяване на сътрудничеството на катедра „Книга и общество” и на УниБИТ с балканските и
европейските университети.
Остави ни своите книги, статии, литературна критика, многобройните рецензии на дисертации, магистърски
тези и на бакалавърски дипломни работи в широко изследователско поле, което е високо постижение за съвременните
измерения на литературата, журналистиката и техните проекции в обществените процеси.
Неговата неизчерпаема енергия, пословично жизнелюбие, висока научна и колегиална етика са достоен пример
за академичния състав на УниБИТ.
Напусна ни един ерудит – възпитаник на старата научна школа, пренесъл нейните достойнства във
високотехнологичната ни епоха, един истински български будител и модерен учен.
Поклон пред паметта му!
От катедра „Книга и общество”
От Факултета по библиотекознание и културно наследство при
Университета по библиотекознание и информационни технологии




