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С вълнуващо слово ректорът на УниБИТ проф. д.ик.н. Стоян Денчев откри
на 17 май 2018 г. в университета майсторски клас по библиография, представен от
проф. Александра Куманова. Това е вторият от цикъла майсторски класове на
Университета по библиотекознание и информационни технологии в тази сфера.
Проф. Денчев припомни, че по-малко от месец по-рано, на 25 април 2018 г. в
Санктпетербургския институт по култура пред руската библиотечна общност проф.
А. Куманова е представила и своя майсторски клас по световна (международна)
универсална библиография. Ректорът изтъкна значението на двата форума и
приноса на УниБИТ, като подчерта още, че световната (международната)
универсална библиография е вторично-документалният феномен, обезпечаващ
когнитологичните енциклопедични издания на университета, осъществявани под
неговата научна редакция. Той изрази становище, че така се формира базата за
съвременното структуриране на библио-инфо-ноосферата: системна цялост,
която е плод на мисленето за света като единство от много интелектуални равнища
и творчески възгледи.
ÒÐÈÌÀ ÏÐÎÔÅÑÎÐÈ ÇÀ ÊÍÈÃÀÒÀ Â ÁÓÐÃÀÑ

По случай Деня на св. св. Кирил и Методий и празника на библиотечния специалист в Бургас гостуваха трима
професори в разговор за книгата като любов, творение и споделеност: проф. Росица Йорданова, културолог и
преподавател във Варненския свободен университет, проф. д.и.н. Диана Радойнова, антрополог, преподавател в
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас; проф. д-р Лъчезар Георгиев, университетски преподавател във
ВТУ и УниБИТ и главен редактор на научното списание „Издател“. Срещата бе проведена на 11 май 2018 г. в Експозиционен център „Флора“ – Бургас по инициатива на Общинския читалищен съюз в града, с водещ организатор и
вдъхновител на проявата Вили Колева.
Проф. Лъчезар Георгиев изнесе слово за спецификата на съвременната книга и отдели място за модерните
графични подходи към нейното композиционно проектиране и дизайн. С интерес се посрещнаха и спомените му за
дългия и нелек творчески път на научното списание „Издател“, за неговите рубрики и тематични раздели. Проф. Л.
Георгиев направи дарение от името на редакцията на отделни броеве и няколко годишнини на сп. „Издател“, които
днес са библиографска рядкост; подари също свои авторски научни и художествени книги. Дарението бе прието със
задоволство от ръководството на Общинския читалищен съюз. Тримата професори бяха поздравени от името на
Община Бургас. Изразено бе удовлетворение от великолепната навременна инициатива в един благословен и свят за
българите ден.

На снимката: проф. Лъчезар
Георгиев връчва дарение от името на
редакцията на сп. „Издател“ и свои
авторски книги на модератора на
творческата среща Вили Колева.
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