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УВАЖАЕМИ KОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,
От името на катедра „Библиотекознание и масови комуникации” при Стопански факултет на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и лично от мое име Ви поздравявам най-сърдечно за 20-годишнината
на Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.
За две десетилетия Вие издадохте десетки книги – учебници, помагала, христоматии, научни
сборници, монографии, студии, периодични издания, при това със завиден професионализъм, влагайки
и частица от себе си; раздавахте се,
работихте отговорно и качествено, бяхте достойни за високия академичен дух
на Великотърновската АЛМА МАТЕР.
Благодарение и на Вас мнозина колеги от поверената ми катедра издадоха свои научни произведения, успешно израстваха в кариерата. Заедно
започнахме да издаваме поредицата
„КНИГОИЗДАВАНЕ”, излязоха солидни изследвания с книговедски характер; продължаваме да издаваме научното списание за книгата „ИЗДАТЕЛ” и ТРУДОВЕ НА ВТУ – томове
„Обществени комуникации и информационни науки”, периодичния сборникпоредица „БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ,
КОМУНИКАЦИИ” – едно успешно
съвместно издание заедно с нашите
партньори от Регионална библиотека
„Петко Р. Славейков”. Нашите студенти се радват на възможността да се
запознават отблизо със съвременните
технологии в книгоиздателския Ви комплекс.
Пожелаваме Ви много здраве, щастливи дни и дълголетие на издателския
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екип! И нека, както и досега, да бъдете в първите редици на родното университетско книгоиздаване,
да завоювате нови маркетингови територии и да утвърждавате името на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” у нас и далеч зад родните предели.
Проф. д-р Лъчезар Георгиев
Ръководител на катедра
„Библиотекознание и масови комуникации”
при Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Велико Търново, 29 май 2012 г.

***
Поздравителният адрес бе поднесен същия ден (29 май 2012 г.) в Регионална библиотека „П. Р.
Славейков” – В. Търново, където с тържество и изложба книги и периодика на издателството бе отбелязана
неговата 20-годишнина. Сред изложените екземпляри бяха и броеве от различни годишнини на научното
списание за книгата „Издател”.
Официални поздравления към издателството-юбиляр бяха изказани лично от ректора на ВТУ проф.
дпн Пламен Легкоступ и от директора на Регионална народна библиотека П. Р. Славейков” г-н Иван
Александров. На тържеството присъстваха колеги, университетски преподаватели, творци от старата
столица, граждани.



