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КНИГА ЗА ПРОФЕСОР СТОЯН ДЕНЧЕВ – ЩРИХИ КЪМ
ПОРТРЕТА НА ВИДЕН УЧЕН,
ТВОРЕЦ И ОБЩЕСТВЕНИК
A BOOK ABOUT PROF. STOYAN DENCHEV, DR. HABIL –
TOUCHES TO THE PORTRAIT OF PROMINENT SCIENTIST,
CREATOR AND PUBLIC FIGURE
Professor Stoyan Denchev : Primus inter pares : Outlines to the cognitologic portrait,
made as an interview : Manual for students ... in the subjects of information and
communication cycle of knowledge) / SULSIT ; Interviewer and Epilogue A. Kumanova ;
Ed. and deixis N. Vasilev ; Rev.: A. Sokolov, D. Christozov, E. Cohen, N. Kazanski. –
Sofia : Za bukvite – О писменехь, 2015. – 184 p. : with ill. – (Torch-bearers ; ХІV)
Jub. ed. ded. to: 70th ann. of UNESCO and 65th ann. of the State Institute of Library
Studies – today: State University of Library Studies and Information Technologies. –
Ref. and notes ; Index of names ; List of ill. ; Abbreviations. – In Bulg.
Problems, related to important issues of the contemporary historical and cultural
situation, which existed in our society in the last decades of 20 century and the beginning of
21 century, have been asked in the present book – a Manual of cognitologic personal
sketches in the subjects of information and communication cycle of knowledge – of the
mathematician and informatician, the creator of the theory of information environment, the
architect of the modern informatization without geographic, administrative and institutional
boundaries Prof. D.Sc. Stoyan Denchev – an outstanding public and political figure of the
new generation, rector of the University of Library Studies and Information Technologies.
The thoughts and ideas of Prof. D.Sc. Stoyan Denchev are of particular value
because they reveal different approaches of the treated problems and propose their
possible and already implemented by him in practice solutions at high scientific and
professional level. Especially essential is that the conceptions of Prof. D.Sc. Stoyan
Denchev with their harmony and humanity contribute to the abolition of the primitive
restrictive artificial barriers between different domains of the human knowledge which
are vividly and multiply- interrelated in fact. In this connection the presented discourse
is a useful empirical and theoretical material in the field of science of science,
interdisciplinary relations between information realities, psychology of the scientific
creation, intentions on implementation of major ideas in the social practice.
The focal point of this interview are the ideas and the personality of Prof. D.Sc.
Stoyan Denchev.
Key words: historical and cultural situation; society; conceptions; scientific creation;
social practice; human knowledge; information realities
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Професор Стоян Денчев : Primus inter pares :
Щрихи към когнитологичен портрет, направен в стила на интервюто : Учебник за студенти… в дисциплините от информ.-комуникативния цикъл на знанието / УниБИТ; Беседата
води, послесл. А. Куманова; Обща ред. и дейксис Н. Василев; Рец.: А. Соколов, Д. Христозов,
И. Коен, Н. Казански. – София : За буквите – О
писменехь, 2015. – 184 с. : с ил. – (Факлоносци; ХІV)
Юбил. изд., посв. на 70-год. на ЮНЕСКО
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днес: Унив. по библиотекознание и информ.
технол. – С библиогр.; Именен показалец; Списък на ил.; Списък на съкр.
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students ... in the subjects of information
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and Epilogue A. Kumanova ; Ed. and deixis N.
Vasilev ; Rev.: A. Sokolov, D. Christozov, E.
Cohen, N. Kazanski. –
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писменехь, 2015. – 184
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Въпроси, отнасящи се до важни
проблеми на съвременната историкокултурна ситуация, формирала се в нашето общество в последните десетилетия на ХХ в. и в първите десетилетия
на ХХІ в., са представени в настоящата книга – учебник по когнитологично портретиране на персоналии в дисциплините от

информационно-комуникативния цикъл
на знанието към математика – информатик, създателя на теорията за информационната среда, архитекта на съвременната информатизация без географски,
административни и институционални
граници проф. д.ик.н. Стоян Денчев –
виден обществен и политически деец от
ново поколение, ректор на Университета
по библиотекознание и информационни
технологии. Мислите и разсъжденията на
проф. д.ик.н. Стоян Денчев представляват особена ценност, защото разкриват
различните аспекти на засяганите проблеми и предлагат възможните им и често
вече внедрени от него в реалната практика решения на високо научно-професионално равнище. Съществено е и
това, че изказаните от проф. д.ик.н. Стоян
Денчев възгледи със своята хармоничност
и хуманна насоченост способстват за
разрушаването на примитивните ограничителни бариери, издигнати между
изкуствено откъснатите една от друга, а
по същество живо преплитащи се страни
на човешкото познание. В този план
приведената беседа представлява полезен
емпиричен и теоретичен материал по
наукознание, интердисциплинарни връзки между информационните реалии,
психология на научното творчество, креативно интенцио на внедряване на значимите идеи в обществената практика.
В центъра на внимание на това
интервю е мисълта и личността на когнитологично портретирания проф. д.ик.н.
Стоян Денчев.
Издател



