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НЕ ПО-МАЛКО ДОСТОЙНО Е ДА ОПАЗИШ ПРИДОБИТОТО,
ОТ ТОВА ДА ГО СПЕЧЕЛИШ
Симеон Димитров
студент І курс УниБИТ, спец. „Печатни комуникации”
„Който сее скъдно, скъдно и ще пожъне;
а който сее щедро, щедро и ще пожъне”
(2 Кор. 9:6)

NOT LESS WORTHY IS TO KEEP THE ACQUIRED,
THAN ONLY TO GAIN IT
Simeon Dimitrov
Student 1st year of the subject Printed communications – SULSIT (conference leader)
Prospect of the carried out in the Doors open day on 20 May 2016 of the traditional 12th Student scientific
conference and exhibition of the University of library studies and information technologies Information, knowledge,
civilization – the road of the Mankind (motto: Nec minor est virtus, quam quaerere, parta tueri – not less worthy is to
keep the acquired, than only to gain it) (365 reports: NN 1400-1765, presented by 346 students, 4 doctoral students and 8
scholars of SULSIT; 3 librarians, 1 students at Sofia university, participating in the conference in three sections and nine
round tables).
Key words: University of library studies and information technologies – Doors open day – 12th Student scientific conference
and exhibition (20 may 2016)
Проведената на 20 май 2016 г. на Деня на Отворените
врати на университета традиционна ХІІ Студентска научна
конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ – до
30.09.2010 г.: СВУБИТ) „Информация, знание, цивилизация – пътят на човечеството” – „Information, knowledge,
civilization – the road of the Mankind” (девиз: „Не по-малко
достойно е да опазиш придобитото, от това да го
спечелиш” – „Nеc minor est virtus, quam quaerere, parta
tueri”) (365 доклада: NN 1400-1765, представени от 346
студенти, 4 докторанти и 8 преподаватели на УниБИТ; 3
библиотекари, 1 студент на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”, участващи в конференцията в екипи
и самостоятелно), принадлежи към ежегодните прегледи
на научноизследователската и учебнопедагогическата
аудиторна и извънаудиторна дейност на университета.
Състоящ се по традиция в Деня на отворените врати
на УниБИТ, форумът бе посветен на: 24 май – национален
празник на българската просвета и култура и на
славянската писменост; 1100 години от Успението на
св. Климент Охридски; 200 години от рождението на
Екзарх Антим І; 140 години от Априлското въстание;
60 години Национална комисия на ЮНЕСКО; 65 години
Държавен библиотекарски институт – УниБИТ.
Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ е
инициаторът и двигателят, осъществяващ конференциите,
на които студентите докладват своите научни изследвания.
През годините водещи са следните теми на поредните
студентски научни форуми:
І (17.10.2005 г.): „Професионална реализация – XXI век”
– „Vocational realization – XXI century” (9 докл.: NN 1 – 9);

ІІ (19.05.2006 г.): „Информационно разнообразие на
света” – „Information diversity of the world” (57 докл.: NN
10-66);
ІІІ (18.05.2007 г.): „От информация към знание” – „From
information to knowledge” (139 докл.: NN 67-205);
ІV (16.05.2008 г.): „Информация – личност – знание” –
„Information – person – knowledge” (85 докл.: NN 206-290 –
289-374);
V (22.05.2009 г.): „Информация – ценности – общество”
– „Information – values – society” (86 докл.: NN 375-460);
VІ (21.05.2010 г.): „Информация: универсалност и
свобода – избор, достъп, прозрачност” – „Information:
Universality and freedom – choice, access, transparency”
(76 докл.: NN 461-536);
VІІ (20.05.2011 г.): „Информацията – фактор, мисия,
истина” – „The information – factor, mission, truth” (73 докл.:
NN 537-609);
VІІІ (18.05.2012 г.): „Информация – комуникация –
познание” – „Information – communication – knowledge”
(94 докл.: NN 615-708);
ІХ (17.05.2013 г.): „Информационна култура: наука –
изкуство – религия” – „Information culture: science – art –
religion” (259 доклада: NN 709-967);
Х (16.05.2014 г.): „Информация – творчество – синтез”
– „Information – creation – synthesis” (92 доклада: №№
968-1058);
ХІ: (22.05.2015 г.): „Магистрали на цивилизацията –
информация, знание, памет” – „Highways of the Civilization – information, knowledge, memory” (девиз: „Учим
не за училището, а за живота” – „Non scholae, sed vitae
discimus” (22.05.2015 г.) (340 доклада: NN 1059-1399).
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Данните за разпределяне на студентските изследвания
по системно отчитан комплекс от критерии (интердисциплинарни изследвания; актуални теми на съвремието;
историко-културни проучвания; изследване на традиционно и електронно публикувани издания) са детайлно
представени в: Табл.: СТРАТИФИКАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА СТУДЕНТСКОТО НАУЧНО ОБЩЕСТВО
(СНО) НА УниБИТ ПО І – ХІІ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ (2005 – 2016 г.).
Академичната интертекстуална аксиология „ДА СЕ
НАРЕЧЕШ БОЛГАРИН” (HOMO SCRIBENS) беше поднесена от СНО на УниБИТ в началото на форума. Сцената
как св. о. Паисий Хилендарски е вглъбен над ръкописа на
„История славяноболгарская …”, бе показана пред лицето на цялата наша академична общественост, политици,
дипломати, видни интелектуалци и духовния елит на
страната. Студентите пресъздадоха явяващите се пред
взора на йеромонаха дейци на историята: хан Крум, св.
Княз Борис – Михаил Покръстител, цар Симеон Велики,
Св. Константин – Кирил Философ, св. архиепископ Методий, Екзарх Йосиф, Георги С. Раковски, Васил Левски,
Христо Ботев, Райна Княгиня... Въплъщаващият образа
на йеромонаха беше надвесен над преписа на „История
славяноболгарская …”, направен от членовете на СНО
при УниБИТ. Самата академична сцена е част от ораторията за България „Бяла светлина”, създадена от проф.
д.п.н. Александра Куманова и ас. д-р Николай Василев.
Посочените двама автори са и режисьори на форума.
В края на интеракцията студентите поднесоха на
ректора на УниБИТ, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, библиографски указател във вид на свитък от описанията на 1725
техни публикации, направени в универсалния и специализирания периодичен печат. В своето приветствено
слово към форума по времето на Първото пленарно
заседание ректорът на УниБИТ – проф. д.ик.н. Стоян
Денчев, се обърна към студентите с думите: „На добър
час по трънливия път на човешката цивилизация, в
която вие също ще имате и вече имате – чрез форуми
като настоящия – своя скромен, но в същото време
безценен принос!”
Много бяха поздравителните адреси към форума.
С особено внимание аудиторията изслуша поздравленията на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, председателя на Централния кооперативен съюз д.ик.н. Петър Стефанов, председателя на
Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева,
директора на Централната библиотека на Българската
академия на науките Силвия Найденова, директора на
Столична библиотека д-р Юлия Цинзова, директора на
Народна библиотека „Иван Вазов” Димитър Минев…
Слово – поздравление към УниБИТ и неговите студенти, произнесе консултантът на университета по аспектите на трансмисията на северния соларен култ към
Иран, Мала Азия и Балканския полуостров доцент по
персийска литуратура и култура в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор Иво Панов –
ръководител на специалност „Иранистика” от създаването £ през 1993 г., преподавател по персийски език и различни иранистични дисциплини и в Нов български
университет, Бургаски свободен университет, Академията
на министерсво на вътрешните работи.

Експерти на форума бяха водещи изследователи на
информатизацията в България.
Професор д.п.н. Александра Куманова – ръководител
на СНО при УниБИТ каза: „Две творби на монументалната живопис вдъхновяват преподавателите, съвместно работещи със СНО: платното на Васил Стоилов
„Българската Мадона (Памет)” и фреската на Рафаело Санцио „Атинската школа”. 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 при УниБИТ извежда учебния и
научноизследователския процес на студентите до
дидактиката на отвореното учене („open learning”),
при което хората са в състояние да учат самостоятелно, по неструктуриран маниер, по теми, които ги
интересуват (т.е. създават се трайни интереси към
научноизследователска работа по ключови проблеми
на съвремието и миналото). В тази връзка е важен
фактът, че всички преподаватели в УниБИТ, които от
2005 г. – времето на създаването на СНО – са били студенти на университета, са направили първите си научни публикации именно като членове на СНО на вуза.”
Професор д.п.н. Александра Куманова поднесе на
Ректора на УниБИТ проф. д.ик.н. Стоян Денчев за
Библиотечно-информационния център на университета
дарение – електронна библиотека ARYANIKA от 167
номерирани единици (по трансмисия на северния соларен култ към земите на Иран, Мала Азия и Балканския
полуостров): каталог, показалци, ценни издания и
ксерокопия на документални източници, направени в
чуждестранни библиотеки (Вторично-докум. база на изд.:
Арианика : Експедиция във Воттоваара – Карелия и
Аркаим – Урал : Центрове на праевроп. цивилизация в
Русия : Протоарии и праславяни : Културолог. – феноменолог. декодиране на митолог., ист. и лингвист. пл. : Уч.
пособие по дисциплината „Нестинарство : Информ.
кодове на култ. наследство” / С. Денчев ... [и др.]. ; Науч.
ред. Н. Яръмов ... [и др.]. ; Библиогр. ред. Д. Ралева, М.
Максимова ; Рец. А. Субето ... [и др.]. – София : За буквите
– О писменехь, 2016. – 208 с. : с ил. – (Факлоносци ; ХV).
– Други авт.: А. Куманова, Н. Казански, Н. Василев ; Други
ред.: М. Куманов, И. Теофилов ; Други рец.: В. Митко, В.
Клюев, И. Петева, В. Велев. – Списък на ил. ; Списък
на съкр. – Библиогр.: с. 127 – 135. – Именен показалец.
В единна ризомно-ретикуларна структура на информацията – методологията, която е водеща в научноизследователската продукция на СНО, – изследванията на
студентите са позиционирани в техните ежегодни – вече
единайсет на брой – тома на „Трудове на СНО при
УниБИТ”.
Студентските изследвания принципно са разработени
с цел да бъдат въведени в ризомата на „Трудове на СНО
при УниБИТ” и така да демонстрират силата на ризомноретикуларната методология.
Основна тема тук е ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЦЕННОСТНИЯ
ГЕНОМ НА БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНОСТ КАТО ЧАСТ
ОТ УНИВЕРСАЛНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН МОДЕЛ.
В структурирането на система от монографични
издания – основно учебни пособия – са консолидирани
усилията на СНО. Това са поредните книги на серия

Íàó÷íî ñïèñàíèå çà êíèãàòà
„Факлоносци” – вече 15 на брой. Важно е да се изтъкне,
че отбелязаните монографични издания поставят и
методология за студентските изследвания.
От СНО на УниБИТ е създадена серия от електронни
библиотеки:
– ETIMOLOGICA (на база на „Англо-руско-български
речник по библиотечна и информационна дейност” –
том ІІІ на „Трудове на СНО при УниБИТ”; тук са конфигурирани семантични вериги от термини и понятия:
13 000 на английски – руски – български; 13 000 на руски
– български – английски; 13 000 на български – английски
– руски; общо 39 000 триезични вериги на термини и
понятия) (№№ 615 – 635);
– PAISIADA (в процеса на моделирането е включена
създадената за учебни цели монография – кн. ІІ на серията
„Факлоносци” „Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская … : Информационен код на българската книжовност и литература”, която представлява сигнифициран препис на знаменития първоизточник; в изданието е систематизиран тезаурус на езика на
атонския йеромонах: 1019 съществителни имена; 853
причастия; 451 глаголи; 750 прилагателни имена; 121
местоимения; 203 числителни имена; 277 неизменяеми
части на речта /наречия, предлози, съюзи, частици/; 151
думи, изписани с главни букви) (№№ 685 –700) – томове
VІ – VІІІ на „Трудове на СНО при УниБИТ”;
– HUMANITARIANA (на база на систематизирани в
хронологичен порядък по годините на живота на авторите
са интерпретирани 160 философско-научни картини на
човека, представени в електронното пространство на
английски, руски и български език /общо 480 сайта/) (№№
507 – 514) – том VІ на „Трудове на СНО при УниБИТ”;
– EVRISTIANA (библиографиране на 495 сайта на
български, руски и английски език – пълнотекстова база
данни за 165 открития на човечеството, представени чрез
единна периодизация: Ранни открития (35 000 г. пр. Хр. –
XV в.): №№ 1 – 12; Епоха на великите географски открития
(XV – XVII в.): №№ 13 – 29; Епохата на Просвещението
(ХVІІ – ХVІІІ в.): №№ 30 – 61; Светът през ХІХ в.: №№ 62
– 93; Съвременният свят (ХХ – ХХІ в.): №№ 94 – 155;
Науката в началото на XXІ в.: №№ 156 – 165 – библиография; списък на носителите на Нобелова награда мера;
именен показалец) (№№ 579 – 585, 607) – том VІІ на „Трудове на СНО при УниБИТ”;
– PSIHOLOGICA (библиографиране на 240 сайта на
български, руски и английски език – пълнотекстова база
данни за 80 концепции за личността в психологията, представени чрез единна периодизация (Ранни открития –
VІІ в. пр. Хр. – XV в.: №№ 1 – 13; 32; Велика епоха на откритията през ХV – ХVІІ в.: №№ 14 – 21; Епоха на Просвещението – ХVІІ – ХVІІІ в.: №№ 22 – 32; Светът през ХІХ в.: №№
33 – 40; Светът през ХІХ – ХХ в.: №№ 41 – 65; Светът през
XXІ в.: №№ 66 –80 – библиография; именен показалец)
(NN 608, 681) – томове VІІ и VІІІ на „Трудове на СНО при
УниБИТ”;
– NESTINARIANA (библиографиране на 1527 източника на 20 езика по комплекса на нестинарската феноменология като пресемантизиран култ към светлината,
отбрани на основата на работата с международните универсални библиографски указатели и традиционните
библиотечни каталози в България, Русия, Италия, Турция
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и Иран по концепцията на информационната карта на
нестинарството (научно-документалния филм „Ритъмът на времето” – DVD, 2007; 2008 – версии на бълг., рус.,
англ. ез.) (NN 107, 168, 287, 315, 346, 366 – 370, 451 – 453, 525,
526, 530, 532, 575, 604, 683; създадена е за учебни цели
монография (историография, библиографски указател,
фотомонография) „Нестинариана” – кн. ІІІ, ХІІ и ХІІІ на
серията „Факлоносци” на български, руски и английски
ез.) – томове І – Х на „Трудове на СНО при УниБИТ”
(продуктът е финализиран чрез структуриране на учебни
пособия по темата на български, руски и английски език);
– ANTOLOGICA (на основата на система от историографски, библиографски и антологични източници
са отбрани 40 от над 400 антологии – фундамент за създаване на хипертекст на антологичния модел на българската литература – от „Симеоновия сборник” /Х в./ до
ХХІ в.) (№№ 636 – 676; 709 – 967) – томове VІІІ и ІХ на
„Трудове на СНО при УниБИТ” (на базата на описания
фундамент е структурирана първата в историята антология на българската изящна словесност от ІХ до ХХІ в.).
Форумите на СНО на УниБИТ имат постоянна структура – три секции: Библиотекознание, библиография, книгознание; Информационни технологии; Културно-историческо наследство. Основното ядро от докладите, представени на ХІІ Студентска научна конференция и изложба
на УниБИТ, е структурирано от целта на форума – да
съдейства за изграждането на цялостна синтезирана представа за творчеството на СНО като акцентът е поставен
върху рецензирането на учебната литература на УниБИТ,
въведена в електронното пространство през сайта на университета.
Този форум продължава подетото рецензиране на Х –
ХІ Студентски научна конференция и изложба на УниБИТ
(на: „Трудове на СНО при УниБИТ” – томове І – ІХ (№№
968 – 990); учебника „Апостоли на инфосферата” (№№
991 – 992, 995); създадената за учебни цели монография –
кн. ІІ на серията „Факлоносци” „Свети отец Паисий
Хилендарски. История славяноболгарская …: Информационен код на българската книжовност и литература” (№№ 993 – 995); „Англо-руско-български речник
по библиотечна и информационна дейност” – том ІІІ на
„Трудове на СНО при УниБИТ” (№№ 996 – 997); създадената за учебни цели монография (историография, библиографски указател, фотомонография) „Нестинариана” – кн. ІІІ на серията „Факлоносци” – томове І – Х на
„Трудове на СНО при УниБИТ” (№№ 998 – 1000); учебника
„Ризома на инфосферата” (№№ 1001 – 1028); учебното
пособие „Златна христоматия на България. Кн. І.
Оратория” (№№ 1059 – 1301).
Работата на трите секции на ХІІ Студентска научна
конференция и изложба на УниБИТ бе концентрирана в
дейността на девет проблемни кръгли маси. По време на
второто Пленарно заседание на форума бе отчетена не
само работата на отделните секции и кръгли маси, но и
определенията, дадени от студентите за най-добра
интерпретация на феномена „цивилизация”. От тези
определения 16 бяха излъчени за най-добри и за публикация.
С феноменологичното обобщение за цивилизацията –
диалога между проф. д.п.н. Александра Куманова и ас.
д-р Николай Василев – завърши форумът.



