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НАПУСНА НИ ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР НА СПИСАНИЕ „ЕПОХИ“.
В ПАМЕТ НА НЕПРЕЖАЛИМИЯ ПРОФЕСОР ИВАН ТЮТЮНДЖИЕВ
Годината 2018 донесе изключително тежка загуба на Редакционната колегия на списание „Епохи“.
Напусна ни непрежалимият ни Главен редактор, деканът на Историческия факултет на Великотърновския университет„Св. св. Кирил и Методий“, големият учен и човек – професор доктор на историческите науки Иван Асенов Тютюнджиев. Проф. Иван Тютюнджиев беше в основата на новата редакционна политика на списанието, изцяло обновяваща неговия облик – идейно-тематичен, съдържателен,
организационен и технологично-визуален, така че то да отговори на повелите на съвременната епоха
и да се превърне в реферирано от международните научно-информационни мрежи издание. Той беше
човекът, събрал новата редакционна колегия от съмишленици, както и вдъхновителят и организаторът
на тежкия труд, благодарение на който списанието се превърна в търсена трибуна за публикуване на
трудовете на колеги от страната и чужбина.
Загубата е огромна и никога няма да бъде запълнена. Това, което ние, членовете на Редакционната колегия на списание „Епохи“ можем и трябва да направим, е да продължим да работим,
следвайки линията, която професор Иван Тютюнджиев начерта и ни завеща – с неговия ентусиазъм и
неговия размах! Дано да успеем, предначертаното от него си заслужава! Обещаваме ти го, Учителю,
Приятелю, Съмишленико! Нека е вечна паметта ти, Иване!
От Редакционната колегия на списание „Епохи“

THE EDITOR-IN-CHIEF OF EPOHI JOURNAL LEFT US.
IN MEMORY OF THE UNFORGETTABLE
PROFESSOR IVAN TYUTYUNDJIEV
The year 2018 brought an exceptionally heavy loss to the Editorial board of Epohi journal. The
unforgettable Editor-in-Chief, the Dean of the Department of History of the “St. Cyril and St. Methodius”
University of VelikoTarnovo, the great scholar and person – Professor Ivan Tyutyundjiev, Dr. Hab. Hist., left
us. Ivan Tyutyundjiev was at the root of the new editorial policy of the journal, entirely renovating its appearance –
ideological and thematic, regarding contents, organizational, as well as technological and visual, so that it can
be in line with the demands of the modern age and turn into an issue, referenced by the international scientific
and information networks. He was the man who gathered the new editorial board of followers, as well as the
inspirer and organizer of the heavy work, thanks to whom the journal turned into a sought tribune for publication
of the works of colleagues from the country and from abroad.
The loss is enormous and it will never be compensated. What we, the members of the Editorial board of
Epohi journal can and must do, is to continue working, following the line, drawn and bequeathed to us by
Professor Tyutyundjiev – with his enthusiasm and his power! We hope to succeed, the path he outlined is
worth the while! We promise that to you, Teacher, Friend, Companion! May your memory live forever, Ivane!
From the Editorial board of EPOHI journal
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