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година от Рождество Христово на Балканския полуос-
тров, а и въобще сред православния свят е съвпадала 
със 7000-ата година от Сътворението на света (тя е 
протекла във времето от 1 септември 1491 до 31 ав-
густ 1492 г.). Затова чумната пандемия, природните 
бедствия и османското нашествие на Полуострова, 
както и унищожението на Византийската империя 
през ХІV – ХV в. са били смятани като предвестник и 
Божи знак за Второто пришествие и края на света. 
Началото на Реформацията през ХVІ в. също е било 
използвано като маркер за края на средновековната 
епоха. През последните десетилетия някои колеги, 
главно от Средна и Западна Европа, предпочитат да 
периодизират историята с кръгли дати от Рождест-
во Христово и датират горната граница на Европей-
ското средновековие към 1500 г. Утвърдено е и мне-
нието, че Нидерландската и Английската буржоазна 
революция през ХVІІ в. са сложили край на Среднове-
ковието и същевременно са поставили началото на 
Новото време. Тези различия са дали основания да се 
твърди, че в част от европейските страни се наблю-
дава т.нар. късо Средновековие, което е продължило 
до ХV в., а в друга част е имало дълго Средновековие, 
датиращо докъм ХVІІ – ХVІІІ в. (Gjuzelev, 2004: 4 – 5.)

Периодизация и опити за периодизация 
на средновековната българска история в пуб-
ликации от края на  ХІХ до началото на ХХІ в.

В опитите на историците да напишат ця-
лостната история на средновековна България, се 
наблюдават интересни примери за периодизация на 
тази епоха. В това отношение хронологически най-
ранна е монографията на чешкия историк Констан-
тин Иречек (1854 – 1918), който през 1876 г. публикува 
първото издание на книгата си „История на бълга-
рите“ на чешки и на немски език. В действителност 
това е първият научен опит за написване на цялата 
история на българите, на българските земи и на бъл-
гарската държава от най-древни времена до съвреми-
ето на автора (т.е. до 1875 г.). Естествено се налага 
хронологичният подход, характерен за този период 
в развитието на медиевистиката, но в него има и 
елементи на тематично изложение. Съдържанието 
на тази първа история на средновековна България 
съдържа следните глави:

І. Географски преглед; ІІ. Трако-илири и римля-
ни; ІІІ. Заселване на славяните на Балканския полу-
остров; ІV. Бит, нрави, селища, племена у преселе-
ните славяни; V. Идване на българите; VІ. Крум и 
Омуртаг; VІІ. Покръстване на българите; VІІІ. Цар 
Симеон; ІХ. Цар Петър. Богомили; Х. Русите в Ду-
навска България; ХІ. Западното българско царство 
и неговото падане. Цар Самуил; ХІІ. Византийско-
то владичество в България през ХІ и ХІІ в.; ХІІІ. 
Вътрешно състояние на България през ХІ и ХІІ в.; 
ХІV. Възстановяване на царството от братята 
Асен І и Петър; ХV. Борбата на българите с ла-
тинците; ХVІ. Цар Иван Асен ІІ; ХVІІ. Последни Асе-
новци; ХVІІІ. Граждански войни. Цар Константин 
Асен. Узурпаторът Ивайло. Татарско владичество; 
ХІХ. Кумански Тертериевци и Бдински Шишмановци; 
ХХ. Разцвет на сръбската държава; ХХІ. Религиозни 
смутове в България през ХІV в.; ХХІІ. Първи битки 
на южните славяни с турците; ХХІІІ. Завладяване 
на България от турците; ХХІV. България в ХV в.; 

Откъс от „Обществени колекции  
с музеен профил

в българските висши училища:  
създаване, управление,  

перспективи

Вера Бонева
Университет по библиотекознание и информационни 
технологии

1. Музеят и Университетът са две разпознава-
еми институции с трайно и открояващо се присъст-
вие в социалното битие на модерната и съвремен-
ната епоха. Призвани да акумулират, обработват и 
(пре)предават културно богатство и научно знание, 
тези стожери на духовността са сред най-устойчи-
вите репери на интелектуалния кипеж и научното 
развитие на всяко общество. По предмет и традиция 
Музеят е по-консервативната институция, акуму-
лираща подбрани късове от миналото в скрижалите 
на своите експозиции, лаборатории и депа. Универ-
ситетът изначално е по-силно обърнат към бъдеще-
то. Нему принадлежи дългът да обновява научното 
знание, както и честта да го вгражда в умовете и 
сърцата на младите поколения. Развивали се успоред-
но и по собствени трасета, Университетът и Музе-
ят винаги са имали допирни зони, в които понякога 
процъфтяват необемни, но пъстроцветни и жизне-
способни лехи на културните и/или научните предиз-
викателства. Една от тези допирни зони е Универси-
тетският музей. 

Настоящото проучване има за обект общест-
вените колекции с музеен характер, които са част 
от структурата на легитимно работещите в мо-
мента в България 51 висши училища. В обхвата на 
изследването не са включени съществували в минало-
то, но закрити колекции, както и такива, които не 
са създадени с официален акт на ръководните органи 
на висшето училище. Тъй като нито една от общест-

 РЕГИОНАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ 
Към ранната история на едно 

българско книжовно средище: 
възникване и развитие на Аджар 
според османски данъчни регис-
три от XVII век / Кръстьо Йор-
данов

Лабиринт и избор в творчески-
те търсения на Христо Попкон-
стантинов – виден родопчанин и 
общественик / Мария Главчева

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ
„Тракийски танци“ на Петко 

Стайнов – от историческите ар-
хиви до присъствието в съвремен-
ните учебници по музика в общо-
образователното училище / Пенка 
Марчева

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Нов поглед към българския 

елит / Гергана Георгиева

ХРОНИКА
“Diplomacy of Medieval Rus’ 

(10th – 16th Centuries)”, 10th 
International Scientific Conference 
in the “Colloquia Russica” Series / 
Artem Papakin

Научна конференция на тема 
„Пазари, общество, власт“ / Иван 
Русев
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Откъс от „Периодизация на българската 
средновековна история“ 

Георги Н. Николов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Историята на средновековна Европа има някол-
ко различаващи се хронологически периодизации. Както 
е известно, терминът „Средновековие“ за пръв път се 
появява в края на ХV в. Той обаче е въведен в исто-
рическо обращение през ХVІІ в. от немските историци 
Георг Хорн (1620 – 1670) и Кристоф Целер (1638 – 1707). 
Началната и крайната дата на Средновековието според 
тях се маркира от края на двете части от Римската 
империя – Западната през 476 г. и Източната (Визан-
тия) през 1453 г. Впоследствие в историческата наука 
се появяват различни мнения за долната и горната гра-
ница от историята на средновековна Европа. Няколко 
са опорните точки за определяне на долната граница:

– налагането на християнството като официал-
на религия в Римската империя през 325 г.;

– установяването на столицата на римските им-
ператори във Византион (Константинопол) през 330 г.;

– началото на Великото преселение на народите, 
което се свързва с хунската инвазия в Европа през 375 
г. В действителност в модерната европейска медиевис-
тика именно този процес на Велико преселение на много 
племена и народи от Азия в Европа (Völkerwanderung) в 
периода ІV – VІІ в. се е утвърдил като дата, бележеща 
началото на „раждането на средновековна Европа“ (La 
naissance de l‘Europe médiévale).

Въпросът за горната граница на Европейското 
средновековие също е спорен. Според някои от истори-
ците това е падането на византийска столица Кон-
стантинопол под османска власт (29 май 1453 г.) и фак-
тическия край на Източната Римска империя. Част от 
учените са на мнение, че заникът на Средновековието 
и началото на Новото време настъпват с откриването 
на Америка през 1492 г. Любопитен е фактът, че тази 

вените колекции в българските висши училища не е 
регистрирана в Министерството на културата по 
действащия от 2012 г. режим (Наредба № 9), си поз-
волявам известна двойственост на онасловяването, 
отнасящо се до наименованията на тези специфич-
ни структурни звена на българските университе-
ти. Описаните в приложената таблица обществени 
колекции обикновено са именувани музеи, музейни 
сбирки, музейни колекции. Това терминологично раз-
нообразие е резултат от предпочитанията на съ-
ответния принципал. Ползването на тези имена в 
настоящата статия е израз на уважението ми към 
ръководните органи на висшите училища, създали 
и поддържащи деликатните музейни структури в 
сложните си административни, научни и образова-
телни тела. Споменатият терминологичен жест 
обаче не неглижира професионалната ми преценка, 
че според Закона за културното наследство (ЗКН,  
чл. 109а) визираните обекти са обществени колекции 
с ведомствен характер, чиято регулация би трябва-
ло да се осъществява както на основа Закона за вис- 
шето образование, така и в правната рамка, уреж-
даща опазването на движими културни ценности и 
колекциите с обществено значими вещи и артефа-
кти от миналото. Така, с оглед на представените 
мотиви и само при анализ на конкретни обекти, 
допускам ползването на несъществуващата в нор-
мативната уредба терминология музейна сбирка, 
както и на термина музей, които в тесния правен 
смисъл не са приложими спрямо нито една от вклю-
чените в приложената таблица структури. 
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Миграция и миграционни 
процеси / Веселина Иванова

ОБРАЗОВАНИЕ  
ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Children‘s University Activities 
as Implementation of the Third 
Mission of Higher Education 
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Някои биографични източници посочват, че проф. Буюклиев е писал дисертацията си 
под ръководството на професорите Йозеф Курц и Ян Станислав. Негов ръководител обаче 
е само проф. Станислав. Професор Курц от Масариковия университет в Бърно е трябвало 
да бъде един от рецензентите, но преди защитата изпраща писмо с дата 7. 11. 1969 г. до 
деканата на Философския факултет на Университета „Коменски“, в което пише: „Позволя-
вам си да върна работата на Иван Буюклиев Štruktúra vzťažných viet v Supraslskom kódexe, тъй 
като не ми е възможно да напиша рецензията. Получих миокарден инфаркт и дълго време 
няма да работя. Изпращам и дисертацията. Д-р Йозеф Курц“. По тази причина защитата 
се провежда няколко месеца по-късно, като за нов рецензент е избран доц. Винсент Бланар. 

Година след получаването на научната степен „кандидат на науките“ по препоръка 
на проф. Шимон Ондруш Иван Буюклиев подава заявление за продължаване на докторант-
ското си обучение по българско езикознание в рамките на по-широката научна специалност 
„Сравнително-историческа граматика на славянските езици“. След признаване на изпитите, 
държани в България, както и на отделни изпити, положени по време на братиславската му 
аспирантура, той предлага като докторска работа шест свои студии, публикувани в бъл-
гарски и словашки славистични списания и сборници. Рецензентът на работата В. Бланар 
отбелязва: „Във всички предложени статии се вижда способността на автора за подробен 
анализ на материала и завидни познания на старославянските и старобългарските ръкописи 
и палеографската проблематика, както и широко познаване на литературата по предмета. 
Студиите имат изследователска стойност. Налице са отлични предпоставки кандидатът 
да получи титлата PhDr“.

Научното поприще на проф. Буюклиев започва да се развива по време на престоя му 
във Философския факултет на Университета „Коменски“. Първата публикация веднага след 
идването му в Словакия е статията „Към характеристиката на локативното пояснение в 
старобългарски език“, отпечатана в сп. Slavica Slovaca (1967: 351 – 363). На съществуването 
и тематичния обхват на словашкото славистично списание е посветена статията му „Ново 
славистично периодично издание (Slavica Slovaca)“, поместена в сп. „Език и литература“ (1968: 
82 – 86) една година по-късно. Освен значителния брой статии със словакистична пробле-
матика в българския и чуждестранния печат излизат и негови рецензии за публикации на 
словашките лингвисти Йозеф Мистрик, Еуген Паулини, Шимон Ондруш, Винсент Бланар и Ян 
Качала. Няколко студии на И. Буюклиев намират място в сборниците Philologica, а с доклада 
Z jazykovej filozofie slovanského stredoveku (Bujukliev, 1998: 12 – 19) взема участие в първата по 
рода си словашко-българска международна конференция Slovensko-bulharské jazykové a literárne 
vzťahy („Словашко-български езикови и литературни взаимоотношения“), проведена през 1998 г.  
в Братислава.

Пълния текст четете в „Чуждоезиково обучение“, кн. 1

2. Списък на действащите ведомствени колекциикъм българските  
висши училища

№ Музейна сбирка/колекция Местоположе-
ние 

Профил на сбирката/ 
колекцията

Общи 
данни

1.
Музей на Софийския 

университет  
„Св. Климент Охридски“

Ректорат  
на Софийския 
университет  
„Св. Климент 

Охридски“ – Со-
фия, бул. „Цар 

Освободител“ 15

Историческо развитие  
на Университета  

от създаването му  
до наши дни 

Постоянна експозиция, 
издателска и популяри-
заторска дейност, двама 

щатни сътрудници

2.
Музей по палеонтология 

и исторична геология към 
Софийския университет  
„Св. Климент Охридски“

Ректорат  
на Софийския 
университет  
„Св. Климент 

Охридски“ – Со-
фия, бул. „Цар 

Освободител“ 15

Сбирка от минерали, 
фосили, вкаменелости и 
старинни научни издания 
по палеонтология и исто-

рична геология

Поддържана колекция, 
постоянна експозиция, 

свободен достъп на 
посетители, един щатен 

сътрудник

3.

Mузей по минералогия, 
петрология и полезни 

изкопаеми към Софийския 
университет  

„Св. Климент Охридски“

Ректорат 
на Софийския 

университет „Св. 
Климент Охрид-

ски“ – София, 
бул. „Цар Осво-

бодител“ 15

Сбирка от над 16 000 об-
разци от минерали и руди, 

систематизирани  
и описани  

по действащите научни 
правила

Постоянна експозиция, 
образователен кът, актив-
на събирателска дейност, 

един щатен сътрудник

4. 
Музейна експозиция за 

история на радиото към 
Софийския университет  
„Св. Климент Охридски“

Музеят се 
помещава във 
Факултета по 

журналистика и 
масови комуни-
кации, София, 
ул. „Московска“ 

49

Колекция от технически 
образци, документи, 

записи и други материали, 
проследяващи историята 

на радиото в България

Постоянна експозиция 
с образователна цел; 

възможности за анимации 
на посетители и гости на 

Факултета, отворен за 
посетители

5.
Музей по палеонтология  

към Софийския  
университет  

„Св. Климент Охридски“

Елена, ул. „Иван 
Кършовски“ 6, 
Попниколова 
къща – недви-
жима културна 

ценност  
с национално 

значение 

Сбирка от фосили, мине-
рали и други материали 

по палеонтология

Експозиция, частичен 
достъп на посетители, 
попълващ се фонд от 
актуални експедиции,  

липса на популяризатор-
ски инициативи 

6.
Музейна сбирка  

на Националната  
художествена академия – 

София 

Ректорат на 
Академията, 

София, ул. „Шип-
ка“ 1

Колекция от над  
14 000 художествени 

творби на възпитаници  
на Академията  
и други творци

Няма постоянна екс-
позиция, представят се 
временни изложби, пуб-

ликувани каталози, щатен 
уредник

7. Музей на Лесотехниче-
ския университет – София 

Ректорат на 
Университета, 
София, бул.  
„Св. Климент 
Охридски“ 10

Колекция от докумен-
ти,  материали, печатни 

издания, произведения на 
изкуството, свързани с ис-
торията на Университета

Обемен и представителен 
фонд, няма постоянна 

експозиция, ръководител – 
хабилитирано лице,  

и уредник

8. 
Музей на коня и конния 

спорт към Тракийския уни-
верситет – Стара Загора

Разположен е 
в кампуса на 

Тракийския уни-
верситет в Стара 
Загора – Ветери-
нарно-медицин-

ски факултет

Представителна колекция  
от артефакти, свързани с 
коня и конската амуниция

Постоянна експозиция  
с възможност  

за безплатно посещение, 
един щатен сътрудник

9.
Музей  

на аграрното образование  
към Тракийския универси-

тет – Стара Загора

Разположен е 
в кампуса на 

Тракийския уни-
верситет в Стара 
Загора – Аграрен 

факултет

Необемна колекция от 
документи, материали 
и природни образци, 

свързани с историята на 
аграрното образование  

в България 

Необемна постоянна екс-
позиция, активна събира-
телска работа, вписаност 
в учебния процес, двама 

щатни сътрудници
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пише монографията „Имената на българите в Словакия“ (1998) и става рецензент на първия 
том на Българско-словашкия речник. Маринела Вълчанова също участва в изготвянето на 
първия том на този речник, публикува монографията „Глаголите reflexiva tantum в словашки 
език и техните съответствия в български“ (2002) и е съавторка на учебника за студенти 
словакисти Základy bulharčiny. Teória a prax (2002, 2016). Дейността на споменатите лекторки 
до голяма степен оказва влияние върху словашко-българските езиковедски изследвания и ме-
тодиката на преподаването на българския език в словашка среда. Освен това Иван Буюклиев 
обогатява и словашко-българските литературни взаимоотношения чрез активна превода-
ческа дейност. След като се завръща в България, по негова инициатива възниква самосто-
ятелната специалност „Словакистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Въпреки че е изминал повече от половин век от пребиваването на проф. Иван Буюклиев като 
лектор в Братиславския университет, в историята на българско-словашките контакти той 
оставя не само дълбока, но и незабравима следа. 

В статията си Desatoro lektora cudzieho jazyka („Десетте заповеди за лектор по чужд 
език“), посветена на 50-годишнината от създаването на братиславската Катедра по сла-
вянски филологии, ръководителката на Летния семинар по словашки език и култура Studia 
Academica Slovaca Яна Пекаровичова пише: „Голямо преимущество е, че лекторската дей-
ност съвсем естествено надгражда предишната педагогическа практика и по-нататъш-
ната работа на кандидата, най-вече в областта на научните и приложните изследвания 
и публикационната активност. Обикновено се очаква лекторът, в зависимост от своята 
специализация, с желание да се включва в различни дейности, предлагани от мястото, къ-
дето преподава“ (Pekarovičová, 2014: 38). Въз основа на дългогодишната си практика в препо-
даването на словашки език като чужд авторката формулира десет изисквания, на които да 
отговаря чуждестранният лектор: „1. Добре познавай преподавания език и функционирането 
му в практиката, 2. Осъзнай, че си представител, посланик на своята страна, 3. Създавай у 
студентите позитивно отношение към изучавания език и култура, 4. Бъди съобразителен и 
толерантен по отношение на интеркултурните различия, 5. Обяснявай уроците, като тър-
сиш причинно-следствени връзки, и използвай интересни примери, 6. Бъди коректен и оценя-
вай справедливо представянето на студентите, 7. Бъди активен, креативен, ангажирай се 
не само в учебния процес, 8. Търси причините за грешките, не се отчайвай от неуспехите,  
9. Непрекъснато се образовай и по специалността, и в дидактиката, 10. Изявявай се на на-
учни форуми и публикувай (Pekarovičová, 2014: 37). 

Цитираните професионални и интеркултурни компетентности, очаквани от лектора 
по чужд език, без изключение отразяват научно-педагогическия и културно-обществения про-
фил на Иван Буюклиев (1934 – 2014), български славист и словакист, който през акад. 1967/1968 
и 1970/1971 години е лектор по български език в Университета „Коменски“ в Братислава. 

След като завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, през 1960 г. 
проф. д.ф.н. Иван Буюклиев е удостоен с Балановата стипендия и се насочва към палеографи-
ята и палеославистиката. До голяма степен неговите интереси са повлияни от двугодишна-
та му работа в отдел „Старопечатни и редки книги и ръкописи“ в Националната библиотека  
„Св. св. Кирил и Методий“ в София. По това време в столицата на България се обучават 
студентите от Философския факултет на Университета „Коменски“ и бъдещи словашки сла-
висти Ян Кошка и Емил Хорак, които събуждат интерес у профилирания бохемист към сло-
вашкия език и го ориентират към словакистиката. Влечението му към палеославистиката 
се засилва и през 1966 г. на собствени разноски И. Буюклиев заминава на обучение в Карловия 
университет в Прага и в Университета „Коменски“ в Братислава. Творческата среда на Фи-
лософския факултет в Братислава и добронамереният подход на професорите Ян Станислав, 
Еуген Паулини, Шимон Ондруш и доц. Винсент Бланар отварят пътя към сбъдването на 
неговите научни амбиции (Dobríková, 2013; 2014; 2016; 2018). 

По препоръка на братиславските си колеги слависти Иван Буюклиев отново се 
връща в Братислава през 1967 г., този път като лектор по български език. Тук под ръ-
ководството на проф. Ян Станислав защитава дисертацията си Štruktúra vzťažných viet 
v  Supraslskom kódexe (1970) („Структура на относителните изречения в Супрасълския 
сборник“). В нея подробно се проследява структурата на относителните изречения в 
най-големия по обем кирилски ръкопис, възникнал в края на Х век в Преславската книжов-
на школа. Най-напред авторът обобщава сведенията за старобългарския паметник въз 
основа на известните дотогава негови преписи, след което разглежда синтактичните му 
особености, като анализира субстантивните, адективните и адвербиалните относител-
ни изречения. Проучва при кои конструкции могат да се търсят паралели в старогръцкия 
език. Чрез съпоставяне на старогръцкия текст със старобългарския превод установява 
много граматически и лексикални несъответствия. Според автора не доброто владеене 
на гръцкия или непоследователното придържане към гръцкия оригинал са причината пре-
писвачите често да използват форми и изрази, които възникват спонтанно в езиковото 
им съзнание.

10.

Музей на ветеринарноме-
дицинското дело  

в България  
към Тракийския  
университет –  
Стара Загора

Разположен е 
в кампуса на 

Тракийския уни-
верситет в Стара 
Загора – Ветери-
нарно-медицин-

ски факултет

Представителна нацио-
нална колекция, приоб-

щена към структурата на 
Тракийския университет 

през 2010 г. 

Постоянна експозиция с 
възможност за безплатно 
посещение, образовател-

ни и популяризаторски 
инициативи, един щатен 

сътрудник

11.

Музей на Шуменския 
гарнизон  

към Националния военен 
университет  

„Васил Левски“ –  
Велико Търново

Разположен е 
в кампуса на 

Артилерийския 
факултет на 

Националния 
военен универ-
ситет – Шумен,  

ул. „Карел  
Шкорпил“ 1

Представителна колекция 
за развитието на военното 

дело в Шуменския край  
от 1878 г. до наши дни,  

военна библиотека  
и други материали  

по профила  
на сбирката 

Постоянна експозиция, 
включваща и открита част, 

отворен за посещения, 
един щатен сътрудник

12.
Музей на Националния 

военен университет „Ва-
сил Левски“ –  

Велико Търново

Разположен е 
в кампуса на 
Националния 

военен универ-
ситет – Велико 
Търново, бул. 

„България“ №76

Веществено-документал-
на експозиция, посветена  

на историята  
на военното образование 

в България от 1878 г.  
до наши дни 

Включва както образци 
от оръжия и униформи, 

така и учебни материали 
от предходни години и 

десетилетия, отворена за 
посетители, един щатен 

сътрудник отговаря  
за експозицията 

13.
Музей на Университета 

за национално и световно 
стопанство – София 

Разположен е 
в кампуса на 

УНСС – София, 
бул. „8-ми  
декември“

Създаден е през 2013 г. и 
поради кратковременната 
си история има необемен 
фонд и малка експозиция

Събирателска и попу-
ляризаторска дейност, 
научни изследвания за 
историята на висшето 

училище, представител-
ни функции, един щатен 

сътрудник

14. Музей на Техническия 
университет – София

Разположен е в 
кампуса на ТУ, 

София,  
бул. „Климент 
Охридски“ 8

Създаден е през 1984 г. 
и съдържа фонд от мате-
риали за развитието на 

научно-техническото дело 
в България, материали за 
историята на ТУ, свързан 

е с Алумни мрежата  
на Университета

Поддържа постоянна 
веществено-документална 
експозиция, образовател-

ни и популяризаторски 
дейности, един щатен 

сътрудник

15.
Музей на виното  

в Аграрния университет – 
Пловдив

Помещава се 
във винарската 
изба на Аграр-

ния университет 
– село Брестник

Колекцията  
е създадена през  
2015 г., включва  

материали  
от историята  

на винарската изба, доку-
менти, съдове и пособия  

за производство  
на вино

Отворена за посетители, 
образователна  

и маркетингова дейност, 
популяризира традициите 
на винопроизводството, 

урежда се от ръководите-
ля на избата, предлага и 

дегустация на вина 

16. Музей на Академията на 
МВР – София

Помещава се 
в сградата на 
Академията 

– София, бул. 
„Александър 
Малинов“ 1

Сбирка от оригинални 
веществени материали  
и документи, свързани  

с историята  
на МВР и на висшето 

училище

Постоянна експозиция с 
приемен ден, образова-

телна дейност, един щатен 
сътрудник

17. 
Музей на Висшето транс-
портно училище „Тодор 
Каблешков“ – София 

Помещава се 
в сградата на 

ВТУ – София, ул. 
„Гео Милев“ 158

Съществува от 1972 и 
представя развитието 
на висшето училище; 

налични са материали от 
историята на железопът-
ния транспорт и железо-
пътната инфраструктура

Нова постоянна  
експозиция  

с представителни  
и образователни функции; 

един щатен сътрудник

18.
Музей на Великотърнов-

ския университет  
„Св. св. Кирил и Методий“

Помещава се 
в Ректората на 
ВТУ – Велико 
Търново, ул. 

„Теодосий Тър-
новски“ 2

Колекция, включваща 
материали  

за развитието на висшето 
училище от създаването 

му през 1963 г.  
до наши дни 

Постоянна експозиция 
с представителен и 

образователен характер, 
отворена за безплатни 

посещения; ръководител 
хабилитирано лице от 
академичния състав
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български език за начинаещи“, който преподава два часа 
седмично като лекторат проф. Валерий Александрович 
Погорелов. Преди да дойде в Университета „Коменски“, 
той е професор по сравнителна славянска филология във 
Варшавския университет (1911 – 1917), в Донския универ-
ситет в Ростов на Дон (1918 – 1920), а по-късно и в Со-
фийския университет (1920 – 1922). От 1923 г. преподава 
руски език и литература в Братиславския университет, 
където по-късно работи и като лектор по български и 
сърбохърватски език. Професор Погорелов води лектор-
ските упражнения по български език (освен през годи-
ните на войната) от акад. 1925/1926 до 1945 г. В исто-
рията на българистиката в Словакия той остава като 
първия лектор, благодарение на когото българистиката 
във Философския факултет на Университета „Коменски“ 
в Братислава през акад. 2025/2026 г. ще отбележи 100-го-
дишнината на лектората по български език.

След края на Втората световна война упражне-
нията по български език се водят както от словашки, 
така и от български хонорувани преподаватели. Сло-
вашките преподаватели в повечето случаи са свързани с 
България семейно или служебно. Българските хонорувани 
преподаватели, като например Георги Досев Георгиев и 
Георги Вълчев, са преподавали български език по собстве-
на инициатива паралелно с другите си служебни задъл-
жения (Dobríková, 2018: 8). 

Значима граница във формирането на българската 
филология във Философския факултет на Университета 
„Коменски“ е 1964 г., когато възниква Катедрата по сла-
вистика и индоевропеистика. Заслугата за нейното ос-
новаване е преди всичко на проф. Шимон Ондруш – тога-
вашен декан на Философския факултет на Университета 
„Коменски“, ориентиран научно към сравнителната сла-
вистика и индоевропеистика, който се стреми да спече-
ли и възпита за българистиката перспективни педагоги-
чески и научноизследователски кадри. Истински прелом 
в нейната насоченост настъпва през 1967 г., когато след 
намесата на проф. Ондруш в Братислава пристига Иван 
Буюклиев –  първият официален лектор от България. По 
този начин проф. Ондруш успява да институционали-
зира и да осигури с кадри за в бъдеще и лектората по 
български език.

През повече от петдесетгодишната история на 
българистиката като самостоятелна специалност във 
Философския факултет на Университета „Коменски“ 
в Братислава са командировани 15 лектори по българ-
ски език и литература. Повечето от тях участват 
в общи словашко-български проекти не само по време 
на своя престой, но и след завръщането си в България. 
Така например Донка Вакарелска-Чобанска защитава в 
Братислава кандидатската си дисертация на словаш-
ки език Lexikálno-sémantické paralely medzi bulharčinou a 
slovenčinou (1984) и до днес преподава словакистични ези-
коведски дисциплини на студентите в София и Велико 
Търново. В Словакия Веса Кювлиева-Мишайкова се посве-
щава на съпоставителните изследвания между словаш-
ката и българската фразеология, а по-късно става главен 
редактор на първия том на Българско-словашкия речник 
(Bulharsko-slovenský slovník 1 (A – K), 2004). През 1989 г. сло-
вашкото педагогическо издателство SPN публикува учеб-
ника на лекторката Деспина Илиева „Български език (за 
студенти, изучаващи български език вън от България)“. 
По време на братиславския си престой българската из-
следователка по ономастика Мария Ангелова-Атанасова 

МЕТОДИКА
Словакистиката в чужбина и 

лекторатите по словашки език 
и култура по света / Милослав 
Войтех

Съвременните технологии и 
тяхната роля в (чуждо)езиковото 
обучение през XXI век / Георги 
Джумайов

ЕЗИК И КУЛТУРА
„Роза Преображения“ – поли-

лог Алексея Веселовского, Вя-
чеслава Иванова и Ваана Терья-
на / Сурен Золян

Руският куртоазен маниери-
зъм – авангарден блясък в пост-
модернистки контекст / Магда-
лена Костова-Панайотова 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА 
АРХЕОЛОГИЯ

Чуждестранният лектор като 
мост между езиците и културите /  
Мария Добрикова

ХРОНИКА
Академик Юрий Дереникович 

Апресян на 90 години / Димитър 
Веселинов, Надя Делева

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ 
Съвременен подход при по-

срещане на предизвикателствата 
пред морското висше образова-
ние в областта на комуникациите /  
Валентин Василев

19.

Музей по история  
на медицината  

към Медицинския универ-
ситет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна

Помещава се 
в сградата на 

старинна болни-
ца в центъра на 
града – Варна, 
ул. „Параскева 

Николау“ 7

Представя развитието на 
медицината по български-
те земи от древността до 
1878 г., притежава богата 

колекция  
от артефакти  

и старинни медицински 
книги

Музеят е отворен за 
посетители и добре 
поддържан, развива 

научно-популяризаторска 
и културна дейност, един 

щатен сътрудник

20.

Музей по минералогия, 
петрография и полезни 

изкопаеми към Минно-гео-
ложки университет  

„Св. Иван Рилски“ – София

Помещава се 
в кампуса на 

МГУ – София, 
ул. „Проф. Боян 

Каменов“

Музеят е създаден през 
1961 г. като учебна сбирка 
от минерали; добре обра-

ботен фонд  
от над 13 000 образци

Постоянна експозиция,  
която е отворена  

за безплатно посещение; 
образователна и популя-

ризаторска дейност;  
щатен сътрудник – уред-

ник 

21.
Музей по геология и пале-
онтология към Минно-ге-
оложкия университет „Св. 

Иван Рилски“ – София

Помещава се 
в кампуса на 

МГУ – София, 
ул. „Проф. Боян 

Каменов“

Създаден е през 1953 г. с 
учебна цел. Колекцията от 

природни образци  
е богата и добре обгриже-

на, систематизирана  
е по действащите научни 

класификации  
и продължава  

да се обработва

Постоянна експозиция,  
щатен сътрудник, образо-
вателна и популяризатор-

ска дейност

22.

Музей на уникалните 
кристали „Илия Делев“ към 
Минно-геоложкия универ-
ситет „Св. Иван Рилски“ 

–  София

Помещава се 
в кампуса на 

МГУ – София, 
ул. „Проф. Боян 

Каменов“

Създаден е през 2007 г. 
на основа  

на дарените образци 
от колекционера Илия 
Делев; материалите са 

класифицирани  
и обработени  

по действащите научни 
правила

Поддържа постоянна 
експозиция  

с представителни  
и образователни функции; 
ръководител хабилитира-
но лице от академичния 

състав

23. Музей на Нов български 
университет

Помещава се в 
кампуса на НБУ 
– София, бул. 

„Монтевидео“ 21

Създаден е през 2010 г., 
за да подпомага образо-

вателната дейност  
и да разшири приложно-
то поле на студентските 

практики; поддържа 
колекция от артефакти, 
документи и други мате-
риали, специален акцент 

върху изкуството  
и върху архивите  
на отделни учени 

Временни експозиции и 
представяне на отделни 

артефакти в пространства-
та на НБУ, научни прояви, 
поддържане на мрежа от 
контакти с музеи и други 
институции на паметта; 

едно щатно лице – уред-
ник на музея

24. 
Музей на Русенския  

университет  
„Ангел Кънчев“

Разположен е в 
специална зала 
в Ректората на 
РУ – Русе, ул. 
„Студентска“ 8

Създаден е през 2015 г. 
и представя историята на 

Университета  
с дигитални и традицион-

ни средства

Постоянна експозиция,  
фонд от документи и ма-
териали, образователна и 
популяризаторска дейност, 

щатно лице – уредник  
на музея

25.
Музей на Стопанската 

академия  
„Димитър Ценов“ –  

Свищов

Помещава се 
в Ректората на 
Университета – 

Свищов,  
ул. „Емануил 
Чакъров“ 2

Съдържа документи и 
материали  

за историята на висше-
то училище, сградата, 

академичните дейности и 
практики,  

както и мястото  
на възпитаниците  

в социалния и стопанския 
живот  

на България

Постоянна веществено-
документална експозиция; 
образователни и популя-
ризаторски инициативи

26.

Учебен музей  
в Университета  

по библиотекознание  
и информационни техно-

логии – София 

Помещава се 
в Ректората на 
УниБИТ, София 

– бул. „Цари-
градско шосе“ 
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Съдържа копия, реплики, 
издания  

и други материали, свър-
зани  

с българската политиче-
ска и културна история 

Необемна експозиция  
и библиотека, използвани 

предимно  
за учебни цели
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Заглавието е на редакцията

Откъс от „Чуждестранният лектор 
като мост между езиците и културите“

Мария Добрикова
Университет „Коменски“ – Братислава (Словакия)

Философският факултет на Университета „Ко-
менски“ в Братислава започва дейността си на 23 
септември 1921 година. С основаването на Семинара 
за славянски филологии славистиката и изучаването 
на славянските филологии стават органичен компо-
нент от педагогическата и изследователската про-
грама на Факултета веднага след възникването му 
(Dobríková, 2013: 100). Българистични теми се разглеж-
дат в циклите лекции на чешките професори, които 
в Братиславския университет полагат основите на 
славистичните научни изследвания и обучение. Воде-
ща личност на Семинара е проф. Милош Вайнгарт. 
Освен на проблемите на старобългарския език и ли-
тература, на развитието на славянските народи и 
историята на славянските езици той посвещава вни-
манието си и на византийско-славянските културни 
отношения, в рамките на които специално се инте-
ресува от българската литература и култура. От 
1923 г. като професор по сравнителна история на сла-
вянските литератури в Братиславския университет 
работи проф. Франк Волман. В центъра на научните 
му интереси са славянският фолклор, славянската 
драма и литературната компаративистика. Много 
негови сравнителни статии засягат българистична-
та тематика периферно, но той публикува и работи, 
които са пряко свързани с българската литература 
и народна словесност. Научните интереси на проф. 
Волман се пренасят и върху неговата педагогическа 
работа, например той води цикъла лекции „Четене и 
тълкуване на старобългарски, старосръбски и старо-
хърватски паметници“. 

От акад. 1925/1926 г. студентите са могли 
да запишат предмета „Практически упражнения по 
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Съдържание  
на сп. „Чуждоезиково  
обучение“, кн. 1/2020:
 EDITORIAL

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА
La traductologie en Bulgarie au 

tournant du XXIe siècle / Alexandra 
Jeleva, Irena Kristeva

Синтактично отношение / Мариана 
Георгиева

Активный русско-болгарский сло-
варь сочетаемости / Надежда Делева

Списанието се реферира и 
индексира в Web of Science

Ролята  
на чуждестранния 
лектор  
в чуждоезиковото 
обучение

27.
Учебен компютърен му-

зей в Шуменския универ-
ситет „Епископ Константин 

Преславски“

Помещава се 
във Факултета 
по математика 
и информатика 

в кампуса на 
ШУ, Шумен, ул. 

„Университетска“ 
115

Съдържа експонати  
от историята  

на компютърната техника 
и информационните тех-

нологии

Експозиция с образова-
телна цел, достъпна за 

външни посетители

3. Представените в предходния параграф данни свидетелстват, че 15 от действащите 
в страната 51 висши училища поддържат обществени колекции с музеен характер. Това е 
близо 30% от всички институции на висшето образование. 14 от тях са държавни и едно от 
висшите училища е недържавно – Нов български университет. Повечето от университетите 
поддържат само по една колекция. Това обаче не е правило. Четири висши училища имат по 
две и повече колекции – СУ, НВУ – Велико Търново, ТУ – Стара Загора, МГУ. Водещо място 
в тази група заема Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с общо пет музейни 
сбирки – една обща (фокусирана основно върху историята на Алма матер) и четири профи-
лирани. Наличието на повече от една сбирка е усложняващ дейността елемент, който обаче 
е неизбежен при някои обстоятелства – големи дарителски актове, преструктуриране на 
висши училища или на техни основни звена, физическа отдалеченост на учебните корпуси от 
ректората и др. Подобен подход при организиране на музейната дейност е присъщ и на други 
утвърдени университети в Европа (Freundlich 1965; Lourenço, 2005).

По правило, собствени колекции и/или експозиции поддържат университетите с по-
дълга историческа традиция. Интересно е, че както широкопрофилните  (СУ, ВТУ, НБУ, РУ, 
ШУ), така и специализираните в едно или няколко професионални направления висши училища 
(ЛТУ, МГУ, УНСС, УниБИТ, НХА, АУ – Пловдив, СА – Свищов, МА – Варна) развиват активна 
музейна дейност. Част от изброените университети нямат в структурата си основни зве-
на с исторически или културологичен профил. Това не е пречка да се подходи с необходимия 
професионализъм – понякога и чрез ангажиране на външни експерти. Правилото е, че за всяка 
колекция отговаря преподавател или служител, който/която понякога е на пълно работно 
време към съответната музейна сбирка. 

Повечето университети са създали и устроили музеите на основа на решение на ака-
демическия съвет с последваща заповед на ректора. Такъв ред е предвиден в ЗВО – чл. 25,  
ал. 3; чл. 30, ал. 3а. По изключение се утвърждава правилник и длъжностна характеристика на 
уредника. Тези два елемента обаче са задължителни според действащата нормативна уредба. 
Констатираният пропуск би трябвало да се коригира – както с оглед по-добрата организа-
ция на работата, така и с оглед опазване на колекцията чрез механизмите на материал-
ната и административна отговорност. Нито един от университетите не е регистрирал в 
Министерството на културата своята/своите обществена колекция/колекции, както изис-
ква чл. 109а от ЗКН и издадената на негова основа Наредба №9 на министъра на културата. 
Споменатото обстоятелство проблематизира в силна степен статута на колекциите. То 
е пречка да се използва експертният потенциал на националните и регионалните музеи за 
подобряване работата на университетските колекции. Създава и известен риск по отно-
шение опазването на материалите – веществени, документални, визуални, произведения на 
изкуството – с висока културна и образователна стойност (Kyoseva, 2015). 

Всяка от 27-те български университетски колекции е разположена в обособено прос-
транство. Това е валидно и при случаите на наличие на две или повече сбирки в структурата 
на едно висше училище. Освен в основните сгради на висшите училища музеи се организират 
и в някои по-специални места – във винарната на Аграрния университет в Пловдив, в най-
старата болнична сграда във Варна, в Попниколовата къща в Елена – културна ценност с 
национално значение. Въпреки посочените атрактивни изключения университетският музей 
по традиция е в основната сграда и/или на средищно място в кампуса. Това е естествено с 
оглед на неговите представителни, комуникативни и образователни функции. 

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната полити-
ка“, кн. 2


