


 

 

ОТ ДУМИТЕ КЪМ ЖИВОТА: 

БОГДАН БОГДАНОВ И СЕМИОТИКАТА:  

СБОРНИК СЪС СТАТИИ 
Съставители: Кристиан Банков, Георги Гочев, НБУ, София, 2017. 

144 стр.,  ISBN 978-954-535-974-3. Цена: 20.00 лв. 

Сборникът съдържа 12 текста, коментиращи семиотичното дело на проф. 
Богдан Богданов. Те са плод на кръгла маса „Богдан Богданов и 
семиотиката“, проведена на 8 септември 2016 г. в рамките на XXI 
Ранноесенна школа по семиотика в гр. Созопол.  
В сборника са представени три теми: семиотичните възгледи на проф. 

Богдан Богданов, разработени в последните му няколко книги с научни есета; приносът му в 
изграждането на места и институции за развитието на семиотиката в България; неговото разбиране, че 
семиотиката не е само хуманитарна дисциплина, но и инструмент на благополучие. 
Настоящата книга може да се прочете както като увод в екзистенциалната езикова философия на проф. 
Богданов, така и като принос към историческото описание на хуманитаристиката в България през 
последните 25 години. 

ЧЕТВЪРТАТА ВЪЗМОЖНОСТ-  

УНИВЕРСИТЕТСКА ТЕЛЕВИЗИЯ 

 

Автор: Иван Драганов, НБУ, София, 2017. 172 стр. 

ISBN 978-954-535-975-0. Цена: 8.00 лв. 

Доц. д-р Иво Драганов преподава от 2004 г. в департамент 
„Телекомуникации“ на НБУ и в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Има 
професионален опит на всички нива в киното и телевизията: зам.-директор 
филмопроизводство и програмен директор на Канал 1 в БНТ; член и 
секретар на Националния съвет за радио и телевизия; зам.-директор на 
Българската национална филмотека; редактор и сценарист в Студия за 

научнопопулярни и документални филми ВРЕМЕ; програматор на специализираните кина „Култура“ в 
„Разпространение на филми“; организатор и директор на продукция в Студия за игрални филми; първи 
представител на БНТ в Програмния комитет на EBU; представител на България в Европейската 
асоциация на регулаторните органи EPRA и др. Член на първата комисия по етика в електронните 
медии, издигнат от независимата квота на Асоциацията на българските телевизионни и радиооператори 
АБРО. От 2010 г. е член на Експертния съвет на СЕМ. Носител на Годишната награда за оперативна 
филмова критика на Българската филмова академия за 2010 г. Автор на книгите - „Особености на 
телевизионния мениджмънт“ и „Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контекст“, за 
първата от които е носител на диплом за номинация за творческо постижение в киното през 2011 г. Член 
на Съюза на българските филмови дейци; Член на Българската филмова академия и на Дружеството 
на хабилитираните преподаватели по екранни изкуства „Академика 21“. 
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ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА 

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ИЗДАНИЯ 



 

 
 

POLITICS : A READER 

 
Authors: Evgenii Dainov, Petar Sturm Konstantinov, NBU, Sofia, 2017.  

330 p. ISBN: 978-954-535-955-2. Цена: 40.00 лв. 

This Reader aims to reveal the ideals and the principles, on which modern 
societies are based. These are, of course, political in the sense that they underpin 
the life of the polis - of that political society, in which people live, in which people 
live, communicate and interact as citizens.  

Dealing with modern societies, the story here is the story of the West. The West 
is based on equality and the respect of human rights and civic freedoms. 
Elsewhere, it is power, traditions or religions that from the basis of human rights 

and human organisation. The Reader traces the evolution of this right from the beginning - from from the 
philosopher Plato - to thinkers still living and thriving, such as Amartya Sen and Francis Fukuyama. Naturally, 
The Reader also includes the major challenges to the values and principles of the West, as voiced for example 
by totalitarian and fundamentalist thinkers. 

„СЛЕДВА“ 
 
Брой 35 на списание „Следва“: Списание за университетска култура. 
Цена: 10.00 лв. 
 
 
Списанието е хуманитарно издание на Нов български университет, 
създадено по идея на проф. Богдан Богданов. Излиза от 2000 г., до момента 
има издадени 34 броя. Периодичността му е две книжки годишно (по една на 
семестър – пролетна и есенна). Целта му е да популяризира каузата на НБУ 
и изобщо на либералното частно образование, да отваря академичното поле 
към публичността. Ориентирано е преди всичко към науките за човека, 
литературата, изкуствата и комуникациите. 

„Възхвала на академическата общност, векът на въпросите, право и литература, философията на 
науката днес, куртоазният Шекспир, мистификациите – начин на употреба, софийският сецесион, 
Санторини за пилигрими, 6 пиеси за справедливостта, фотографиите на Сашо Стоицов – са само част 
от акцентите в броя. “ 
                                                                                                              Биляна Курташева, главен редактор 
 
Интернет адрес:  http://sledva.nbu.bg/. 
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ПОЛИТОЛОГИЯ 

   НОВ БРОЙ   

НОВ БРОЙ 

http://sledva.nbu.bg/


 
 

 УНИВЕРСИТЕТСКИ ДНЕВНИК 

 
Брой 20 на списание „Университетски дневник“.  

Разпространява се безплатно. 
„Брой 20 на списание „Университетски дневник“ се роди и оформи около 
идеята на колегата ни Методи Методиев, който с група истински 
ентусиасти, на 1 юни организира концерт в театралната зала на НБУ – 
„1967 – 50 години по-късно“. Концертът беше посветен, както на юбилея на 
знаковия албум на Бийтълс „Сержант Пепър и клубът на самотните сърца“, 
така и на другата музика от тази важна година. 

Признавам, че се заиграхме с идеята да намерим и други години, които 
завършват със „7-ца“ и имат юбилеи. Сигурен съм, че сме изпуснали много, важни по един или друг 
начин. Насочихме вниманието си в рамките на новото време, въпреки изкушението да публикуваме 
интервю с оцелял византийски войник след битката при Ахелой.  

И въпреки че в броя могат да се открият елементи от Кабала, Питагорейството и нумерологията, той 
най-вече е свързан с университетското като палитра на знанието. Надяваме се, че дори да сте вече 
знаещи по всички представени теми, ще откриете нещо, което да ви донесе удовлетворение. “ 

                                                                                                                Христо Чукурлиев, главен редактор 

Статиите могат да бъдат разгледани онлайн на http://universitetski-dnevnik.nbu.bg/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За поръчки: Радослава Игнатова - моб. тел. 0889 134 508, имейл: 
litera@nbu.bg или онлайн заявка. 
Отдел "Книжарници и книгоразпространение", Център за книгата 
Нов български университет 
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ПСИХОЛОГИ 

http://universitetski-dnevnik.nbu.bg/
mailto:litera@nbu.bg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzgm0DpKd_zjbt7j3zWr1TALpY5CWYqVFpj2Yi9VjQ7UJiCA/viewform?c=0&w=1





