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УниБИТ – благословено място, където студенти и 

преподаватели от няколко поколения 

споделят жаждата за знание  



УниБИТ – Университетът като истински Божий дом    

събира млади и стари като в един организъм,            

съединени чрез вяра, йерархия, приятелство                           

като в църквата – единомишленици, съмишленици, 

отдадени на науката и познанието, което превръща  

УниБИТ в храм на познанието. 



УниБИТ – 70 избрани години 

като 70-те избрани апостоли –

ученици на 

Господ Иисус Христос. 



Преди 70 г. България поставя основите на                                                   

Държавен библиотекарски институт (ДБИ)                                                         

в сградата на днешната Национална библиотека „Св. Св. Кирил и 

Методий“ - тогава Народна библиотека,                                                                   

за да подготвя кадри за библиотеките, читалищата, архивите. 



29 септември 2010 г. с решение на Народното събрание 

Институтът е преобразуван в държавен Университет по 

библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) 

- началото на една полезна и крайно необходима за 

библиотечното дело учебна институция.



70 години УниБИТ - бутиковият университет, 

уникална симбиоза                       

между духовност,       

технологии

70 години УниБИТ – изгражда личности – мотивирани, 

висококвалифицирани, специалисти на пазара на труда  



70 години УниБИТ - водещо висше училище със значителен 

научен, технологичен и иновационен потенциал. 



УниБИТ – със световно признание:  домакин на международни форуми като:  

 Глобална среща по образование EDUsummIT’17 „Осмисляне на 

обучението в дигиталната ера“ с участието на 80 чуждестранни учени и 

изследователи от 30 страни; 

 QED 17 ЮНЕСКО конференция на тема „Децата в дигиталната ера“ с 

250 участници, от които 50 чужденци;

 9-а Международна среща на Европейската мрежа на преподавателите 

по интелектуална собственост 2016 г. 





70 години УниБИТ разпръсква знание! 

70 години пранува силата на познанието!



70 години едно висше училища събира историята на книгата, библиотеките, 

музеите, архивите като в Събор на светите Седемдесет апостоли 



70 години УниБИТ – градежът продължава : 

 Учебни семинари и кабинети с богати учебни фондове – повечето от тях 

вече библиографска рядкост;

 Компютърна лаборатория „Джон Атанасов“ с модерни компютърни 

зали с локални мрежи; 

 Библиотечно-информационен център с читалня за 150 души, чийто 

специализиран библиотечен фонд е над 52 000 библиотечни единици, и 

книгохранилище за 80 000 документа; 

 IP Point – информационно-консултантски център по интелектуална 

собственост; 

 Кариерен център за подпомагане на професионалната реализация на 

студентите; 



70 години УниБИТ – градежът продължава : 

 Учебно-демонстрационна музейна сбирка

„Духовност и лидерство”; 

 Музейна сбирка на съвременната 

българска духовност; 

 Параклис „Свети Николай Чудотворец“; 

 Фонетичен кабинет; кабинети за преподавателите и за 

административния персонал; заседателна зала; модерен физкултурен 

комплекс със салон; тенис кортове; зала за фитнес; стол; кафе-клуб. 



УниБИТ - богата издателска дейност за научна продукция –монографии, 

годишник „Трудове на УниБИТ“, научното списание „Издател“, сборници,                                     

Кирило-Методиевски вестник „За буквите – О писменехь“ 



УниБИТ участва активно в международния професионален живот с Русия, 

Германия, Франция, Полша, Сърбия и Черна гора, Турция и др. 

Членува в:

 IFLA – Международната федерация на библиотечните асоциации, 

 LIBER – Асоциацията на европейските научни и академични 

библиотеки 

 ICOM – Международния съвет на музеите 

 в Националния технически комитет по стандартизация в архивната 

библиотечната, информационната и издателската дейност (ТК 16)

 в Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) и др.



2005 г. 

В Библиотечно-информационния център към УниБИТ е поставено 

началото на музейна сбирка на съвременната българска духовност, която 

съхранява късчета история от житията на легенди на нашето време –

документи и вещи на личности на ХХ век, оставили следа в историята на 

родината и на УниБИТ – Николай Хайтов, Стефан Данаилов, Антон 

Дончев, Любомир Левчев, Николай Хайтов, Йордан Радичков, Ангел 

Балевски, Вежди Рашидов, Божана Димитрова, Стефан Данаилов, Иво 

Папазов, Кремена Зотова, Христо Друмев.  



Невъзможно е да бъдат изброени имената на всички апостоли на 

духовността, които УниБИТ е посрещнал, от чиито извори е черпил. И в 

Новозаветните книги имената на Светите 70 апостоли не са споменати. 

Църковният историк Евсевий Кесарийски (ок. 340 г.) пише в своята 

„Църковна история“: „Имената (на 12-те) апостоли са известни на всеки 

от Евангелията, но списък на 70-те Му ученика няма никъде“. 

УниБИТ е бутиков университет, наричан за кратко и по същността си 

просто Библиотекарският университет. 70 г. работа на полето на 

знанието, за да утвърди висшето училище като храм на 

духовността, властелин на познанието!



УниБИТ е благословено място, където студенти и преподаватели от няколко поколения 

споделят жаждата за знание. 

УниБИТ е храмът, който  събира млади и стари като в един организъм, съединени чрез 

вяра, йерархия, приятелство като в църквата.

Обединителят – Стоян Денчев – човекът, който събира около себе 

си като единомишленици, отдадени на науката и познанието, 

привлича нови и нови приятели, съмишленици за каузата. 

Продължава тухла по тухла да надгражда УниБИТ като храм на 

познанието, за който да се чува по света. 



25 са почетните професори, 33 са личностите, удостоени с почетната титла                                            

„Доктор хонорис кауза на УниБИТ“ – хора, доказали своя принос в световната история. 

Сред тях са: писателите акад. Антон Дончев, Анжел Вагенщайн,  Чингиз Абдулаев, поетите Любомир Левчев, Валери Петров, 

техни Светейшества Максим – Патриарх Български и митрополит Софийски, Вартоломей I – Вселенски патриарх и архиепископ на 

Константинопол, Кирил I – Патриарх на Москва и цяла Русия, Симеон Сакскобургготски – Министър-председател  на Република 

България (2001-2005), Георги Първанов – Президент на Р България, Владо Бучковски – Министър-председател на Република 

Македония, Реджеб Ердоган – Министър-председател на Република Турция, Нгуен Тан Зунг – Министър-председател на 

Социалистическа Република Виетнам, Вежди Рашидов – Министър  на културата на Република България, Н. Пр. Жан Пиер Мазери –

велик  канцлер на Малтийския орден, Н. Пр. Граф Камило Дзуколи - посланик на Суверенния Военен Орден на Малта, творци 

легенди, бизнесмени, ректори, световни учени като Иво Папазов, Ибряма, Стоян Караславов,  Божидар Русев Николов, проф. Енвер 

Дуран, Родни Дир, проф. Драган Антич, проф. Александър Максимович Циганенко,  – дългогодишен  ректор на Московския държавен 

университет по печата, понастоящем зам.-ректор на Академията по медийна индустрия, Дона Шийдър – президент на Световната 

федерация на библиотечните асоциации,  Джефри ван Орден – британски политик,  проф. д-р Клаудия Лукс – президент на 

Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA), проф. Робер Естивал, проф. дин Генадий Матрюхин, проф. Роналд 

Ягер – професор към НАСА/ Стандфорд и научен сътрудник към Калифорнийския университет в Бъркли; понастоящем – директор на 

Института по компютърна интелигентност и професор по информационни системи в колежа Айова, Ню Йорк, проф. Майкъл Флин –

създател на IBM 360, професор по електроинженерство към Стандфордския университет, основател и председател на ACM Special 

Interest Group за компютърни архитектури, и на технически комитет по компютърни архитектури на IEEE Computer Socity, Ирина 

Бокова и др. 



70 години пътуване във времето и през времето – 70 години палитра от информация, 

безброй битове знание, за да се съградят здравите темели на бутиковия университет, 

който съхранява културно-документалното наследство на България чрез кадрите, които 

ще го управляват и предават на следващите поколения.  За да кажем с чест и 

достойнство, че УниБИТ е пазителят на познанието в Третото хилядолетие!
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