
НОВИ КНИГИ
ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ИЗДАНИЯ

История

Херодот

Превод от старогръцки: 
Петър А. Димитров 

670 стр. Цена: 29 лв.

„На Цицерон дължим известната квалификация, че Херoдот е „баща 
на историята“. Тя не е без основание: Херодотовата книга е не само 
първото прозаическо, но и първото историческо съчинение, дости-
гнало до нас от античното време. Именно в него митологическата 
генеалогия – история на логографите, бива преобразувана в истори-
ческа хронология. Въпросът е дали това е достатъчно, за да смятаме 
Херодот за баща на историята, и дали историята няма и други прояв-
ления, които не са налице в Херодотовото дело.“ – пише в предговора 
към книгата Богдан Богданов. Историята на Херодот е разделена в де-
вет отделни книги, всяка от които е наречена на една от деветте музи. 
Смята се, че това деление е направено в елинистическа Александрия, 
а също така, че книгата е незавършена. В представянето на събитията 
Херодот наред с наученото, чутото и видяното на ред места изказва и 
своето мнение, съвестно предавайки по две и повече обяснения за 
дадено събитие.“

„Софанес бил от този дeм и след като се отличил тогава сред атиня-
ните, за него започнали да разказват две истории: едната, че носел 
завързана с медна верига за пояса на бронята си желязна котва, коя-
то хвърлял на земята, колчем се приближавал до неприятелите си, 
с цел да не могат, когато го нападнат, да го изтикат извън бойния 
ред; почнели ли противниците му да бягат, той вземал котвата и 
така се впускал да ги преследва. Това се разправя в тази история. В 
друга история това се оспорва, именно че върху щита си, който той 
непрекъснато въртял и никога не оставял в покой, имало само из-
ображение на котва и никаква желязна котва не била завързана за 
ризницата му.“  

Диатриби

Епиктет

Превод от старогръцки: 
Богдан Богданов 

384 стр. Цена: 25 лв.

„Според ранновизантийския автор Симплиций (5 в. сл. Хр.) Ариан е 
авторът-издател и на „Наръчника“, това полезно съкращение на „Ди-
атрибите“. В него обаче има и пасажи, които липсват в достигналите 
до нас четири книги от „Диатрибите“. Колкото и точно да е записал 
Ариан говореното от Епиктет, то сигурно се е и различавало от ре-
алното слово на философа. Така че тези „Диатриби“ би трябвало да 
носят и името на Ариан. Но, така или иначе, те са и свидетелство и за 
устното преподаване на Епиктет в Никополис, но и за неговия странен 
жанр, означен в заглавието „Диатриби“. Те са събеседвания не само 
защото в тях постоянно се обаждат слушащите и Епиктет разговаря 
и с посетилите го, отишли при него, за да се посъветват. „Диатрибите“ 
са събеседвания, защото са и вътрешни събеседвания на стоическия 
философ, който разговаря и със самия себе си. Той го прави, понеже се 
дели в себе си на постигнал, който знае, и все още непостигнал, който 
трябва да научи. Тази вътрешна двойност на човешкото същество е 
сериозното стоическо основание човекът да общува и с другите, и със 
себе си, а и да се самообучава.“ 

„Вдигате се и ходите в Олимпия, за да видите творбата на Фидий, 
и всеки смята, че ако умре, без да я види, това би било несполука за 
него. Тогава защо не направите нужното за творенията, които са 
ви пред очите там, където сте и откъдето няма нужда да ходите 
другаде? Защо не пожелаете да видите и да разберете тези творе-
ния, след като нямате представа нито кои сте, нито за какво сте 
се родили, нито какъв е смисълът на този спектакъл, до който сте 
допуснати?“

Държавата

Платон

Превод от старогръцки: 
Георги Гочев 

498 стр. Цена: 27 лв.

Държавата е най-важното произведение на Платон (427–347 г. пр. 
Хр.). Тази книга, която великият атинянин променя и допълва през 
целия си живот, съдържа всички големи теми на неговата философия: 
природата на справедливостта, устройството на идеалната държава 
и космоса, значението на образованието и т.н. Образец на високата 
философска проза, Държавата е и жив разговор между приятели, 
истинско интелектуално приключение, в което всеки е поканен да 
участва. Повече от тридесет години след първия превод на български 
език, сега Държавата се появява в нов превод от старогръцки език, 
дело на Георги Гочев, с подробен коментар и индекс на понятията.

„Чудни човече, никой от вас, които заявявате, че сте привържени-
ци на справедливостта, никой – като се почне от самото начало с 
древните герои (колкото слова има оцелели от тях) и се стигне до 
днешните хора – не е изобличил несправедливостта и възхвалил 
справедливостта другояче освен изтъквайки доброто име, поче-
стите и даровете, произлизащи от тях. Никой поет или писател 
не е разгледал достатъчно добре какво представлява едното и какво 
другото, и какво може да предизвика в човешката душа всяко от тях, 
ако остане скрито от боговете и хората. Никой не е разкрил, че не-
справедливостта е най-голямото зло, което душата може да държи 
в себе си, а справедливостта – най-голямото добро.“

Очаквайте в поредицата 
„Политика“ на Аристотел 
в превод на Анастас Герджиков

ИКОНОМИКА
Въведение в 
екологичното 
счетоводство

Нинел Нешева-
Кьосева

156 стр. Цена: 13 лв.

Съдържанието на книгата е обособено в десет основни глави  – 
„Причини за възникването на екологичното и социалното сче-
товодство и отчетност“, „Основни въпроси на екологичното сче-
товодство и отчетност“, „Екологично счетоводство Environmental 
Accounting“, „Финансово екологично счетоводство“, „Управленско 
екологично счетоводство“, „Намиране и оценка на екологичните 
разходи“, „Приложение на методите за рентабилност при еколо-
гични инвестиции“, „Методът Material Flow Cost Accounting, или 
себестойност на материалния поток“, „Модел на социална отчет-
ност“, „Тихи и сенчести счетоводни сметки: инструмент за социа-
лен одит на фирмата“.

Стратегическо упра-
вление на туризма 

Михаил Михайлов 
312 стр. Цена: 21 лв.    

Съдържанието на книгата е структурирано в осем основни разде-
ла – „Система на управление на туризма“, „Туризмът като обект на 
стратегическо управление“, „Устойчивото развитие – теоретична 
и методологична основа на стратегическото управление на тури-
зма“, „Институционално и териториално управление на туризма“, 
„Анализ на средата на функциониране и развитие на туризма“, 
„Целева ориентация на стратегиите“, „Реализация и контрол на 
стратегиите в туризма“, „Функционални стратегии в туризма“.

Финансиране на 
международната 
търговия

Ирена Николова
264 стр. Цена: 19 лв.

Книгата разглежда въпросите, свързани с финансирането на 
търговията, възможните варианти, приложими в практиката, и 
начините за извършване на разплащания между износителите и 
вносителите. Представени са рисковете на макро- и микроиконо-
мическо ниво, които съпътстват търговските сделки и се отразя-
ват върху тяхното изпълнение. Чрез познаването на съвремен-
ните форми на финансиране всяка фирма има възможност да 
избере подходящия за нея вариант в международна среда и да 
предвиди своите разходи, съобразявайки се с действащата нор-
мативна рамка.

ПРАВО
Медийно аудио- и визуално право

Райна Николова

544 стр. Цена: 25 лв.

Учебникът анализира основните институти на медийното аудио- и 
аудиовизуално право - програма, каталог, предаване, реклама, спон-
сорство, позициониране на продукти, радио- и телевизионен пазар. 
Разглежда правния статус на доставчиците на медийни услуги и дис-

кутира средствата за принудително въздействие на Съвета за електронни медии при осъществя-
ването на надзорната дейност. Съществено място е отредено на съдебната практика, натрупана в 
периода 2001-2014 г., която тълкува опита на надзорния орган по прилагане на Закона за радиото 
и телевизията. Има интердисциплинарен характер и използва понятийния апарат както на правото 
като наука, така и на обществените комуникации.

Ролята на държавния глава в 
законодателния процес

Екатерина Михайлова

544 стр. Цена: 25 лв.

В книгата се разглеждат правомощията на държавния глава спрямо 
законодателния процес при всяка от българските конституции, като 
специално се анализира балансиращата им функция при вземането на 

законодателните решения. Анализирани са политическите последици от различните видове право-
мощия на държавния глава при действието на четирите конституционни модела и начините той да 
влияе върху законодателството. Търси се отговор на въпросите: съразмерно и балансирано ли са уре-
дени правомощията на българския държавен глава спрямо законодателния процес според формата 
на управление, зададена в Конституцията от 1991 г., налага ли се засилване на правомощията му в 
областта на законодателния процес и какво би се променило при повече и по-силни пълномощия.

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Европейските региони – формално 
следване на номенклатурата или 
използване на възможностите за 
сближаване

Юлияна Гълъбинова

488 стр. Цена: 27 лв.

Книгата изследва въпроси за универсалността и многозначността на понятието регион в контекста 
на разнообразието от негови дефиниции в научната литература и различните му проявления в ев-
ропейските държави. Проучени са необходимостта от формиране на региони по Номенклатурата на 
териториалните единици за статистически цели (NUTS) и отсъствието на единен стандарт за тяхното 
създаване в „старите“ страни членки и присъединилите се към Общността през 2004 и 2007 г. дър-
жави. Разглеждат се спецификите, предизвикателствата, целите, средствата и фондовете на евро-
пейската Кохезионна политика от нейното зараждане през 1957 г. до края на 2013 г. Изследвани са 
различията в социално-икономическото развитие на 270-те европейски NUTS 2 региона и реализа-
цията на европейската политика за сближаване във всяка една от страните-членки на ЕС. Извършен 
е анализ на тенденциите в българските райони от ниво две, както и на резултатите от реализацията 
на седемте оперативни програми, които България изпълнява през програмен период 2007-13 г.

ЕКОЛОГИЯ
Основи на дистанционните аерокосмически 
технологии

Гаро Мардиросян 

240 стр. Цена: 18 лв.

Книгата представя възможностите и приложението на аерокосмическите методи и средства при из-
следванията в областта на екологията и за изучаванe на околната среда. Тя има за обект методите, 
апаратните средства и технологиите, с които се получават данните и информацията от дистанцион-
ното изследване на Земята от борда на аерокосмически летателни апарати. Книгата съдържа ин-
формация за използваните при дистанционните изследвания авиационни и космически летателни 
апарати, физичните методи на дистанционните аерокосмически изследвания на Земята от Космоса, 
различните околоземни орбити и по-специално тези за дистанционни изследвания. Основното 
място e отделено на методите и техническите средства на дистанционни изследвания от борда на 
авиационни и космическите летателни апарати — автоматични и пилотируеми. Разгледани са и 
визуалните изследвания от околоземна орбита, оптималните космически комплекси за непре-
къснат мониторинг на Земята, наземните комплекси и комплексният синхронен аерокосмически 
експеримент.

ИЗКУСТВА
Дизайн: диалог и монолог.
Факти, методи, прогнози

Борис Сергинов

372 стр. Цена: 25 лв.

Книгата разглежда темата за диалога между зрител и творец, между дизайнер и потребител, между 
предмет и консуматор, между критик и обект, между творба и възприемател, между обект и обект. 
Представени са различните видове диалози в дизайна и изкуството, но в нейния център стои базо-
вата разлика между монологичен и диалогичен дизайн – между диалога и монолога със зрителя и 
консуматора на изкуство, като ясно отграничава плуралистичния, многолик, свободен, либерален 
дизайн от тоталитарния, ограничен, назидателен дизайн.

Музика и публики. 
Нови концепции за отвореност 

Милена Шушулова-Павлова 

516 стр. Цена: 20 лв.

Книгата е структурирана в следните теми: Опит за поглед върху исторически явления в музиката с 
някои социологически аргументи; Дигиталният обрат, новата медийна констелация и музикалните 
процеси; Музика и комуникация; Социалните медии – нов начин за споделяне и разпространение 
на музика; Какво е публичен интерес? Печатни медии и публика. ПР или реклама за музика; Техни-
ки за привличане на вниманието. Повратната точка на музикалните епидемии; Музика и публики. 
Структурен модел за музикалната публика; Добри практики (good cases) и нови музукално-образо-
вателни реалности; Политики за привличане на нови публики за музика и др.

ИЗКУСТВА

Анимационният свят 
на Иван Веселинов
(The Animated World 
of Ivan Vesselinov) 

Съставител: 
Светла Христова 
114 стр. Цена: 21 лв.

Юбилейният сборник-албум, посветен на проф. Иван Веселинов – 
представя текстове в три основни раздела – „За Иван Веселинов“, 
„От Иван Веселинов“ и „Филмография и награди“. Първият раздел 
представя годините и проявите на таланта, съдържа анализи и 
оценки за неговото мислене в образи. Хронологично се просле-
дяват отзивите и рецензиите за неговото творчество, за неговата 
изпреварваща мисленето на съвременниците му авторска концеп-
ция, която е с безспорен принос за феномена българска анимация. 
Втората част представя Иван Веселинов като ерудиран критик и те-
оретик, като хронологично публикува всичките му текстове, които 
са излизали през годините. В третия раздел е публикувана пълната 
филмография на Иван Веселинов, неговите награди и самостоятел-
ни изложби. В диска, и към българския, и към английския вариант 
на книгата, са записани 15 от филмите на Иван Веселинов.

Постдраматичният театър. Ханс-Тийс Леман
Превод от английски: Гергана Ю. Димитрова
605 стр. Цена: 25 лв.   

В няколко основни раздела – „Пролог“, „Драма“, „Предистории“, „Панорама на постдраматичния театър“, „Пърфор-
манс“, „Текст“, „Пространство“, „Време“, „Тяло“, „Медии“, „Епилог“ – авторът представя теми, свързани с тайни от 
занаята на драматичния театър, новото, авангарда, отчуждаването на театъра и драмата, театъра след Брехт, 
предисторията на постдраматичния театър, естетическите форми на историческия авангард, постдраматичните 
театрални знаци, театъра и пърформанса, текста, езика и говора, гласа, постдраматичната пространствена естети-
ка, проблемите на театралното време, театъра и паметта, медиите в постдраматичния театър и др.

Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 
2013 - 2014 г. 
Съставители: Светла Христова, Румяна Стефанова, Елизавета Боева 
248 стр. Цена: 25 лв.

„Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 2013-2014 г.“ представя в няколко рубрики текстове, 
чиято цел е да изградят представа у читателя за проблеми и теми, върху които през академичната година рабо-
тят колегите, преподаващи в различни програми, както и търсещите своето утвърждаване в научната си област 
докторанти в нашата докторска програма. Рубриките Съобщения и Гледам с интерес ще информират за процеси и 
събития от нашия университетски живот, ще излагат мнения и ще повдигат актуални въпроси за киноизкуството.

Архивология

Иван Богданов 
754 стр. Цена 22 лв.

„Какво е значението на архивите за историята на страната? Най-
първо трябва да се изтъкне, че те са оригинални и с нищо неза-
меними извори, които се използват за разнообразни исторически, 
социаликономически и културни изследвания. Второ – по-голяма-
та част от тях се използва, за да се следи пътят и развоят на институ-
циите, за да се черпи опит за правилното отправление на службите 
и при нужда – да се черпят доказателства за защита интересите на 
гражданството.“ – пише авторът на книгата. Книгата включва три 
части – „Предварителни текстове“; „Науката за архивите, нейното 
преподаване и прилагане“; „Законодателни предложения“.

Кръстьо Мирски – 
театрал европеец
Съставител: 
Кристина Тошева 

482 стр. Цена: 24 лв.

Книгата съдържа доклади, статии, изказвания, сред които „Метод и 
стил на Народния театър“, „Системата на Станиславски днес“, „Театъ-
рът и режисьорът“, „Против дубльорството“, „Театърът е безсмъртен“; 
режисьорски бележки и анализи – за постановките на „Хъшове“ на 
Вазов, за „Ревизор“ на Гогол, за „Мария Стюарт“ на Шилер и др.; интер-
вюта; лекции; текстове, свързани с усъвършенстването на психофи-
зиката на актьора. В приложение е публикуван списък с постановките 
на проф. Кръстьо Мирски.

Класическа 
епиграфика

Георги Михаилов
340 стр. Цена: 22 лв.

Книгата се структурира в разделите „Епиграфиката като наука и ней-
ното значение“, „Надписът като оригинален текст“, „Фалшиви надпи-
си“, „Интересът към надписите“, „Писменост и шрифт“, „Епиграфиката 
и частните науки“, „Начини на именуване“, „Кариерата на магистрати-
те“, „Видове надписи“, „Корпуси и сбирки“, „Издаване на надписи“, „Да-
тиране на надписите“, „Знаци за цифри, числа и монети. Съкращения 
и лигатури“. Книгата е ценен научен труд, който изследва корените на 
древни култури. Авторът доказва значението на епиграфския памет-
ник като важен извор за античността.

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

СЕМИОТИКА
Фрагменти на 
любовния дискурс

Ролан Барт
Превод: Лидия Денкова

376 стр. Цена: 20 лв.

Влюбеният става жертва на своите фигури: той се мъчи в един мал-
ко налудничав спорт, изразходва силите си като атлет; фразьорства 
като оратор; той е уловен, зашеметен от съдбата в ролята си, като 
статуя. Фигурата е влюбеният, който се труди. За да се съчини лю-
бовният субект, Барт “монтира“ късчета от най-различни източни-
ци - от продължителното четене на Гъотевия Вертер до нееднократ-
ните прочити на „Пирът“ на Платон, Дзен, психоа-нализата, някои 
мистици, Ницше, немските романси, през неща от случайните чете-
ния, до онова, което идва от беседата с приятели и до нещата, които 
се проявяват в собствения живот. „В днешно време необходимостта 
от тази книга се определя от едно съображение и то е изключител-
ната самота на любовния дискурс.“ - пише Барт. 

Екзистенциална 
семиотика

Еро Тарасти
Превод: Ивайло Кръстев 

328 стр. Цена: 25 лв.

Съдържанието на книгата се организира от пет основни части. В 
първата част „Епистемологични въпроси“ са представени – пъте-
ките на екзисетнциалната семиотика, понятието за трансценден-
талност, разбирането, недоразбирането и себеразбирането. Втората 
част „Една нова теория на субекта“ представя знаците на тревож-
ност и проблемът на Семиотичния субект. Третата част „Социалната 
сфера “ се обръща към семиотиката на резистентността и пъстко-
лониялния семиозис. Четвъртата част „Природата – биосемиотичен 
подход“ разглежда метафорите на природата, ендогенните и екзо-
генните знаци, полета и светове, знаците около нас. В петата част 
„Нова естетическа перспектива“ е представен преходът от естетика 
към етика, моралните аспекти на изкуството, особено на музиката, 
автентичното и неавтентичното в изкуството и др.
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ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ИЗДАНИЯ

Разширяването на 
света. Изследвания в 
чест на професор 
Богдан Богданов
Съставители: Веселина 
Василева, Георги Гочев

600 стр. Цена: 20 лв.

Книгата включва текстове, които представят най-значимите по-
стижения на професор Богдан Богданов в областта на старогръц-
ката литература, литературната теория, философията – неговия 
принос за хуманитарните науки и неговата специфична методоло-
гия на разбирането. В сборника са включени и текстове, свързани 
с развитието на Нов български университет, сред чиито основатели  
е Богдан Богданов. Статиите са структурирани в три основни раз-
дела „Говорене и живеене“, „Литература и история на културата“, 
„Университет и общество“. Изданието представя и пълна библи-
ография на юбиляра. 

Недовършената 
градина

Цветан Тодоров

Превод от френски: 
Александра Желева

394 стр. Цена: 15 лв.

Книгата е знакова за работата на Цветан Тодоров, представяща  
възгледите на големите френски хуманисти от Монтен до Кон-
стант, Декарт, Монтескьо, Русо. Заглавието й отпраща към това, че 
човешкото съществуване е като „недовършената градина“. Съчи-
нението е впечатляващо не само в своята цялост, но и с това, че 
е отделено внимание на човешкото желание за независимост, на 
възхвалата на самотата, на разграничението между дейния живот 
и съзерцателния живот, на индивида като цел, на човешката участ, 
дълга и насладата, любовта радост и  любовта желание. Френската 
критика определя книгата като апостолска за Цветан Тодоров, съ-
държаща и най-пълната визия и оценка за модерността.  

Траките

Георги Михаилов

600 стр. Цена: 17 лв. 

Книгата представя подробно историята и културата на древна Тра-
кия, структурирайки темите в следните основни раздели – „Нача-
лото“, „Земята“, „Държавата“, „Тракиецът“, „Тракийският Арес“, „Фа-
буларна Тракия“, „Вяра и богове“, „Траки и чужденци“. И както пише 
авторът на книгата: „Ние живеем в земя с хилядолетни традиции. 
Неуловими на пръв поглед нишки ни свързват с миналото и само 
неговото проучване и опознаване ни ги разкрива. А в зората на 
това наше минало стоят траките. Затова и тяхната история е нача-
лото на нашата история - не е предистория. Затова и неслучайно, и 
ненапразно интересът към тях е толкова жив.“

В градината с розите
Лекции и слова - 1 
(1996-2003)

Съставител: 
Богдан Богданов 

212 стр. Цена: 10 лв.

Книгата поставя начало на колекция, която има за цел да показва 
най-доброто, произнасяно при тържествени случаи в Нов българ-
ски университет. Включени са единадесет академични лекции и 
слова на значими учени – „В градината с розите“ на Томас Сибиък, 
„Какво може да предложи психоанализата на новите демокрации“ 
на Робърт Йънг, „Рецептивната теория. Поглед назад“ на Волфганг 
Изер, „Паралели на историята – Иберия и Балканите“ на Вера 
Мутафчиева, „Международните човешки права – реторика или 
реалност“ на Лорд Ралф Дарендорф, „Има ли конфликт между 
религия и наука“ на Ричард Рорти, „По пътищата на екзистен-
циалната семиотика“ на Еро Тарасти, „Има ли женски гений“ на 
Юлия Кръстева, „Учене, развитие и еволюция“ на Джефри Елман, 
„Граници на философската споделимост: Платон и модерните“ на 
Томас Слезак, „Мисленето за края на историята: дебатът между 
универсалисткия рационализъм, цивилизационния релативизъм 
и постмодернизма“ на Себастиен Шарл.

В градината с розите
Лекции и слова – 2 
(2003-2006)

Съставител: 
Богдан Богданов

216 стр. Цена: 14 лв.

Книгата е втора част от академични лекции и слова, произнасяни 
от значими личности в Нов български университет. Съдържанието 
включва текстовете „Как и защо четем древноегипетската поезия” 
на Ричърд Паркинсън, „Пандора” на Жан-Пиер Вернан, „От окото 
до виждането: един гръцки преглед” на Франсоаз Фронтизи-
Дюкру, „Въведение в „Пир” на Платон” на Грегорио Лури Медра-
но, „Семиотиката по време на древногръцката цивилизация” на 
Александрос Лагопулос, „Важно ли е да знаем що е знак” на Джон 
Дийли, „Време, консумиране и начин на живот в хипермодерните 
общества” на Жил Липовецки, „Как да мислим университета в реда 
на хипермодерността” на Себастиен Шарл, „Нуждата от либерално 
образовани” на Рандал Бейкър, „Крайната десница в Европа” на 
Паскал Перино, „Конституционни проблеми на присъединяването 
към Европейския съюз” на Алфред Келерман, „Запомненото и заб-
равеното. По следите на социалистическото минало” на Клаус Рот, 
„Невидимите дипломи” на Георги Господинов. 

В градината с розите
Лекции и слова – 3 
(2007-2014)

Съставител: 
Веселина Василева 

300 стр. Цена: 16 лв.

Третата книга с  академични лекции и слова включва текстовете 
„За българския превод на „Раждането на гръцкия полис“ на Фран-
соа дьо полиняк, „Въздействие, желание, приемане“ на Уго Воли, 
„Разширяванията като ребалансиращи фактори на световното 
равновесие“ на Джан Батиста Кампаньола, „Удоволствието от хи-
пертекста“ на Кристиан Банков, „Езиците в Испания - настояще и 
бъдеще“ на Алешандре Вейга, „Време на света, история, писане на 
история“ на Франсоа Артог, „Европейците“ на Ив Сен-Жур, „История 
на писмеността и азбуката“ на Маркхам Гелер, „Звездата на влъ-
хвите - наука, фикция и истина“ на Антонио Панаино, „Как станах 
антрополог“ на Асен Баликси, „За превода и за българския превод 
на едно стихотворение на Кавафис“ на Богдан Богданов, „Лео Щра-
ус чете Платон. Държавата е пещерата“ на Грегорио Лури, „Баухаус 
и влиянието му върху обучението по изкуства в модерна Япония“ 
на Тецуя Хасегава, „Утопия или идеология“ на Нестор Капдевила. 
Предговорът „Разширяване на основите“ е на Лидия Денкова.

Минало и 
съвременност

Богдан Богданов
Поредица „Понятия, 
проблеми, дискусии“

326 стр. Цена: 15 лв.

Книгата съдържа 22 научни есета, говорени и писани по различни 
поводи в последните 15 години, те са обединени от темата „Мина-
ло и съвременност“. С изключение на два текста, всички есета в 
книгата са възникнали след устни представяния на форуми, които 
след това са били написани. В писмената им версия обаче са за-
пазени едрите белези на първоначалното устно представяне  – 
коментирането на повече теми под егидата на една централна и 
реториката на убеждаването на определен адресат. В тази посока 
е и посланието на „Научни есета“ – една обсъждана истина е със-
тавена от повече видове истина, между които особена преднина 
има т. нар. ситуативна истина на убеждаването на конкретна ау-
дитория. Защото не е без значение пред кого и за кого се твърди 
нещо, което се твърди именно по този начин.

Работа върху 
понятията

Христо П. Тодоров 
Поредица „Понятия, 
проблеми, дискусии“

226 стр. Цена: 18 лв.

Книгата съдържа тринадесет философски статии, в чиято основа 
е залегнало определено разбиране за философията. Според това 
разбиране не съществува метаисторическа позиция, от която 
философите наблюдават, описват и обясняват света като цяло. 
Онова, от което философията започва, е езикът – обикновеният 
език, на който всички говорим. Философията си поставя за цел да 
разбере как работи езикът, с който хората си служат, и чрез анализ 
на понятията да разкрие действителната структура на човешкото 
мислене. Централната задача на така разбраната философия се 
състои в разбирането. Ето защо тази философия е херменевти-
ческа. Философски идеи се изразяват и съобщават чрез понятия. 
Още от своето възникване философията е поела задължението да 
използва своите понятия рефлексивно. За херменевтическата фи-
лософия рефлексията върху значенията на понятията е сърцевина 
на философското занимание изобщо. 

Загадката на 
здравето

Ханс Г. Гадамер
Превод от немски: 
Христо Хр. Тодоров
Поредица „Понятия, 
проблеми, дискусии“. 
260 стр. Цена 13 лв.

Книгата поставя въпроса за здравето в средата на въпроси, свър-
зани с проблема за интелигентността, възприемането на смъртта, 
природата и изкуството, философията и практическата медицина, 
авторитета и критическата свобода, третирането и разговора, жи-
вота и душата, страховете, херменевтиката и психиатрията. Най-
важната цел е човек отново да бъде здрав, и то по този начин, че 
да забрави, че е здрав. Книгата е насочена не само към лекари, 
нито само към пациенти, а изобщо към всички хора, които трябва 
чрез начина си на живот да се грижат за здравето си. И както казва 
авторът „За да успее лечението, болният и лекарят се обединяват в 
стремежа си да отдадат почит на природата.“

Бели облаци
От древнокитайската 
поезия до японските 
тристишия хайку 
Съставител и превод: 
Крум Ацев

206 стр. Цена 26 лв.

ПЕСЕН ЗА БЕЛИТЕ ОБЛАЦИ

Бели облаци в небето –

от хълмове, от върхове сами извират.

Истината – вечна и далечна –

е сред планините и реките.

Безсмъртието в себе си открий –

един ден пак тук ще се видим.

ШЕСТСТИШИЕТО се среща в един текст, чийто запис с дребни знаци върху 
бамбукови дъсчици бил открит през 281 г. при отваряне на гробница от 
началото на III в. пр. н. е. Запазеният днес препис под заглавие „Животопис 
на Сина на небето Ми“ (Му тиен-дзъ дкуан) проследява странстванията на 
един от древнокитайските владетели – Му от династията Джоу – управля-
вал през X в. пр. н. е. На път към изворите на Жълтата река, той навлязъл 
в Земите на безсмъртните, които китайската митология свързва с планин-
ските области на запад от страната – и край Нефритовото езеро (Яо-чъ) 
срещнал божествената Майка-повелителка на Запада (Си Ван-ми), пил с 
нея вино, а тя му изпяла тази песен.

Управление на мрежи

Кристоф Асанс 
Превод от френски: 
Милен Шипчанов 
Поредица „Европа – 
разбирана и правена“

262 стр. Цена: 10 лв.

Съдържанието на книгата е представено в три основни глави – 
„Мрежа и капитализъм“, „Мрежа и предприятие“, „Мрежа и терито-
рия“, които представят моделите на мрежовите организации, мре-
жата в света на бизнеса в различните й форми, изграждането на 
доверие, което според Асанс в модела на мрежата е предварително 
условие, териториалното измерение на мрежата, като основния 
пример е Европейският съюз, семантиката на мрежите и др. Ло-
гиката на мрежата се разглежда по начин, който дава възможност 
стойността на връзката да надделява над стойността на благото.

За Пърс

Корнелис де Ваал 
Университетска философска 
поредица „Какво значи това?“
Превод от английски: 
Николай Иванов, Андрей 
Ташев
142 стр. Цена: 13 лв.

Книгата представя личността и изследванията на Чарлс Пърс – най-
великият американски философ, като прави достъпни ключови 
елементи от неговото мислене, използвайки неговото деление на 
теоретичните науки. И както казва самият Пърс: „Една книга може да 
донесе три вида полза. Първо, може да обогати идеите ви с чистите 
възможности, чистите идеи, които предлага. Второ, може да инфор-
мира. Трето, може да ви предложи за одобрение насоки на мисълта 
и доказателства за приемлива връзка между възможности и факти. 
Преценете внимателно привлекателността на идеите, правдоподоб-
ността на твърденията и силата на аргументите и запишете своите 
добре обмислени възражения в полетата на книгите“.

За красивото в 
музиката

Ив-Мари Андре 
Университетска философска 
поредица „Какво значи това?“
Превод от френски: 
Лидия Денкова
64 стр. Цена: 6 лв.

Книгата включва две части – „За красивото в музиката“ на Ив-Мари 
Андре и „Философски изследвания върху произхода и природата на 
красивото“ на Дьони Дидро, оповестявайки сигурността на това, че 
музиката ни очарова естествено, че вкусът й е толкова древен, кол-
кото и светът, и толкова разпространен, колкото е човешкият род. „И 
Творецът, който ни го е вдъхнал, заедно с живота, нищо не е забравил, 
за да го поддържа в душата ни чрез природните концерти на гласове 
и инструменти, които чуваме от всички страни благодарение на него-
вото провидение.“

ИСТОРИЯ
Под сянката на Сталин 
и Хитлер. Том І. 
Началото на Втората 
световна война в 
Европа

Пламен С. Цветков 
728 стр. Цена: 27 лв.

Какво е Втората световна война? Кога започва? Тези на пръв поглед 
елементарни питания изпъкват с учудващото многообразие на 
своите отговори. В сравнение с Първата световна война Втората е 
обект на много по-непримирими становища както в публичното 
пространство, така и в специализираната книжнина. Твърде много 
са и изкривяванията – пише авторът – субективизмът и предна-
мереното прикриване на основни факти. Мнозина са убедени, че в 
Европа Втората световна война започва с нападението на Германия 
срещу Полша, докато в действителност Полша е нападната в раз-
стояние на 17 дена най-напред от Германия, а след това и от Русия. 
На началото на Втората световна война в Европа е посветен именно 
първият том от поредицата за съдбата на европейските народи по 
време на съюза между Сталин и Хитлер.

Под сянката на Сталин 
и Хитлер. Том ІІ.
Европейската 
демокрация пред 
унищожение 

Пламен С. Цветков 
664 стр. Цена: 27 лв.

Във втория том на петтомния труд за съдбата на европейските на-
роди по време на съюза между Сталин и Хитлер се разглежда пре-
газването на Дания, Норвегия, Люксембург, Нидерландия и Белгия 
от националсоциалистическа Германия и капитулацията на Фран-
ция пред Третия райх. Това драстично стеснява обхвата на демокра-
цията в континентална Европа, а комунистическа Русия пристъпва 
към поглъщането на Литва, Латвия и Естония, което намалява още 
повече и броя на съществувалите дотогава суверенни държави на 
европейския континент.

Под сянката на Сталин 
и Хитлер. Том ІІІ. 
Подялбата на Европа

Пламен С. Цветков
694 стр. Цена: 27 лв.   

В третия том от петтомния труд за съдбата на европейските народи 
по време на съюза между Сталин и Хитлер читателят ще намери 
подробен разказ за това как Сталин си взима своя дял от пляч-
ката, като доунищожава Литва, Латвия и Естония и като анексира 
Бесарабия и Северна Буковина, надхвърляйки предварителните 
договорености с Хитлер. Стреснат от бързата съветска експанзия, 
германският диктатор налага по брутален начин своето решение по 
претенциите на Унгария за Трансилвания, но гарантира остатъчната 
румънска територия, с което предизвиква остри реакции от страна 
на руския вожд.

Социализмът в музея на постсоциализма 
Съставител: Наталия Христова. 288 стр. Цена: 20 лв.

Сборникът поставя и анализира различни проблеми – 
за липсващия музей на социализма и постсоциализма, 
за възможния и невъзможния литературен музей, за 
художествения музей, за „индустриалния“ музей, за 
постсоциалистическото българско и (пост)югославско 
кино и неговата музейна репрезентация, за музея от 
вида „направи си сам музей на социализма“, за виртуал-
ния СОЦМУЗ. Представен е и музеят на социализма през 

погледа на посетителя, проблематизирани и дискутирани са термините „тотали-
тарно“ и „социалистическо“ изкуство, които са част от дебата, и за характера на 
обществото и културата, и за назоваването на съвременните музеи, представя-
щи българския социализъм.

Ключ 1014. Тома Томов
176 стр., Цена: 26 лв.

Представената монография се вписва в поредицата от публикации, посветени на 1000-годишнина-
та от смъртта на цар Самуил (997–1014). След „Константинопол и руската колония (до 1204 г.)“ и 
„Византия – позната и непозната“ доц. д-р Тома Томов („жителят на Константинопол“) напуска пре-
делите на византийската столица и с грижливост и педантичност се опитва да поднесе на читателя 
правдиво описание на българо-византийския сблъсък през лятото на 1014 г. в долината на Струмеш-
ница, известен като „битката при Ключ“. То е едно от най-подробните в историческите изследвания 

досега благодарение на отличното познаване на района не само от географски и топографски карти, но и от лични впечатления. 
Авторът навлиза в големи детайли при анализа на военните действия и прави много оригинални уточнения за топонимията, пъти-
щата, стратегията, числеността на двете войски и техните предни отряди. Приложените карти, скици и илюстрации не само дават 
визуална представа за района, за укреплението при Ключ и водените военни действия, но улесняват читателя да се ориентира в 
обстановката на описаните събития.

АНТРОПОЛОГИЯ

Всичко за продан. Консумативната 
култура в България
Съставител: Евгения  Кръстева-Благоева 

304 стр. Цена: 15 лв.

Книгата е резултат от изследователския антропологиче-
ски проект „Нови потребителски практики в България“, 
представен чрез въпросите: какво всъщност се купува 
и продава във Facebook; какво е да работиш в мол, а не 

само да се разхождаш там; как българите възприемат храната в суши-баровете; защо 
пицата вече е „традиционна“ българска храна; как жените от малките градове успяват 
да се обличат неповторимо всеки ден въпреки постоянното безпаричие; какво е да 
живееш бавно, близо до природата и далеч от капиталистическия труд в еко общност; 
как навлизането в западната консумативна култура промени живота ни в последните 
25 години.

Веда Словена 140 години по-късно 

Пламен Бочков 
314 стр., Цена: 19 лв.

Книгата представя цялостния аналитичен преглед на столетните спорове около 
„Веда Словена“, като аргументира новия възможен неин прочит. Търси се смис-
лова и функционална връзка между песните от двата тома на сборника – епиче-
ските и обредните, които заедно образуват календарно-ритуален цикъл, посве-

тен на Новата година и на Новото начало изобщо, разбирано както в природен/календарен или стопански план, 
така и в социален – като посвещаване на новото поколение в ценностите на общностния живот. Според изсле-
дователската хипотеза текстовете на сборника разказват „истинската“ (фолклорната) история на една общност 
със сложна съдба, еднакво свързана с предхристиянската основа на българската култура и религиозната мито-
логия на християнството и на исляма. Текстовете на „Веда Словена“ са положени в широкия културен контекст с 
акцент върху материалите от архива на Ст. Веркович – писма, разговори и предания, теренни материали и др.

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Преходни истории за култура и комуникации

Петя Александрова 
234 стр. Цена: 13 лв.

Съдържанието на книгата е представено в четири основни части – „Нови медий-
ни практики“, „Прочити на културната история“, „Приложението на метода“, „На-
рушеното общуване“. Книгата е моментна снимка на комуникациите на творци 
и творби – помежду им, с техните публики, с новите технологии. Отношенията 
между отделните прояви на изкуствата и техните комуникативни интерпрета-

ции са изменчиви и фрагментарни, затова и конструкцията на книгата следва едно съвременно възприятие: на 
парче, с отклонения, лъкатушения, завръщания, препратки.

Медиите в България: 
25 години по-късно 
316 стр. Цена: 26 лв.   

Сборникът включва статии по темите - медиите и демо-
крацията; развитието на медиите в обществен и частен 
интерес; медийният бизнес – собственост, финансиране, 
концентрация, прозрачност; медийното съдържание в 
услуга или във вреда на потребителя; достъп до медий-

но съдържание и бариери пред неговото разпространение. 

ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРА
Методика на 
обучението по 
съвременни езици 

Павлина Стефанова

268 стр. Цена: 15 лв.

Книгата разглежда въпроси, свързани с проблемите на ученето и 
преподаването на езици. Основни теми са – методиката на обуче-
нието по съвременни езици, подготовката на учители по съвре-
менни езици, принципите на обучението, целите на обучението, 
преподаването и усвояването на езикови знания, видовете рече-
ва дейност, стратегиите на учене на език, планирането на учебния 
процес, проверката и оценката, учебните комплекси за обучение 
по съвременни чужди езици. Като приложение книгата съдържа 
понятиен справочник, в който са дадени основни методически 
понятия и техните разяснения, както и някои понятия от общата 
дидактика и психология, чието познаване определя съвременно-
то езиково обучение.

Езиците и писменос-
тите на древните 
цивилизации

Мария Китова-
Василева 
430 стр. Цена: 25 лв.   

Замислена като лекционен курс, книгата обхваща следните 
основни раздели – „Древните Афро-Азийски цивилизации“, „Ци-
вилизациите на Древна Анатолия“, „Древните Егейски и Среди-
земноморски цивилизации“, „Древните Индо-Ирански държави“, 
„Древните цивилизации на Индийския субконтинент“, „Древните 
Източноазиатски цивилизации“, „Антична Европа“, „Светът на 
руническите писмена“, „Цивилизациите в Централна Америка“, 
„Империята на инките – голямата цивилизация в Южна Амери-
ка“. Всяка една глава съдържа богата информация не само за 
писмената система, която е била използвана или разработена са-
мостоятелно, но и информация за политическото, религиозното, 
културното развитие на съответната цивилизация.

В началото бе 
словото... Сборник в 
чест на проф. Мария 
Китова, д.н. 
Съставител: 
Магдалена Караджункова 
616 стр. Цена: 27 лв.

Материалът е структориран в следните раздели „Език и езикозна-
ние“, „Теория и практика на превода“, „Литература, история, поли-
тика“ и „Методика на чуждоезиковото обучение“. Представена е 
научната продукция на проф. Мария Китова. Основните теми са 
звързани с времената в съвременния български език, първоеле-
ментите в знаковата тъкан на устно-разговорния дискурс, ролята 
на лексикалното значение, римското общество, езика и правната 
система, съществителните имена в българския език като чужд, 
значението на знака, кодификацията в съвременния български 
книжовен език, модалността в съвременния португалски език, 
проблеми на филмовия превод и др. 

МАТЕМАТИКА
Приложна математика

Марин Л. Маринов  
478 стр. Цена: 19 лв.   

В книгата е представена първата част от математическите понятия 
и факти, които изграждат математическите основи на икономиката. 
Представени са основни теми от математиката – абсолютна и от-
носителна грешка, N-мерно координатно пространство, матрично 
смятане, системи линейни уравнения, координатни системи, векто-

ри, линии в равнината, граница на функция, производна на функция, неопределен и определен 
интеграл, линейното и динамично оптимиране. Изложението не предполага предварителни зна-
ния и всяка от главите може да се изучава самостоятелно. По всяка от темите са дадени примери 
на приложения в икономиката. Книгата съдържа и задачи за самостоятелна работа с отговори.

ИКОНОМИКА
Човешкият капитал – методология, измерения 
и практики
Съставител: Димитър Панайотов 

509 стр. Цена: 26 лв.

Представените резултати от български и международни изследвания в тази 
насока, с проекции за възможни промени в съдържанието на образовател-
ните програми и практики на университетите, имат познавателна, мето-
дическа и управленска интервенция не само за теоретиците и практиците, 

занимаващи се с релацията “човешки капитал–социален капитал” в бизнеса и публичните организации за 
различните сектори в обществото, но и за студентите от съответните направления и специализации. Сред 
централните теми в сборника са – иновативността, съвременните практики в образованието, оптимизи-
рането на човешкия фактор в организациите, екипите, мотивацията, предприемачеството.


