
 
 

 

 
 

 

 

Висшето образование в България от Съветските 

до Болонските реформи 

Монографията (2013) с автор доц. д-р Румяна Христиди, 

Национален Болонски съветник  представлява цялостно 

изследване на състоянието, развитието, политиката и 

реалностите във висшето образование от септември 1944 г. до 

днешния ден. То е първи опит за систематизиране на проблема 

в два силно различаващи се исторически периода – социализма 

и прехода към парламентарна демокрация. Добрата 

образователна традиция и високото място, което 

образованието заема в ценностната система на българите, 

обуславят трайния интерес на обществото към тази тема и 

неотменното ѝ присъствие в дневния ред на нацията. 

Геополитическите и международните фактори обаче се оказват 

решаващи за промените в идеологическата сфера, настъпили 

от края на Втората световна война до днес. Висшето 

образование е мощен фактор за налагане на различни 

идеологии и политики, затова е подложено на непрекъснати 

реформи – от „съветизиране” в периода 1944–1989, през 

„тотална промяна” в първото десетилетие след краха на 

комунистическия режим, до „болонизиране” от 1999 г. 

Общото за целия период е, че промените са наложени отвън, 

спуснати „отгоре” и не винаги съобразени с местните условия, 

дадености, цели и реалности. Търсенето на положителните и 

отрицателните аспекти и резултати от този продължителен 

процес, открояването на „добрите” и „лошите” практики, 

както и осмислянето на пътя и перспективите за бъдещото 

развитие на българското висше образование като част от 

общото европейско пространство са основната цел на 

предлаганата на читателите книга. 

 

 

 

 

 

Годишният Ректорски семинар на  UNICA  - 

Мрежата на европейските столични 

университети,  организиран от Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”, в 

рамките на 125-та  годишнина на 

университета 

Софийският университет „Св. Климент Охридски”, най-

старото висше училище е единственият български 

представител в организацията. През 2013 година се 

навършват 125 години от създаване на университета и 10 

години от членството им в UNICA. Университетът се 

присъединява към мрежата само 7 години след 

създаването й. Семинарът е част от събитията, с които 

Алма матер отбелязва своята 125-та годишнина.Темата на 

Годишния ректорски семинар на Мрежата на 

европейските столични университети тази година е: 

„Баланс на отговорностите: Университетите и обществото 

за осигуряване на финансовата стабилност на висшето 

образование“. Сега повече от всякога, университети  

работят  усилено, за намиране на нови източници на 

доходи, за да се запазят образователните и 

изследователските им стандарти. Университетите трябва 

да демонстрират ефективно финансово управление и 

възможността да диверсифицират своите източници на 

финансиране. В същото време, проблемите на 

университетската автономия и на социалното въздействие 

на променящата се финансова ситуация изисква 

специално внимание. Дискусията ще бъде обобщена в 

меморандум, който ще бъде изпратен до Европейската 

комисия. 

 
 

 

 

  Информационен бюлетин Болонски процес, бр.5 
декември 2013 г. 

 


