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Сбогувахме се с проф. Петев! 
Асен Асенов, председател на БДВО 

Ако интерпретираме свободно теорията за 

„Ефектът на пеперудата“, можем да бъдем 

сигурни, че първопричината за тази и всички статии 

в настоящия брой на PRактики, самото 

съществуване на това специализирано издание на 

БДВО, а и на БДВО изобщо, е следствие  на онова 

значимо първоначално условие, което винаги и 

завинаги ще носи името Тодор Петев.  
 

Повод да се сетя за „Ефектът на пеперудата“, за да 

изразя ролята на проф. Петев за създаването и 

утвърждаването на БДВО, като негов учредител, 

първи председател, както  и подкрепата, която той 

ни даваше като почетен такъв , ми даде името на 

последния проект, по негова идея, чиято реализация 

обсъждахме. "Пеперуди в стомаха": паниката - 

начин на употреба“, бе работното заглавие, което 

Професорът ни предложи за осъществяване на 

проект от БДВО, съвместно с университетската 

общност.  
 

Ето и част от оригиналния му език в обосновката: 

„Социална сигурност, дирижиран хаос, 

манипулиращ широката публика и пораждащ 

паника в банковите  дейности в интерес на скрити 

"фараони" и политици, търсещи властови позиции. 

Ролята на Прокуратурата, медии, медийни 

събития и заинтересовани кръгове, включително 

протестни групи в публични турболентни процеси и 

ефекти.....“.   

 

Не насмогнахме навреме... Времето все не ни 

стига. Съзнаваме го най-силно, когато някой значим 

човек си тръгне завинаги от нас! Тогава наистина не 

остава друго време, освен това за почитта и 

спомените. 

 

Привърженик съм на идеята, че стойностните хора 

трябва да получават своето обществено признание 

приживе, защото само така те могат да 

съпреживеят и да получат допълнителна енергия от 

това, че трудът, творчеството, житейският им и 

организицонен принос са оценени. 

  

Надявам се, че ние от БДВО, а и цялата ни 

професионална и академична общност 

положихме достатъчно усилия, както чрез 

формални знаци и действия, така и по 

неформален и чисто човешки начин, да покажем 

колко държим и колко дължим на проф. Петев 

приживе.  

 
Продължава на следващата страница 

легенда 
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Съвсем естествено, с колегите планирахме при 

отбелязването на 20-годишнината от 

създаването на БДВО, той да бъде един от най-

важните участници. За съжаление ще бъде 

посмъртно. Всичко от тук насетне, свързано с 

проф. Петев ще бъде така. Една значима 

задача, която поемаме – да съхраним образа 

му и да го предадем жив и жизнен, включително 

и на тези, които никога не са имали и няма да 

имат възможност да се докоснат до него, освен 

чрез богатото му писмено наследство. 

 

 

А най-ценното, което, убеден съм, всички ще 

помним, е онази ведра усмивка, оптимизъм и 

позитивно отношение, с което ни зареждаше 

при всяка среща, вдъхвайки ни увереност в това, 

което правим и във възможностите ни да си 

поставяме все по-амбициозни цели и да 

покоряваме все по-високи върхове. И понеже 

обичайната среща на общността ни с проф. 

Петев беше по време на PR фестивала и 

церемонията по награждаване на 

победителите в конкурса PR приз, ще завърша с 

последния мейл, който получих от него: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            ЩЕ дойда. 

            проф. Петев 

            - - - - - - - - - - - - - - - - - - --   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Не успя да дойде, но ние винаги ще го помним  
и очакваме...  

легенда 
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Нашият проект излезе успешен – заслужихме го 

Проф. Тодор Петев,      
 Председател на БДВО (1996-1997) 

В проекта на ЮНЕСКО „Пъблик рилейшънс за 

демокрация” се предвиждаше създаване на 

специалност, катедра и професионално 

дружество. Последната задача беше най-

отговорна и най-вдъхновяваща, защото практически 

ние реализирахме себе си. Интересно е, че 

професионалисти от София, Варна, от Русе и 

други места от страната спонтанно формираха 

нещо, което днес можем да наречем мрежа. Най-

доброто, което мога да кажа , е, че в основата на 

тази мрежа не лежеше личният интерес, а нещо, 

което като социолог мога да го кажа – идеята за 

бъдеща професионална общност – обединение от 

хора с академична професионална подготовка, с 

професионални умения и стремеж за изява. И това 

ставаше във време, когато не беше много ясна 

разликата между реклама и пъблик рилейшънс, а 

комуникацията при криза изглеждаше като 

диагноза при тежко болен... 
 

 

 

Автори: проф. Тодор Петев, проф. Минка Златева, 

доц. Соня Алексиеа  Продължава на следващата страница 

легенда 
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В основата на идеята бяха студенти от СДК, на които преподавах „Теория на 

комуникацията”, с които вече бях споделил възможността да създадем професионална 

общност. Дружеството щеше да бъде ядро, което да обедини няколко лъча в страната 

София – Варна – Русе – Благоевград.  

 

Срещите ми със Соня Алексиева, с Георги Калагларски, с Мария Райкова, с Цветелина 

Миронова, с Камен Ковачев, с Валентина Спасова-Халберг, които не случайно станаха 

членове на първия Управителен съвет на БДВО, ми дадоха куража да мисля, че нашият 

проект ще излезе успешен. Заслужавахме го.  

 

Месеци наред преди регистрацията на дружеството през декември 1996 г. ние се 

събирахме, обсъждахме кои сме ние, каква е нашата мисия, как да представим нашата 

професия в публичното пространство. После направихме проекта за устав, внесохме 

документите за регистрация в съда – наехме една студентка юристка, която всъщност 

придвижи делото.  

 

И на 9 декември 1996 г. с БДВО изпълнихме очакваното от ЮНЕСКО – България имаше 

своята първа професионална ПР общност. 

легенда 
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Напусна ни доайенът на българския пиар, 

проф. д-р Тодор Петев 

Българско дружество за връзки с общественоста, 

Българска асоциация на пиар агенциите, 

Асоциация ИМАГИНЕС, Българска академична 

асоциация по комуникации, изразяват своите 

дълбоки съболезнования по повод кончината на 

проф. Тодор Петев! 

 

Със своята обществена, преподавателска и 

научна дейност, проф. Петев оставя зад себе си и 

в принос на всички нас богато наследство, което 

включва създаването на катедрата на ЮНЕСКО 

“Комуникация и връзки с обществеността” във 

факултета по Журналистика и масова 

комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, 

учредяването на Българско дружество за връзки с 

обществеността, на което бе и първият 

председател и почетен такъв до кончината си, 

стотици свои възпитаници, които днес формират 

гръбнака на преподаването и практическото 

развитие на професията по връзки с 

обществеността в България. 

 

Научните му търсения, събрани в редица статии, 

монографии, рецензии, студии и др., винаги ще 

 

 

бъдат важна част и принос в развитието на 

науката, преподаването не само у нас. 

 

Проф. Петев бе носител на награда за цялостен 

принос в развитието на PR в България на БДВО, 

както и кавалер на званието „PR Легенда“, с което 

бе удостоен от БДВО и Асоциация ИМАГИНЕС, по 

време на Втория PR фестивал в България, проведен 

през 2008 г. 

 

  

Поклон пред светлата му памет! 

 

 

  

Българско дружество за връзки с обществеността 

 

Българска асоциация на пиар агенциите 

 

Асоциация ИМАГИНЕС 

 

Българска академична асоциация по 

комуникации 

 

легенда 
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    Незабравим урок  по кураж и оптимизъм 

Българската комуникационна наука осиротя, като 

загуби в лицето на проф. Тодор Петев  един от най-

активните  и  предани  изследователи  на теориите 

за   масовата комуникация, социалните конфликти, 

медиите и връзките с обществеността. 

 

Проф. Петев   не се предаде на униние и  

бездействие, а до последния си дъх се стремеше 

да наблюдава и осмисля  развитието на 

трансформационните  процеси  в съвременното 

българско общество. Чрез монографиите  си 

„Теории за масовата комуникация”, „Комуникация 

и социална промяна”  и „Комуникационната 

спирала /трансформации и конфликти/”  той 

въвеждаше  поколение след поколение студенти от 

ФЖМК на СУ  в динамично развиващата се теория 

на комуникацията, стремеше се  да  насърчава и 

вдъхновява   с   идеи   за  изследвания, съзвучни на  

времето ,  своите колеги, докторанти  и   

дипломанти.  

 

За всички,които го познавахме и ценяхме,  той ни   

остави незабравим урок  по кураж и оптимизъм. 

Тъкмо тези две водещи негови качества 

 

 

характеризират цялостната му дейност на учен- 

социолог, университетски преподавател,   

изследовател на масовата и междуличностната 

комуникация, на медийната и   ПР   практика, а 

така също  и на мениджър на учебния процес в 

сферата на комуникацията  в родната Алма 

матер. 

 

Като декан на Факултета по журналистика и 

масова комуникация  на Софийския университет  

„Св.Климент Охридски” в периода 1993-1995 

г.проф. Петев прояви  куража  да се заеме с  

преустройството на учебния план и програмите по 

отделните дисциплини   в унисон с  изискванията на 

новия период в общественото развитие на България. 

 

През  октомври 1994 г. проф. Тодор Петев  взе 

участие в  работната среща за  изграждането  на 

световна мрежа  от катдери  по комуникация и 

връзки с обществеността ОРБИКОМ  в Монреал и  

по този начин България се включи като съосновател  

на това перспективно обединение на 

комуникационните специлисти от цял свят. 

 

 
Продължава на следващата страница 

легенда 

От проф. д-р Минка Златева 
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   В резултат на 

   реализацията 

   на проекта на 

   ИПРА и ЮНЕСКО 

   „Връзки с  

   обществеността 

   за демокрация”  

   през учебната 

   1994/1995 г.  във 

   ФЖМК на СУ 

   започна  

   академичното 

   обучение на 

експерти по връзки собществдеността в пълния 

спектър от   образователно-квалификационни 

степени : бакалавър, магистър и доктор. 

 

На 6 ноември 1995 г. в Париж   бе подписано 

Споразумение между ЮНЕСКО и Софийския 

университет „Св.Климент Охридски” за създаването 

на катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с 

обществеността”, чийто първи ръководител    стана 

той. А от 1996 до 2000 г  проф. Петев  беше член на 

Борда на директорите на ОРБИКОМ. 

 

 

Имах честта да наследя проф. Тодор  Петев като 

ръководител на катедрата на ЮНЕСКО 

„Комуникация  и връзки с обществеността” през 

периода  2003-2007 г., а  в периода 2006-2008 да 

бъда член на Борда на директорите на ОРБИКОМ.  

 

Сформирахме  заедно задружен тим,който  

работи успешно и ефективно през годините. 

Проф. Петев подкрепи идеята ми за организиране 

на  ежегодни международни научни конференции  

на катедрата с цел постоянна обмяна на опит в 

областта на теорията и  практиката на публичната 

комуникация. 

 

През периода  от 1997 до 2009 г. проведохме  

дванадесет международни научни конференции  

с участието на стотици български университетски 

преподаватели, учени,  докторанти, ПР практици и 

журналисти, както и десетки водещи чуждестранни 

учени и ПР специалисти от Европа, Америка, 

Африка, Азия и Австрпалия, което бе неоспоримо 

свидетелство за високия международен авторитет 

на катедрата. 

 

 

Продължава на следващата страница 

легенда 
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През 1996 г. проф. Петев беше сред основателите на    първото  у нас професионално сдружение на 

специалисти по пъблик рилейшънс  - Българското дружество за връзки с обществеността  ,на което  

стана   първи председател.   

 

 

БДВО оцени  високо неговия принос за обучението на  квалифицирани специалисти в сферата на  

пъблик рилейшънс и го направи свой  почетен председател, а Академичният съвет на СУ го удостои с 

най-високата си награда –  Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”. 

 

Надявам се, че  за няколко поколения български  комуникационни изследователи и специалисти проф. 

Тодор Петев ще остане ярък пример за  всеотдайност към образованието и науката и за  несекваща 

творческа енергия   в сложните условия на прехода на  страната ни  към демокрация. 

легенда 
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Проф. Петев и теорията, която ще липсва 
 

Тодор Петев успя да допринесе за ПР бранша в 

страната ни така, както прави добрата теория за 

успешната практика. Той не просто беше един от 

първите, които заговори за връзки с обществеността 

в България. От 1994 г. насам той всяка година беше 

от първите, които заговаряха за масова 

комуникация на студентите, избрали да учат тази 

специалност. И това формираше основите им 

като бъдещи професионалисти, които да „правят 

ПР” така, както трябва да се прави. Или както би се 

изразил самият той – „рамкираше познанията”. 

 

В дълбоките си и интердисциплинарни текстове в 

книги и публикации, проф. Тодор Петев 

систематизираше познания от много сфери, 

пречупваше ги през своя остър и прагматичен 

поглед и ги правеше приложими за масовата 

комуникация и за ПР. За малко години той донесе 

много теории на американски и немски 

изследователи и ги систематизира по свой 

собствен уникален начин. След това вече ние 

разбирахме медиите и социалните промени по-

добре. Това е теорията, това са текстовете, които 

ще липсват. Те са нелеки за четене, но 

задължителни за осмисляне. Защото дават 

фундамента в професионализма на 

съвременните ПР специалисти. 

 

Продължава на следващата страница 

легенда 

От  д-р Александър Христов,Член на УС на БДВО 
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Затова тук давам интересни цитати от по-малко 

известни публикации на проф. Петев, които добре 

допълват неговите възгледи и ползите за 

изследователите и практиците, които носят те. 

 

 “Рамкирането е ПР метод за контролирано 

информиране относно вероятностни развития 

на кризисни ситуации. Рамкирането фокусира, 

увеличава публичната значимост на новините – 

то ги канализира в желан контекст и произвежда 

един уникален публичен и персонален смисъл 

„тук, сега и във връзка.” 

 

От „Рамкиране на конфликтовия репертоар в 

социалната промяна – роли на медиите”. 2000 г.  

 

 “Свободата на изразяване на журналиста или 

ПР експерта е заложена в професионалната 

етика, но нея я обсъждат предимно от 

университетската катедра. Общественото 

мнение, държавните служители, мрежите от 

заинтересовани лица и организации 

притежават съвсем различни регулатори, при 

които организиращ принцип е ефективността.” 

От „Определяне на дневния ред”. 2012 г. 

 

 

 

 “Кризите на обществена адаптация, 

трансформация и растеж започват и завършват 

в комуникацията.” 

 

От „Достъп и споделяне при междукултурната 

комуникация: четири комуникационни доминанти”. 

2004 г. 

  

  “[Образованието за медиите] включва 

комуникативно култивиране на навик за 

получаване и възприемане с удоволствие, на 

способност за улеснено разбиране и за 

преценка на приеманото съдържание. 

Грамотният човек знае и непрекъснато би 

трябвало да си повтаря и да бъде нащрек, че 

всички медии са конструкции, медиите 

конструират реалността, аудиториите водят 

преговори относно предаваното съдържание…” 

 

От „Глобален подход: адаптация чрез иновация и 

растеж. Принос на медийното образование”. 2003 

г. 

Продължава на следващата страница 

легенда 
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 “Участваме ли в една глобална по обхват и 

дифузна по структура комуникационна 

стратификация? Съществуват известни 

емпирични основания за това: медиите ни 

обсипват с множество примери за социални и 

комуникационни трансформации. Основен 

информационен ресурс за медиите е 

промяната. Когато тя липсва – те създават, 

конструират свои „медиатизирани събития.” 

 

От „Комуникатори в мрежата: вълнова 

стратификация”. 2002 г. 

 

 “Понеже дерегулацията е глобална политика 

срещу местните правила, неуспехът на 

властващите да контролират процесите на 

промяната прави моралната паника неин 

естествен спътник. Дерегулацията в общия 

случай е актуализиращ катализатор – засяга 

всякакви социални играчи, разнообразни 

процеси, отношения и ресурси.” 

 

От „Комуникатори в мрежата: вълнова 

стратификация”. 2002 г. 

 

 

 

 

 “Възникването на Глобален алианс за ПР и 

комуникационен мениджмънт днес е 

знаменателно – то активизира адаптацията към 

промените на света, която изисква средоточия 

на компетентност (clusters of competence) при 

производството на знания и решения. 

Наднационални средоточия, които ще 

функционират като същински лидери при 

глобалната навигация и световното 

производство на подходящи решения.” 

От „Орбиком: обединявайки галактиката от 

университети, бизнеса и науката за комуникация”. 

2006 г. 

 

 “За да определите причините за случващото се 

и засегнатите субекти, важно е да излезете от 

вашата конкретна професионална роля. 

Опитайте се да видите кризисната ситуация 

през очите на другите хора – проявете емпатия.” 

 

От „Комуникационен план при криза”. 2005 г. 

легенда 
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легенда 

Спомен за Tодор Петев 

За мен  Тодор ще си остане винаги млад, 

усмихнат, добросърдечен и с отборен дух. 

Поразяваща бе неговата способност да сплотява, 

да импулсира и да организира хората за дадена 

кауза. На фона на убийствения научен егоизъм и 

стремеж към глупаво самоизтъкване той имаше 

достойното поведение на човек, който 

едновременно е сърдечен и диалогичен, но и 

преценяващ нещата не с оглед на временната 

лична или групова изгода,  а с оглед на социалната 

и научната перспектива. Бе един от малкото 

истински визионери в Журналистическия факултет, 

който предугаждаше развоя на нещата и мислеше 

как да предотвратява неблагоприятните последици.  

 

Живеехме през една улица и често нашите 

факултетски обсъждания прерастваха в гостувания 

или дълги разходки по улица Янтра и ул Иван Асен ІІ, 

в споделяне на идеи и предвиждания за това как 

трябва да се развива  факултета, науката, 

обществото. Заприличвахме на две момчета от 

предкомпютърната епоха, които връщайки се от 

училище и нарамили чантите си, спираха на някой 

ъгъл и оживено спореха за всичко около тях – от 

футбола, през политиката до момичетата и техните 

вековни хитрини. А майките ги чакат и сърдито 

притоплят обяда  като мърморят за тяхното 

постепенно влизане в ролята на „дървени 

философи”, които все ще бистрят проблемите на 

обществото, уж за негово добро, а то няма да дава 

пет пари за тях. Философските ни  разходки 

разкриваха един истински Тодор  - очевидно 

интелектуално изкушен още от младини, мъдър не 

според годините си, но винаги запазващ една  

хлапашка непосредственост и добрина , 

способност да разбира хората и техните слабости 

и да е достатъчно почтен да не се възползва  

дребнаво от тях. 

 

При създаването на специалността и по –късно на 

катедрата по Комуникации и връзки с 

обществеността  Тодор имаше неоценим принос. 

Продължава на следващата страница 

От проф. Милко Петров, председател на УС на БААК 
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Спомням си една подробност , малко трудна за разбиране от по-младите генерации. При първите 

стъпки на въвеждането на дисциплината Пъблик рилейшънс  в университетските среди, и особено във 

факултетския съвет на Журналистическия факултет, доминираше един безкомпромисен пуризъм, който 

изискваше чуждиците да бъдат представяни в техните български одеяния.  

 

Затова предложихме Връзки с обществеността като достоен заместител, но не отчетохме негативното 

значение на понятието „връзки”, което при дефицита на стоки в социалистическата система често бе 

по-силен аргумент от наличието на пари и имаше едно негативно звучене, както сега например е 

„задкулисие”. Първите студенти по ПР бяха иронично наричани „връзкари” от техните колеги в 

журналистическата специалност и това тогава не бе почетно звание, защото визираше и парашутното 

спускане без приемни изпити на дечица на партийни величия в университетското  поле.   

 

А първите випуски честно си бяха преминали през горнилото на тристепенната изпитна сесия като 

кандидат студенти и ентусиазирано вземаха изпитите си по учебната програма, изготвена от Тодор Петев 

като първи ръководител на катедрата на ЮНЕСКО ”Комуникация и връзки с обществеността”, която 

съществува и до днес и ни спомня за едно от достойните дела, свършени от колегата и приятеля Тодор 

Петев. 
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  Напусна ни колегата и  

  приятелят проф. Тодор  

  Петев! Една огромна  

  загуба за нашата и  

  световната култура,  

  социология и   

  журналистика; за 

медиите   и за образованието по  

  публична комуникация! 

   

  Тъгувам за човека, 

  който разчупи много 

канони и бариери в университетската и 

изследователската работа. Тъгувам и за 

приятеля, когото обичах (и ще продължавам да 

обичам), уважавах (и винаги ще уважавам)! 

Тошко Петев бе възхитителна натура – засмян, 

витален, емоционален и безкрайно естествен 

човек.  

 

Незабравими са ми годините, когато заедно с 

него „деляхме” един  кабинет във Факултета по 

журналистика и в ароматната атмосфера на  

 

 

 

 

 

лулата му (с тютюн „Клан” или „Амфора”) 

сменяхме динамично и хлапашки темите за 

разговор – от нововъведенията в масмедиите, 

техниките на иновационно преподаване през 

родната комуникационна ситуация до 

изкуството, красотата, развлеченията 

и...сещате се какво още... 

 

За мен проф. Тодор Петев ще си остане един 

от еталоните за модерен и атрактивен учен и 

преподавател, всеотдаен колега, безценен 

приятел и скъп, наистина изключително скъп 

учител за толкова много студенти, дипломанти 

и докторанти.  

 

Най-дълбоки съболезнования към семейството 

му. Дълбок поклон пред неговата памет! 

 

легенда 

Проф. д.н. Любимир Стойков, съпредседател на Българската конфедерация за връзки с 

обществеността, почетен председател на БААК, преподавател и колега  

Една огромна загуба!  
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Напусна ни един човек, от когото научих 

много за професията. Той ми каза за 

първи път цитата на Уолтър Липман, че 

между нас и света стоят нашите 

представи за света. Едно изречение, 

което подреди в главата ми много 

неща и въпроси. 

 

 За десетки хора, с които съм 

работила, проф. Тодор Петев беше 

любим преподавател и събеседник. Не 

сме пропускали негов рожден ден. 

Както обикновено се случва в такива 

случаи, тъгувам, че не намерих време 

да го видя през последните месеци. 

Винаги ще те помним, професоре! 

легенда 

От Деница Сачева, Председател на БАПРА 

Винаги ще те помним, професоре! 
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На Професора – с любов! 

Ако трябва да избера едно, само едничко нещо, 

с което да представя проф. Тодор Петев на някой, 

който не е имал радостта да го срещне лично, 

това би бил погледът му.  

Искрящи очи, в които грееха пламъчета. Винаги! 

Поглед, който говори дори повече от думите; който 

вдъхновява и те пали - още преди да си осмислил 

казаното. Поглед, който имат само хората, които 

горят в това, което правят.  

Не съм го уловила при първата ни среща. 

Първата ми „среща“ с професора бе случайна 

и задочна. Бях студентка по философия, 

пропуснала лекционен ден и звъннах на 

домашния телефон (тогава нямаше мобилни) на 

колега от курса, за да разбера какво имам да 

наваксвам. 

 

На позвъняването ми отговори мъжки глас. 

 

 - Ало? 

- Добър ден! Тодор? 

-Да, кажете. 

 

 

 

 

 

Изненадах се, че Тошко ми говори на Вие и за да 

се уверя, че няма грешка попитах отново: 

 

- Тодор Петев? 

- На телефона – увери ме гласа. 

-Тошко, Нели се обажда…. 

 

Аз зарязах притеснението и занареждах 

въпросите си към Тошко. И преди да съм 

затворила поредното изречение с въпросителна, 

чух в слушалката дискретен звук – този, който 

всеки от нас издава, когато се опитва деликатно 

да прекъсне нечия тирада.  

И продължението: 

Нели, на мен със сигурност би ми било приятно 

да си поговоря с вас, но се боя, че не мога да 

помогна. Очевидно търсите Тодор Петев – 

младши. Сега ще го извикам. А ако аз мога да 

бъда полезен с нещо – насреща съм. 

 

И се усмихна – с онази усмивка, която усещаш и 

все едно я виждаш, дори в телефонната 
комуникация  

 
Продължава на следващата страница 

легенда 

От Нели Бенова, 
Председател на БДВО, 2002-2006 г. 
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И ни най-малка идея можех да имам в този 

момент, че животът ще ме срещне отново и много 

пъти след това с Тодор Петев – старши. Разказвала 

съм му за този наш първи разговор и се 

усмихвахме заедно – години по-късно.   

 

Имам си своите много причини да се поклоня на 

моя Професор.   

 

Той беше не просто преподавател, а ментор. 

Благодаря ти за това, Професоре! 

 

Той, един от създателите на БДВО, ме 

окуражаваше, когато започнах промените в 

организацията в ролята си на неин председател. 

Благодаря ти и за това, Професоре! 

 

Той, основателят на академичната специалност 

Връзки с обществеността в СУ „Св. Климент 

Охридски“ ме поздрави за въвеждането в България 

на английската квалификация на института по ПР 

на Великобритания с думите „Браво, Нели! Летвата 

трябва да се вдига все по-високо!“  

 

И всяка дума натежаваше двойно, когато 

срещнеш погледа му. Искрящ, с истински 

пламъчета огън в него. Поглед на мъдър човек. 

Поглед на вярващ в словата си човек.  

 

Поглед на един ужасно силен човек. Защото 

погледът му не се промени дори, когато болестта 

влезе в тялото му.  

 

И тогава Професорът ни даде последния си - 

житейски урок: Когато духът е силен, всичко е 

възможно! 

 

Благодаря ти, Професоре! 

 
 

 

 

 

 

 

легенда 
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Социолог и изследовател на масовите комуникации, той беше основател на катедрата на 

ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова 

комуникация. 

Той беше учител на поколения журналисти и специалисти по връзки с обществеността и оставя 

след себе си забележителни постижения в науката. 

 

Проф. д-р Тодор Петев е виден български социолог и изследовател на масовите комуникации. 

Основател е на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” във Факултета 

по журналистика и масова комуникация и декан на ФЖМК  (1993 – 1995 г. ). Има публикации във 

Франция, Румъния, САЩ и Чехия. Изнася лекции по връзки с обществеността при криза. 

 

Специализира в Полша и САЩ – Фулбрайт изследовател. Носител е на отличия на ЮНЕСКО, ИПРА, 

БДВО и Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Носител на наградата “PR легенда” от 

втория PR фестивал, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността и 

асоциацията на имиджмейкърите “Имагинес” (2008 г.). 

 

Съюз на българските журналисти 

легенда 

Професорът  
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In memoriam – Колко са важни зимните шапки 
 

Почина проф. Тодор Петев, късно вечерта на 14 

октомври. Преподавател във Факултета по 

журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на 

Софийския университет “Свети Климент 

Охридски” (виж справка за него накрая на 

текста). 

 

Тъжна новина. Една от онези, които винаги идват 

неочаквано. Веднага се сещам за мисъл на 

проф. Петев, която той ни каза по време на една 

от лекциите по Теории за масовата комуникация. 

 

Той каза: “Впускайте се в живота, живейте го и 

пътувайте. Пътувайте, защото днес границите са 

отворени, но утре може отново да се затворят, 

защото всичко е циклично”. 

 

Това ни го каза през 2007 г., когато България влезе 

в Европейския съюз и никой дори не помисляше, 

че границите могат отново да бъдат затворени. И 

то толкова скоро. А днес сме свидетели на 

първите прояви това. 

 

 

 

 Голяма част от нас тогава, плануваха да зaминат 

на лятна бригада в САЩ и тези негови думи ни 

стимулираха още повече за нов опит отвъд 

океана и по света. Самият той често ни 

разказваше истории от неговия престой като 

преподавател в САЩ. Разправяше ни как всяка 

сутрин тичал по брега на океана и гледал 

простора в далечината, и си мислел колко 

далеко е всъщност България. Не го познавах без 

инвалидна количка. За това се опитах да си го 

представя как тича свободно. Мислено съжалявах 

за съдбата му. Въпреки това, усещах, че той 

беше много по-свободен от всички, които имаха 

щастието да са здрави и да ходят без помощ. Той 

излъчваше сила и висок дух. С веселия си, висок 

глас, по коридора на факултета зареждаше 

всички. 

 

Лекциите на професор Петев във Факултета по 

журналистика и масова комуникация бяха повече 

лекции за живота, отколкото лекции по 

журналистика.  

Продължава на следващата страница 

легенда 

Автор: Бистра Величкова 
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Самият факт, че той идваше всяка седмица, 

движейки се трудно в инвалидната си количка и 

заставаше пред нас, с широка усмивка и бодро 

питаше всички ни как се чувстваме днес, това 

вече беше урок по сила на духа. Всички наши 

дребни студентски, младежки проблеми 

внезапно се изпаряваха и професорът ни 

караше да се усмихнем и ние. Той беше по-

енергичен, позитивен и весел от всички нас – три 

групи 20-годишни второкурсници, които смятаха, 

че по-трудно от изпитите в края на семестъра – 

няма! И по-голяма трагедия от любовната, едва 

ли може да съществува. 

 

На една от лекциите в началото на декември, 

повечето бяхме разсеяни, защото тихо 

обсъждахме и се вълнувахме от предстоящия 

студентски празник, на 8-ми декември. 

Професорът усети, че в този ден май няма да 

успее да ни заинтригува с теоретичните методи в 

комуникацията и медиите, и реши да ни разкаже 

за неговия 8-ми декември. Тогава определено 

постигна пълна тишина в залата и привлече 

всички погледи към себе си: 

 

“И ние така като вас, бяхме млади. Знам, че не 

можете да си го представите, но е така. 8-ми 

декември беше голям празник. В задния двор на 

Ректората се бяхме събрали, имаше музика, 

вино от едни бъчви. Виното се лее, ама пък 

свършиха чашите. И как да стане?! Ние сме 

жадни, вода не смеем да пием. А нали и трябва 

да поканим дамите на танци. Чудим се с 

приятелите какво да правим. Аз изведнъж си 

свалих зимната шапка и казвам, сипвайте виното 

тук, няма какво да му мислим. И всички 

последваха примера ми. Тогава разбрах колко 

важно нещо са зимните шапки”. 

 

Залата избухна в смях. Толкова много ни хареса 

идеята на професора, че бяхме решили да я 

изпробваме и ние, дори някои се заканиха, че 

ще си вземат по няколко шапки за предстоящия 

празник!  

 

Разбира се, разказвам историята по памет, но 

виното в шапката се е запечатало ясно и винаги 

ме кара да се усмихвам, като си спомням тази 

история. 

 

Продължава на следващата страница 

легенда 
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От професор Петев научихме, че дори да си 

взел всичките си изпити във Факултета (дори този 

по “Статистика” и “История на Балканите”) има 

един изпит, който е най-труден, за който няма 

конспект, няма предварително написани 

материали, според които да се подготвиш, няма 

и точни критерии за оценяване. Това е изпитът на 

собствения ти живот. За него никой университет 

не може да те подготви. Но преподавателите 

като професор Петев, поне могат да ти 

подскажат, че съществува такъв и трябва да 

дадеш всичко от себе си, за да го пребориш, 

каквито и абсурди да включва той. И да запазиш 

усмивката на лицето си, въпреки всичко. И 

винаги да се опитваш да намериш решение на 

проблемите, дори когато чашите за вино са 

свършили. Винаги има какво да се направи. 

Просто помислете с главата си и  

свалете шапката си, за да се напълни с 

алтернатива, която ще ви стопли и даде смисъл 

да продължите. 

 

 

 

 

Усмихнат, бодър, енергичен, с висок дух, 

въпреки всичко! Така ще го помним ние 

студентите, а и вероятно всички, които са го 

познавали. Благодарим Ви професор Петев, че 

ни показахте как се усмихва човек, въпреки 

живота. И как се живее вечно, въпреки смъртта! 

Поклон пред светлата Ви памет! 

Оригиналът на статията е публикуван в 

електронното издание e-vestnik, прочетете тук. 

легенда 

http://e-vestnik.bg/23857/in-memoriam-kolko-sa-vazhni-zimnite-shapki/
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