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ЛИЛЯНА ДЕЯНОВА И ГРАДИНИТЕ НА ПАМЕТТА 

Приятели и колеги около юбилейния сборник  

„Време и памет“ 

Жана Попова 

 

LILYANA DEYANOVA AND THE GARDENS OF MEMORY 

Friends and colleagues around the anniversary anthology ‘Time 

and memory’ 

Zhana Popova 

 

Резюме: В края на септември 2021 г. се състоя един от празниците за 

академичната общност – проф. Лиляна Деянова бе поздравена от колеги и 

приятели с издаването на юбилейния сборник „Време и памет“. Съставители 

и организатори на академичното тържество са: Майя Грекова, Петя 

Кабакчиева, Момчил Христов, Милена Якимова.  

Ключови думи: Лиляна Деянова, памет, време, социология, история 

 

Abstract: In the end of September 2021 one of the celebrations of the academic 

community took place – colleagues and friends congratulated prof. Lilyana 

Deyanova with the publishing of the anniversary anthology ‘Time and Memory’. 

Compilers and organizers of the academic celebration are Maya Grekova, Petya 

Kabakchieva, Momchil Hristov, Milena Yakimova. 
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Много е трудно да се пише за празника около проф. Лиляна 

Деянова. Не върви да го направя и чрез Деянова, защото ще убием 

изненадата в читателите на юбилейния сборник. Проф. Лиляна Деянова 

се озова сред приятели, празнуващи сборника по случай  70 години. В 

края на септември в Ботаническата градина на СУ беше шумно. И няма 

как да е другояче – проф. Деянова винаги приятно смущава 

спокойствието ни с оная усмивка, която е последвана от разговор за нов 

текст или филм.  

За да се самоутвърждава, всеки университет има своите 

церемонии. Но за да продължава да съществува, академичната общност 
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е изградила своите ритуали. Празникът около нов юбилеен сборник 

винаги е важно университетско събитие – там някъде виждаш школата, 

която ученият поражда. Историята на юбилейните сборници, които 

обединяват съмишленици и ученици, е непрекъснато питане за смисъла 

на науката, вглеждане, чрез което се пораждат нови въпроси. 

Завинаги ще остане загадка кога се разбягва тайната на 

съзаклятното организиране около идеята да се състави сборник, но 

знанието, че приятелите ти правят нещо за теб не помогна на проф. 

Деянова да не се вълнува. Съставителите на сборника са Майя Грекова, 

Петя Кабакчиева, Момчил Христов, Милена Якимова.  

И този разказ за събитието в Ботаническата градина на СУ би се 

сблъскал с различните интерпретации, но все пак ще се опитам да предам 

поне малко от емоциите на празника. Проф. Деянова се опита накратко 

да премине през смисъла на всички свои срещи, бягства от срещи, диалог 

между учени, разминавания с различни учени и най-вече спомени за 

разговори със студентите и докторантите й. Тя беше кратка! По нейния 

начин. А той винаги е удоволствие да я слушаш. Академичното 

тържество я притискаше и ограничаваше, гънеше черновата й, защото 

задължително трябваше да изкаже благодарност. Затова не е учудващо, 

че толкова много хора искаха да върнат този жест на щедрост, за който 

говориха и доц. Тодор Христов, и д-р Вероника Димитрова. 

Затова и сборникът „Време и памет“ е като сериал в сериала – в 

него виждаме не само епизоди от работата на проф. Деянова, а 

завръщания чрез спорове и разговори с колеги, които са се отразили и в 

текстовете на авторите. Или както пишат съставителите на сборника: 

„Многообразието на текстовете е свидетелство за изследoвателското 

любопитство и значимата ерудираност на Лили, и за влиянието, което тя 

е оказала върху всеки от нас.“  

Сборникът „Време и памет“ е издаден от Университетското 

издателство „Св. Климент Охридски“. 
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Жана Попова е доцент във ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“, в катедра „Радио 

и телевизия“. Автор е на монографиите „Диалогови модели. Между събитията 

и медийните образи“ (УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013); „Жанрове и форми на 

телевизионното забавление“ („Полиграф ЮГ“, 2015), на главата за историята 

на БНТ в сборника „БНР и БНТ – между държавата и обществото 1989-

2015)“ (УИ „Св. Кл. Охридски“, 2017). 

През последните години Жана Попова изследва взаимоотношенията между 

естрадните музиканти и политическата сцена в медиа дискурса във вестниците 

и тв шоу от 1990 до 2017 г. В резултат на изследването е издадена 

книгата „Медийните биографии на естрадните музиканти в България след 

1989 г.“ 

Част е от редакцията на научното списание „Медиалог“ www.medialog.bg. 

От 2017 г. е ръководител на магистърската програма „Дигитални медии и 

видеоигри“ във ФЖМК. 

 

Zhana Popova is an Associate Professor at the Faculty of Journalism and Mass 

Communications at Sofia University. She is the author of the monographs Dialogue 

Models. Between Events and Media Images (2013) and Genres and Forms of TV 

Entertainment (2015), a chapter in the a BNT publication BNR and BNT - 

between State and Society 1989-2015 (2017). 

For the last five years, Zhana Popova has been working on exploring the interactions 

between Estrada musicians and the political scene in media discourse in newspapers 

and TV shows from 1990 to 2017. The result of the study is the book ‘Media 

Biographies of Pop Musicians in Bulgaria after 1989’. 

She is part of the editorial board of the scientific journal "Medialog" 

www.medialog.bg. She is the coordinator of the master's program ‘Digital Media and 

Video Games’. 

 


