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Поздравителни адреси за проф. Надежда Драгова 

Професор Надежда Драгова 
90-годишен юбилей 

 

 
 

    
Надежда Драгова с президента  

Росен Плевнелиев 

Надежда Драгова с Петър Динеков  

и колеги на конгрес в Атина 

 

   
Надежда Драгова с Йонка Найденова, 

Нина Селвелиева, Милена Цанева, 

Магда Карабелова, Таня Доганова-

Христова и с дъщеря ѝ Антония 

Дуенде на откриването на изложба  

на А. Дуенде в Парламента 

Иво Панов, Надежда Драгова  

и дъщеря ѝ Биляна Мюлер  

на представянето  

на преведената на персийски език  

„История славянобългарска“  

с предговор от Надежда Драгова 
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П О З Д Р А В Л Е Н И Я 

 

 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ  

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА  

    София 1113, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17  

тел. (+359) 879 495 700; тел./факс (+3592) 971 70 56  

director@ilit.bas.bg; http://www.ilit.bas.bg/  
 

 

 

 

УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР ДРАГОВА! 

 

       СКЪПА НАДЯ! 

 

Ние, колегите и приятелите от Института за литература при БАН, Ви 

честитим 90-годишнината! Желаем Ви здраве и много ведрост, за да 

продължите с този необорим дух и с Вашите идеи да разпръсквате знания, 

мъдрост, духовна сила! 

През годините, когато имахме своите научни изпитания – с Вашите 

знания и  колегиалност, Вие бяхте до нас!  

Когато имахме да решаваме своите трудни въпроси – с Вашата 

мъдрост, Вие бяхте до нас! 

Когато трябваше да отстояваме себе си и своите избори – с Вашия 

опит и щедрост, Вие бяхте до нас! 

Скъпа професор Драгова, благодарим Ви за всичко, което ни 

дадохте! 

Благодарим за примера! 

НА МНОГАЯ ЛЕТА!  

         Колеги и приятели  

           от Института за литература 
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Многоуважаема профeсор  Драгова,  

Изпълнени сме с радостта да Ви поздравим по повод Вашия 

юбилей! Изобилна и светла духовна радост изпълва сърцата ни в 

този празничен момент! 

През 1998 г. през разкрити двери за нашата катедра се явихте 

Вие, като достоен учител и ярък пример. Нашият колектив бе 

удостоен да приеме светлата Ви дарба и неуморния Ви труд. 

Специалист по балканистика и фолклор, по възрожденска и 

старобългарска литература, културология и изкуствознание, по 

съвремие и средновековие. Кое изкуство остана скрито за Вашата  

душа?  

Убедени сме, че този ден бе безцен дар за нас, защото заедно с 

Вас градим леко чертога на знанието, а невежството отстъпва, сякаш 

мрак, осветен от светлината. Трудът Ви даде премного плодове, а 

примерът Ви осветли умовете на много ученици. Сърцата ни  

преливат от благодарност по случай изпълнилите се 90 години от 

рождението Ви, които Вие посветихте на науката и на плодоносната 

преподавателска нива. Като пресметнем Вашите примери, трудове 

и пътешествия, няма кому другиму да отдадем подобни похвали. 

Приемете, многоуважаема професор Драгова, вседушевен 

поздрав от Вашите колеги от катедра Културология с най-сърдечни 

пожелания за здраве и всегдашно бодърстване в служението Ви на 

науката, образованието и правдата! 

От Антон, Васил, Григор, Димитрия, Лъчезар, 

Марияна, Светлана, Силвия и Таня – състав на 

катедра Културология, факултет по Изкуствата, 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, 

Благоевград 
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ПО З Д Р А В И ТЕ Л Е Н  А Д Р Е С  

по случай 90-та годишнина на професор Надежда Драгова 

Уважаваната от всички нас професор Надежда Драгова е един 

от първите сътрудници в Института за балканистика при БАН, 

където постъпва през 1966 г. като асистент. След професор Пеньо 

Русев тя застава начело на секция „Културна история на балкански-

те народи“, която ръководи от 1970 до 1991 г. Пламенна и енергична, 

изпълнена с идеи и почит към новостите в науката и културата, тя 

остави значима следа в областта на балканистиката. 

От сърце ѝ пожелаваме дръзновение и дълъг творчески живот! 

На многая лета!  

 

Проф. д.ист.н. Рая Заимова  Проф. Румяна Прешленова 

Директор  

Институт за 

балканистика с Център 

по тракология, 

Българска академия на 

науките 
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Скъпа професор Драгова, 

Приемете най-сърдечните ни поздрави по случай Вашия юбилей! 

Тази година се навършват 50 години от създаването на нашия университет 

и ние помним, че Вие сте сред неговите основатели. Помним времето, ко-

гато бяхте в Шумен като преподавател и ръководител на литературната ка-

тедра, която днес се казва „История и теория на литературата“.  

Признателни сме за всичко, което направихте за катедрата. Вие сте 

част от историята на една духовна институция, която въпреки изпитанията 

на времето ще пребъде, защото в създаването ѝ са вложили ум и сърце 

личности като Вас. 

Желаем Ви още много години да се радвате на живота и да 

творите! 

 

 
 


