
Нашите български букви между миналото и бъдещето

Първоучители, учители, ученици

КОНФЕРЕНЦИЯ

проф. Владислав Паскалев – Слово за откриването на конференцията

кафе-пауза

проф. Тодор Варджиев – За образованието по шрифт в НХА

кафе-пауза

проф. Кирил Гогов – ??????????????????????????????
Лекция (открит урок) Под патронажа на Светия Дух Български, със 
спомоществователството на нашите чудесни студенти и съдействието на уроците 
на нашият стогодишен учител. Не-навременна приказна история за Художника, 
ББ (което не е Бриджит Бардо, нито Бойко Борисов), Търговеца и Чиновника, с 
разпокъсано в няколко части изложение... Която започва от една притча, намерена в 
архива на Васил Йончев: .........

почивка

инж. Васил Василев – Проф. В.Йончев и печатната комуникация. 60–те години  
на миналия век...

почивка

Стоян Дечев – кратко обръщение

обедна почивка

Иван Русев – абв на типографията (първа помощ в българската типография  
за ученици и учители, пишещи и четящи) първа част

почивка

Иван Русев – абв на типографията (първа помощ в българската типография  
за ученици и учители, пишещи и четящи) втора част

почивка

Красен Кръстев – Българската кирилица: Национална идентичност

почивка

доц. д-р Илия Груев – Прояви на идеята за българския минускул преди проф. Йончев

25. 10. 2016 (вторник) 
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Нашите български букви между миналото и бъдещето

Първоучители, учители, ученици

КОНФЕРЕНЦИЯ

Красимир Андреев – Ръкописните форми на шрифта /калиграфията/  
като основа за създаване на наборните шрифтове

кафе-пауза

доц. д-р Кристина Борисова – Алтернативната кирилица

кафе-пауза

Велина Мавродинова – Колко трудно или лесно е да използваме българската форма 
на кирилица ежедневно (Примери от практиката на студио Ентусиазъм)

почивка

доц. Пеньо Пенев – Исторически и естетически аспекти при графичното 
оформление на кирилицата в различните региони на ползване и причините налагащи 
приемането на българският стандарт на изписване като основен  
за Европейският съюз

обедна почивка

Кирил Златков – Българската форма на кирилицата извън България

почивка

Лукас де Гроот  

почивка

Лукас де Гроот 

закриване на конференцията

26. 10. 2016 (сряда)
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