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НОВОСТИ В ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
СЕМИНАР „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ MINERVA eC”
В ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН, 26 февруари 2008
Събина Анева – Зам. директор на ЦБ на БАН, Е-mail: sabina@cl.bas.bg
На 26 февруари 2008г. Централната биб
лиотека на Българската академия на науките (ЦБ
на БАН) проведе семинар на тема “Европейски
проект MINERVA еC”.
Семинарът бе открит от ст.н.с. д-р Динчо
Кръстев – Директор на ЦБ на БАН. Той направи
кратък преглед на първите по-важни инициативи
за дигитализиране на културното наследство в
България, проблемите, най-често срещаните труд
ности и грешки и неговото виждане за перспекти
вите за развитие.
Антонела Фреза – технически координатор на проекта MINERVA еC – разказа за
всички етапи от развитието на проекта. Започнал през октомври 2006г. и продължил успешно
през последните две години, в него активно участват 22 европейски държави, като интерес за
участие са проявили още 5.
Проектът се базира върху резултатите от предишните проекти MINERVA и MINERVA
Plus и има за основна цел: дигитализиране на културното наследство, подобряване и повишава
не на качеството на уеб сайтовете, посветени на културата, стандартизиране на системите и
услугите, които осигуряват достъп до ресурсите, многоезичност, спазване на авторските пра
ва, запознаване с добрите практики и създаване на центрове, които да съхраняват информа
цията.
MINERVA еC функционира, като балансира между координацията на националните
политики, програми и институции в културния сектор с цел подобряване на качеството на дей
ността в сектора, от една страна, и създаване на единна платформа за препоръки и ръковод
ство, която е съгласувана на европейско равнище, от друга. Тази платформа ще допринесе за
преодоляване на разпиляването на силите и дублирането на дейността за дигитализиране и
за максимално обединяване на усилията в тази насока между участниците в проекта.
MINERVA еC като правило се осъществява от министерствата на културата в различ
ните страни с помощта на повече от 150 културни институции от цяла Европа.
По-подробно вж презентацията на Антонела Фреза.
Д-р Екатерина Панчева – научен сътрудник в ЦБ на БАН – представи работата, из
вършена от сътрудниците на ЦБ на БАН по проекта MICHAEL – съставна част от проекта
MINERVA еC. Демонстриран бе българският портал MICHAEL, неговите възможности, ин
формацията за дигиталните колекции, които се съхраняват в базата данни и т.н.
Вж URL: http://www.michael-culture.cl.bas.bg/
Д-р Анисава Милтенова – старши научен сътрудник в Института за литература на
БАН – запозна аудиторията със съвместния проект на Централната библиотека на БАН, Ин
ститута за литература и Британската библиотека “Machine Readable Catalogue of Medieval Slavic
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Manuscripts” (Машинно-четим каталог на средновековните славянски ръкописи). Целта на проекта
е каталогизиране на средновековните български
ръкописи от славянската колекция на Британската
библиотека и представянето им в Интернет чрез
онлайн каталог. Моделът за описание е базиран
върху XML и е дело на проф. Дейвид Бирнбаум
от Университет на Питсбърг, САЩ, ст.н.с. д-р
Анисава Милтенова от Института за литература
на БАН и ст.н.с. д-р Андрей Бояджиев от СУ “Св.
Климент Охридски”.
Представена бе извършената работа за компютърна обработка и анализ на средновековни славянски ръкописи. Бе изтъкнато значението на проекта “Реперториум” и възможностите
за по-нататъшното му разгръщане.
По-подробно вж презентацията на ст.н.с.д-р Анисава Милтенова.
Д-р Любомир Кавалджиев – старши научен сътрудник в Института за изкуствознание
на БАН – демонстрира първата у нас мултимедийна информационна система, чийто създател е
той. Тя е изпробвана успешно при архивиране на българска народна музика и е наградена през
1997 г. с първа награда от страните от Г-7 и Европейската комисия по проекта GIP. Споделен
бе богатият практически опит и идеите за подобряване на обслужването на потребителите.
По-подробно вж презентацията на ст.н.с. д-р Любомир Кавалджиев.
Н.с. Анета Дончева – Заместник директор на Народната библиотека “Св. Св. Кирил и
Методий” – запозна присъстващите с проекта “Дигитален център на българската национал
на библиотека”, неговите цели и задачи, трудностите и проблемите при осъществяването му,
постиженията и перспективите за развитието му.
По-подробно вж URL: http://search.nationallibrary.bg/CyrISISweb/digitalna_bibl_doklad.
html
Д-р Светла Коева – старши научен сътрудник в Института за български език на
БАН – представи проекта WordNet, неговата същност, възможности, трудности, натрупан
опит и т.н.
По-подробно вж презентацията на ст.н.с. д-р Светла Коева.
Д-р Никола Икономов – научен сътрудник в Института по математика и информатика
на БАН – разказа за работата на научното звено “Дигитализация на научното наследство”
към ИМИ – БАН. В неговата работа участват специалисти с опит в електронните публикации
на средновековни ръкописи, в приложенията на информационните технологии в културния
и научния сектор, в създаването на семантични мрежи и онтологии и приложението им при
електронното представяне и достъп до културното и научното наследство, а също и в областта
на новите технологии във визуалните изкуства и образователните игри. Основната задача на
звеното е да развива изследователската, образователната и практическата работа в областта на
дигитализацията на културното и научното наследство в България. Освен това звеното активно
участва в регионалното сътрудничество в тази област на страните от Югоизточна Европа.
Д-р Галя Ангелова – старши научен сътрудник в Институт по паралелна обработка на
информацията на БАН – сподели някои свои мисли и внушения за “Визуализацията и семантич
ното структуриране на съдържанието”. Разискват се теми за по-органичното и лесно за крайния
потребител представяне на информацията, проблемите на стандартизирането и т.н.



По-подробно вж презентацията на
ст.н.с. д-р Галя Ангелова.
Д-р Станимир Стоянов – доцент
в Пловдивския университет “Паисий
Хилендарски” – направи презентация на
проекта “Електронен каталог на Българското културно-историческо наследство”. Аудиторията беше запозната с целите, трите
каталожни версии, използвания стандарт,
ССО каталожната архитектура, развитието
и перспективите на проекта.
По-подробно вж презентацията на доц. д-р Станимир Стоянов.
Кристиана Димчева – Главен библиотекар на регионална библиотека “Пенчо Сла
вейков”, Варна – представи инициативите на библиотеката в областта на дигитализирането
на културното наследство на Варна. В търсене на баланс между традиция и иновация, в отношението читател - книга библиотеката търси нови форми на пробуждане или поддържане
интереса и любовта към книгата и четенето.
Идеята за нов тип комуникация с читателите с цел изграждане на интерактивна среда,
в която читателят да може да се обръща със справочни запитвания към библиотечните спе
циалисти и да получава отговор на своя е- mail, е реализирана на страниците на проекта „Стара
Варна”. Показани бяха поредица от проекти, които представят иновационни услуги като сиг
нална информация, информационни списъци, справки, подбрани според заявените интереси
на ползувателите в анкетна форма, както и онлайн достъп до информационни материали,
представени в електронното пространство на основата на дигитализация на библиотечни
колекции и тяхното анотиране. Всички те са продиктувани от желанието да се отговори на
потребителските въпроси чрез търсене на нов модел на комуникация с читателите, участие
в общ модел на работа с други културни институти като музеи, архиви, неправителствени
организации и т.н.
По-подробно вж презентацията на Кристиана Димчева.
Франческо Касабов – изкуствовед от Музея на София, Даниела Атанасова – научен
сътрудник в ЦБ на БАН и Петър Първанов – научен сътрудник в Лабораторията по телематика
на БАН – демонстрираха базата данни, функционираща в Музея на София, основана на соф
туерния продукт BASLIB. Успешната им съвместна дейност бе илюстрирана с представянето
на творчеството на художника Владимир Мански.
По-подробно вж презентацията им.
Събина Анева – Заместник директор на Централна библиотека на БАН – запозна при
състващите с инициативите на ЦБ на БАН за дигитализиране на средновековни ръкописи,
редки и ценни книги, периодични издания (1844-1944) и т.н., с практическия опит и насоките
за разгръщане на тази дейност.
По-подробно вж презентацията на Събина Анева.
Интересни бяха дискусиите, които предизвикаха презентациите. Бяха поставени въпроси,
свързани с управлението, стандартизирането и синхронизирането на различните по своята
същност бази данни; проблемите, свързани с адекватното им представяне в Интернет с цел
по-лесно и резултатно търсене и представяне на дигитализираното културно наследство на
България; новостите при организирането на така наречения семантичен уеб и т.н.



БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ В БИБЛИОТЕКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 1844-1944 г.
ст.н.с. д-р Мария Аргирова-Герасимова, E-mail: exch4@cl.bas.bg
БЪЛГАРСКИ периодични издания в библиотеките на
Българската академия на науките : Каталог 1844-1944 // Състав. : Мария Аргирова-Герасимова, Йорданка Безлова, Капка
Николова, Каталина Маринова, Величка Рафаилова и Величка
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Предпечат : Нели Байкова. – София, 2007. – 144 с. : с ил.
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В края на 2007 г. излезе от печат изданието “Български периодични издания в библио
теките на Българската академия на науките. Каталог. 1844-1944”. В него се представя кни
жовно-документалното богатство от списания, вестници и периодични сборници, публику
вани в или извън пределите на страната за стогодишен исторически период и съхранявани
в Централната библиотека и в специалните библиотеки на постоянните научни звена на Бъл
гарската академия на науките /СБ на ПНЗ на БАН/. Погледът към миналото на българския
периодичен печат е поглед към историята на българската нация. Значима е неговата роля
като източник за изследвания на политически, икономически, културни, образователни и дру
ги аспекти на българската действителност от средата на XIX век до средата на ХХ век. За
да се изследва и представи културно-историческото наследство от периодични издания, от
2000 г. в Централната библиотека започна разработването на проект за издирване, изучаване,
дислоциране на изданията, уточняване на тяхната пълнота, физическо състояние, начин на
постъпление, уникалност, наличност в други библиотеки в страната. Проектът има и още едно
измерение, свързано както с въвеждането им в интегрираната автоматизирана библиотечна
система ALEPH500 и с представянето им в електронния каталог на Централната библиотека,
така и с началото на дигитализацията им с оглед съхранение за поколенията и осигуряване
на неограничен достъп до тях.
Настоящият каталог е своден, ретроспективен библиографски указател и е съставен на
базата на преглед и анализ на сводните азбучни каталози на периодични издания в Централната
библиотека, проверка де визу във фондовете, сверки и сравнения с библиографския указател
“Български периодичен печат 1844-1944”, който и до днес запазва своята информационна
стойност и значимост (1).
Каталогът е първото по рода си издание, което представя документалното богатство
от вестници, списания и периодични сборници в академичния библиотечен фонд. В него са
включени 1083 заглавия. Те са структурирани в две групи: периодични издания, публикувани на
български език, и периодични издания, публикувани на чужди езици – руски, френски, немски,
румънски. Библиографските описания са подредени в продължаваща номерация по азбучен
ред, като в хронологична последователност се посочват наличните броеве и библиотеката, в
която се съхраняват и предоставят за ползване. За заглавията в Централната библиотека са
посочени сигнатурите, а за останалите заглавия – наименованията на академичните звена, в
чиито библиотеки се намират те. Ако заглавието е включено в обособена лична библиотека,
нейното име се изписва съкратено. В хода на изследователския процес се установи един факт,
който повишава значимостта на академичния фонд от периодични издания, а именно, че в него



са включени 38 заглавия, които не са представени в гореспоменатия каталог на Д. Иванчев.
Това дава основание да се счита, че те са може би единствени или рядко срещани екземпляри
в българските библиотеки, което е основание за тяхното опазване да се полагат по-специални
грижи. Те са маркирани с особен знак “звездичка”. За периодични издания, чиито заглавия са
променяни, са направени препратки. След приключване на съставителската, редакционната и
техническата дейност за отпечатване на каталога постъпи като дарение заглавието “Народна
отбрана”, посочено в раздел “Допълнение”.
Съдържанието на Каталога се обогатява и онагледява от осем илюстрации на заглавни
страници, корици или текстове на вестници и списания, притежание на Централната библио
тека.
Каталогът съдържа три показалеца: Именен, Географски и Хронологичен, в които чрез
посочване поредния номер на съответното заглавие се предлага възможност за бързо и мно
гоаспектно издирване и получаване на необходимата информация. Именният показалец включ
ва имена и псевдоними на редактори, издатели, собственици, съставители. От псевдонимите
са прави препратка към официалното име на личността. Географският показалец представя
наименованията на градове, в които са отпечатани периодичните издания. За селищата, които в настоящия момент са извън територията на България, се посочва държавата, в която
се намират. За селищата, променили своите наименования, се препраща към настоящето им
име. Хронологичният показалец посочва началната година на публикуване.
Каталогът включва и списък на съкращенията в две части – съкращения на наимено
ванията на лични библиотеки или колекции, към които принадлежат дадени периодични загла
вия, и други съкращения – наименования на институции, организации, партии и най-често
срещани думи.
На базата на издирените и представени в Каталога заглавия периодични издания е
извършен многоаспектен съдържателен и количествен анализ. Резултатите са представени в
статия, публикувана в “Информационен бюлетин на Централната библиотека на БАН” (2), а
също и в доклад, изнесен на 1 ноември 2007 г. на научна конференция с международно участие (3).
През 2008 г. се поставя началото на поетапна дигитализация на периодичните издания,
като се дава приоритет на най-ползваните заглавия - “Държавен вестник”, вестниците „Мир”,
“Зора”, “Утро”, списанията “Мисъл”, “Златорог”, “Хиперион” и др. Следващата стъпка ще
бъде дигитализация на застрашените от физическо износване заглавия и накрая – на всички
останали издания. Централната библиотека на БАН постигна договореност с Народната биб
лиотека “Св. Св. Кирил и Методий” да й предоставя липсващите в колекциите й броеве с ог
лед постигане пълнота на дигитализираните заглавия. Академичната библиотека ще осигури
неограничен достъп до тях чрез своя електронен каталог.
Каталогът е предназначен за широк кръг библиотечни работници и читатели, които
ползват богатите фондове на библиотечната система на Българската академия на науките.
ЛИТЕРАТУРА
1. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат 1844-1944 : Т. 1-3. - София, 19621969.
2. Аргирова-Герасимова, Мария и Йорданка Безлова. Българската периодика до средата на ХХ век във фондовете на БАН. // Информационен бюлетин на ЦБ на БАН, 2007, №
9, с. 7-14.
3. Аргирова-Герасимова, Мария и Йорданка Безлова. Книжовното наследство от
български периодични издания във фондовете на Българската академия на науките. // Пета
национална научна конференция с международно участие. Кирилицата в духовността на евро
пейската информационна цивилизация, 1 ноември 2007, София (под печат).



ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2008)
Емилия Момчилова, E-mail: emimom@cl.bas.bg

2 април
120 г. от рождението на ГРГА НОВАК (02.04.1888–07.09.1978), хърватски
историк и археолог.
Чуждестранен член (1969).

2 април
15 г. от смъртта на КИРИЛ БОРИСОВ СЕРАФИМОВ (24.05.1932–
02.04.1993), космофизик.
Академик (1984).

3 април
105 г. от рождението на МИХАИЛ ПЕНЧЕВ МИНКОВ (03.04.1903–
25.01.1990), аграрикономист.
Член-кореспондент (1971).

5 април
140 г. от рождението на АНАСТАС ТОДОРОВ ИШИРКОВ (05.04.1868–
06.04.1937), географ, етнограф и библиограф.
Действителен член (1904).

5 април
30 г. от смъртта на ДАКИ ЙОРДАНОВ ВИЧЕВ (01.09.1893–05.04.1978),
ботаник.
Академик (1947).



5 април
65 г. от рождението на ПЕТЪР СТОЯНОВ КЕНДЕРОВ (05.04.1943), математик.
Академик (1995).

7 април
95 г. от рождението на ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ (07.04.1913–
06.06.2000), математик.
Академик (1967). Главен научен секретар (1961–1968) и заместникпредседател на БАН (1968–1973).

10 април
85 г. от рождението на ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КУДРЯВЦЕВ
(10.04.1923), руски юрист.
Чуждестранен член (1984).

11 април
70 г. от смъртта на МИХАИЛ НЕСТОРОВИЧ СПЕРАНСКИ (19.04.1863–
11.04.1938), руски филолог-славист.
Чуждестранен член (1926). Вж по-долу.

18 април
15 г. от смъртта на НИКОЛАЙ ДЕЛЧЕВ НАПЛАТАНОВ (25.04.1923–
18.04.1993), електроинженер.
Член-кореспондент (1977). Вж по-долу.



19 април
145 г. от рождението на МИХАИЛ НЕСТОРОВИЧ СПЕРАНСКИ
(19.04.1863–11.04.1938), руски филолог-славист.
Чуждестранен член (1926). Вж по-горе.

23 април
65 г. от смъртта на СТЕФАН КИРОВ АБАДЖИЕВ (12.08.1861–23.04.1943),
юрист.
Действителен член (1907).

24 април
100 г. от смъртта на ВАЛТАЗАР БОГИШИЧ (07.12.1834–24.04.1908),
хърватски юрист и етнограф.
Чуждестранен член (1902).

24 април
15 г. от смъртта на САВА ЦОЛОВ ГАНОВСКИ (01.03.1897–24.04.1993),
философ, педагог, обществено-политически и държавен деец, пуб
лицист.
Академик (1952). Заместник-председател на БАН (1957–1959).

24 април
160 г. от рождението на ГЕОРГИ ЯКОВЛЕВ КИРКОВ (24.04.1848–
14.04.1929), математик и картограф.
Редовен член (1884). Ковчежник на Привременния управителен комитет
на БКД (1882–1884). Ревизор на БКД (1898).

25 април
150 г. от рождението на ЙОЗЕФ ВЕЛЕНОВСКИ (25.04.1858–07.05.1949),
чешки ботаник.
Чуждестранен член (1904).



25 април
85 г. от рождението на НИКОЛАЙ ДЕЛЧЕВ НАПЛАТАНОВ (25.04.1923–
18.04.1993), електроинженер.
Член-кореспондент (1977). Вж по-горе.

28 април
65 г. от смъртта на ТОДОР ГЕНЧОВ ВЛАЙКОВ (13.02.1865–28.04.1943),
писател, учител и общественик.
Действителен член (1900).

30 април
85 г. от смъртта на ЛУИ ЛЕЖЕ (15.01.1843–30.04.1923), френски езиковедславист, историк, общественик и публицист.
Чуждестранен член (1884).

ÊÍÈÃÈ ÎÒ ÀÊÀÄÅÌÈЧÍÎТО ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ “ÏÐÎÔ. МÀÐÈÍ ÄÐÈÍÎÂ”,
ÏÎÑÒÚÏÈËÈ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg
КИРИЛОВА, Антоанета. Финансиране на българското националнореволюционно движение 1868-1875 / Антоанета Кирилова. – Со
фия : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2007. – 212 с. : табл. ; Резюме
на англ. ез. с. 209-211 ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 200-208
ISBN 9789543222278
System number [000096444]
Книгата представлява един по-различен поглед върху финансирането
на българското националнореволюционно движение през перио
да 1868-1875 г. Очертан е приносът на всеки комитет, деец или
чорбаджия във финансовото обезпечаване на българската нацио
нална революция. Засегнати са важни моменти от ежедневната
практика по събиране на пари и са обобщени съхранените данни
за финансовото състояние на революционната организация през
съответния период.
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МАРКОВА, Зина Костадинова. Избрани съчинения : В 2 т. : Т. 1.
Монографии : Българското църковно-национално движение до
Кримската война ; Българската екзархия 1870-1879 ; Четата от 1868
година / Зина Костадинова Маркова. – София : Акад. изд. проф.
Марин Дринов, 2007. – 884 с. : 1 портр.
ISBN 9789543222292
System number [000096523]
В книгата са включени монографиите на Зина Маркова, посветини
на църковно-националната борба на българския народ и четите на
Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

МИЦЕВА, Евгения Георгиева. Арменците разказват за себе си... /
Евгения Георгиева Мицева, Сирануш Папазян-Таниелян. – София :
Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2007. – 614 с. : ил. ; цв. сн. ; Бележки
под линия ; Резюме на англ. ез. с. 613-614 ; Библиогр. с. 607-612
ISBN 9789543221424
System number [000096453]
На базата на разказите на самите арменци се представя максимално
пълно животът на общността – техните традиции, всекидневния
и културния им живот, тяхната дейност.

ÍÎÂÈ ÏÎÑÒÚÏËÅÍÈЯ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÀТА ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÍÀ
ÁÀÍ
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg
АНДАСАРОВ, Петър. Строители на съвременното българско застраховане / Петър Андаса
ров. – София : Застраховател прес, 2007. – 675 с. : сн.
ISBN 9789549053128
System number [000091748]
АПОСТОЛОВ, Андрей Василев. ...И физик на този свят... / Андрей Василев Апостолов. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 268 с. : сн.
ISBN 9789540723976
System number [000090874]
АРАБАДЖИЙСКИ, Николай Запринов. Администрация на сигурността и отбраната / Николай
Запринов Арабаджийски. – София : Военно издателство, 2007. – 294 с. ; Бележки под линия ;
Библиогр. с. 283-294
ISBN 9789545093708
System number [000091454]
АТАНАСОВ, Кънчо Георгиев. Ефектът на пеперудата : Книга за мисиите. Босна и Херцеговина
2006 / Кънчо Атанасов. – [София] : Военно издателство, 2007. – 401, [4] с.: [32] с. ил.
ISBN 9789545093784
System number [000091494]
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БАКРАЧЕВА, Людмила. Сироко : Разкази / Людмила Бакрачева ; Ил. : Николай Бакрачев. – Со
фия : Раб. за книжнина Васил Станилов, 2007. –131 с. : ил.
ISBN 9789548248587
System number [000091508]
БАСЕТ, Ричард. Главният шпионин на Хитлер : Мистерията Вилхелм Канарис / Ричард Ба
сет ; Прев. Павел Талев. – София : Прозорец, 2007. – 352 с. : ил.
ISBN 9789547335196
System number [000090552]
БАЧИЙСКА, Маргарита. Тлеещи въглени : (До четвърто коляно) : Романизирана действителност / Маргарита Бачийска. – София : Васил Станилов, 2007. – 184 с.
ISBN 9789548248501
System number [000091872]
БОЕВ, Иван Любенов. История на криминалистиката : Кн. 1. Развитие на криминалистиката
до 1925 г. : Правни, практически и теоретични основи, проблеми, тенденции във времето; Кн.3.
Развитие на теоретичната криминалистика 1944-1989 г. : Правни, практически и теоретични
основи, проблеми, тенденции във времето / Иван Любенов Боев – Варна : ВСУ Черноризец
Храбър, 2004. – 248 с. : ил.
ISBN 9547152904
ISBN 9789547152908
System number [000022019]
БОЕВ, Иван Любенов. Криминалистическа тактика / Иван Любенов Боев. – Варна : ВСУ Чер
норизец Храбър, 2006. – 228 с. ; Библиогр. с. 227
ISBN 9547153218
ISBN 9789547153219
System number [000091457]
БРАНДО, Марлон. Фан-Тан : Роман / Марлон Брандо, Доналд Кембъл ; Прев. Силвия Вангело
ва Ненкова. – София : Калпазанов, 2007. – 264 с.
ISBN 9789541702413
System number [000091497]
БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п.]. Административна практика по ЗДДС 2007. – София : Икономи
ка прес, 2007. – 276 с. : табл.
System number [000091771]
БЪЛГАРИЯ. Семеен кодекс / Ред. Милена Михайлова. – 4. актуал. изд. Закон за закрила на
детето – София : Сиби, 2007. – 226 с.
ISBN 9789547304109
System number [000091468]
ВАНДОВ, Иван. С Плевен в сърцето : Спомени. Публицистика. Из личния бележник. Несъгла
сия. / Иван Вандов. – София : Нов свят, 2007. – 254 с.
ISBN 9789548391078
System number [000091455]
ВАСИЛЕВ, Николай Кирилов. Смях до поискване : [Сборник] / Николай Василев. – София :
Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 281 с.
ISBN 9789540724898
System number [000091143]
ВАЧКОВ, Лъчезар. Радио в Европа : профили / Лъчезар Вачков. – София : Мейкър артс - Кон
стантинова и Павлов съдружие, 2007. – 200 с. : ил.; табл.
ISBN 9789549202717
System number [000091854]
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ВЕЗНЕВ, Мариана Георгиева. Окото на всезнанието / Мариана Георгиева Везнева. – София :
Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 384 с. : ил. ; Резюме на англ. ез. с. 383 ; Библиогр.
с. 382
ISBN 9789540725130
System number [000091086]
ВОЕННА социология в България през първата половина на ХХ век : Антология : T. 2. / Състав.
Петър Стоименов, Стефан Стефанов. – София : Военно издателство, 2006. – 128 с.
ISBN 9789545093678
System number [000091637]
ВУНЧЕВ, Борис. Аспектуалните характеристики в новогръцкия език - средства за изразяване
и семантика / Борис Вунчев. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 224 с. : сх. ;
фиг. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 219-224
ISBN 9789540725222
System number [000091867]
ГАФИН, Ричард Б. младши. Поглед към Петдесятница : Новозаветното учение за дарбите на
Святия Дух / Ричард Б. Гафин, младши ; Прев. от англ. Мирослава Зарева. – София : Динамик
Консулт К. А, 2004. – 128 с.
ISBN 9549805190
System number [000090591]
ГЕОРГИЕВСКИ, Любчо. Град : [Поезия] / Любчо Георгиевски. – София : Балкани, 2007. – 144 с.
ISBN 9789549446401
System number [000091856]
ГЛОГОВ, Пламен. Ирелевантът : Фантастична сага / Пламен Глогов. – София : Унив. изд.
Св. Климент Охридски, 2007. – 72 с.
ISBN 9789540725550
System number [000091811]
ГОЛДМАН, Джейн. Безопасност на улицата / Джейн Голдман ; Прев. Албена Димитрова. – Со
фия : Слънце, 2006. – 172 с.
ISBN 9547420895
ISBN 9789547420892
System number [000091122]
ГРЪНЧАРОВ, Ангел. Интензивно пчеларство : Ч. 1- / Ангел Грънчаров. – София : Апиинфоцен
тър - Котларски, 2006. – 216 с. : ил.; табл.
ISBN 9549713091
ISBN 9789549713091
System number [000091900]
ГУТИЕРЕС, Педро Хуан. Мръсна хаванска трилогия : Роман / Педро Хуан Гутиерес ; Прев.
от исп. Елианна Лилова, Еми Барух. – Пловдив : Жанет-45, 2007. – 409, [2] с.
ISBN 9789544913434
System number [000090401]
ДАВИДОВА, Гергина. На спомените въглените викат : Лирика / Гергина Давидова Христова
; Художници Димо Миланов, Любимка Красимирова, Христо Ив. Албански. – Добрич : Матадор 74, 2007. – 62, [1] с. : ил.
ISBN 9789543710447
System number [000091156]
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ДЖЕЙМС, Питър. Убийствено просто / Питър Джеймс ; Прев. Петя Петкова. – София :
Прозорец, 2007. – 416 с.
ISBN 9789547334984
System number [000090398]
ДИАМАНДИЕВ, Светослав Димитров. Една представа за сливането на българи и славяни :
Монография / Светослав Диамандиев. – София : Знание, 2007. – 80 с. ; Цитирани автори с.
67-68
ISBN 9789546212368
System number [000091814]
ДРЪНДОВ, Иван. Религиите и техните секти през вековете / Иван Дръндов. – Дупница : АИС,
2000. – 88 с. ; Библиогр. с. 86
System number [000091019]
ДУСКОС, Петрос. Съвременна епоха и дипломация : Тангото на епохите / Петрос Дускос ; Прев.
от гр. ез. Здравка Евгениева. – [София] : Гутенберг ; Атина : Георгиос Дарданос, 2006. – 184 с. :
ил. ; Азбучник с. [177]-180 ; Бележки под линия ; Библиогр. с. [169]-175
ISBN 9789543680146
System number [000091433]
ДЪЛГА младост или ранна старост - изберете сами / Теодора Темелкова-Кюркчиева и др. – Со
фия : АртГраф ООД, 2007. – 238 с. : ил.; табл.
ISBN 9789549401141
System number [000090547]
ДЪНОВ, Петър Константинов. Паневритмия : Ритмични упражнения / Беинса Дуно. – София :
БГпринтер ООД, 2007. – 464, [3] с. : ил.; ноти
ISBN 9789549207910
System number [000090690]
ЕВРОПЕЙСКА младежка среща “Европа като правова общност” . София - Силистра, 17-25 авг.
2006 / Състав. и ред. Атанас Семов ; Прев. Зорница Грекова, Павлина Шопова. – [София] : Ин
ститут по Европейско право, [б. г.]. – 336 с. : ил.
ISBN 9789549155259
System number [000091354]
ЗАГОРОВ, Орлин. Тероризмът : Психология. Идеология. Геополитика. / Орлин Загоров, Нико
лай Йорданов. – [София] : Военно издателство, 2007. – 304 с. ; Библиогр. с. 288-303
ISBN 9789545093746
System number [000091462]
ИВАНОВ, Христо Маринов. Контрол над специализираните служби за сигурност / Христо
Маринов Иванов. – София : Военно издателство, 2007. – 168 с. : ил. ; Бележки под линия ;
Библиогр. с. 159-167
ISBN 9789545093692
System number [000091448]
ИВАНОВА-КАРАТОПРАКЛИЕВА, Иванка Аналитична геометрия / Иванка Иванова-Карато
праклиева. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 246 с. : ил. ; Азб. указател с.
243-246 ; Библиогр. с. [247]
ISBN 97895425335
System number [000091868]
ЙОРДАНОВА, Дея. Поп фолк : [Жълт роман] / Дея Йорданова. – София : Слънце, 2005. – 247 с.
ISBN 954742082
System number [000050988]
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КАБАКОВ, Иван. Право на културно многообразие / Иван Кабаков. – София : Унив. изд. Св.
Климент Охридски, 2007. – 284 с. ; Библиогр. с. [251]-254
ISBN 9789540725871
System number [000091869]
КАЗАКОВА, Веселина. Личности от стария Бургас : Т. 2- / Веселина Казакова ; Ред. Румяна
Емануилиду. – Бургас : Знаци, 2007. – 312 с. : портр.; фотогр.
ISBN 9789549850024
System number [000091916]
КАЙМЕДЖИЕВ, Христо. История и теория на оперативноиздирвателната дейност / Христо
Каймеджиев. – Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2006. – 220 с. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 200-218
ISBN 9547153153
ISBN 9789547153158
System number [000091435]
КАМБУРОВ, Вълчо Д. Звездни мъглявини : Любовна лирика / Вълчо Д. Камбуров. – София :
Виделина, 2007. – 190 с.
ISBN 9789548925419
System number [000091798]
КАМИНЕР, Владимир. Военна музика / Владимир Каминер ; Прев. Ваня Пенева. – София :
Прозорец, 2007. – 159 с.
ISBN 9789547335158
System number [000087810]
КАНЕВ, Петър. История на Винарско : Минало, легенди и предания до края на века (2000) /
Петър Канев. – София : Христо Ботев, 2000. – 287 с. : портр., фотогр. ; Библиогр. бел. под
линия
ISBN 9544457488
System number [000091880]
КАФТАНДЖИЕВ, Николай Христов. Петър Димков - добре познатият ...непознат / Николай
Кафтанджиев ; Отг. ред. Христо Карагьозов. – 2. доп. изд. – София : Новата цивилизация
ЕООД, 2007. – 520 с. : снимков м-л ; Библиогр. извори и бел. с. 355-392
ISBN 9548365057
ISBN 9789548365055
System number [000091758]
КИЙТИНГ, Барбара. На моята дъщеря във Франция / Барбара Кийтинг, Стефани Кийтинг ;
Прев. Ивет Филипова. – София : Бард, 2007. – 512 с.
ISBN 9789545857959
System number [000091501]
КИТИПОВ, Генчо. Енина и потомците на Христо Стайнов Курдов / Генчо Китипов. – София :
Октопод, 2007. – 120 с. : портр.; фотогр. ; Библиогр. с. 116-117
ISBN 9547999275
System number [000091874]
КОВАЧЕВ, Велчо Вълков. Нелегални стихове : Сб. от стихотворения от нелегалните вестници,
списания и бюлетини (септември 1923 - 9 септември 1944 г) / Велчо Вълков Ковачев. – София :
Български писател, 2007. – 292 с.
ISBN 9789544436377
System number [000091012]
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КОКС, Майкъл. Смисълът на нощта : [Роман] / Майкъл Кокс ; Прев. Надежда Розова. – София : Прозорец, 2007. – 672 с.
ISBN 9789547335080
System number [000090529]
КРОФЪРД, Сю. Ozzy без цензура / Сю Крофърд ; Прев. Юлиана Танчева. – София : Махалото,
2007. – 222 с. : ил. ; Пълна дискография и видеография до 2002 г. с. [197]-212
ISBN 9789548338035
System number [000091473]
КРЪСТЕВ, Лука Петков. Панагюрци - вчера и днес : Кн. 1 / Лука Петков Кръстев, Георги Гемиджиев, Павлина Вайсилова ; Прев. на англ. ез. Анна Стайкова. – Панагюрище : Оборище,
2007. – 536 с. : сн.
ISBN 9789549197037
System number [000090899]
КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова. Маркетинг и поведение на потребителите / Невяна Стефанова
Кръстева. – София : Авангард прима, 2007. – 375 с. : табл. ; Бележки под линия
ISBN 9789543232901
System number [000090428]
КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова. Стратегически маркетинг - маркетингови стратегии / Невяна
Стефанова Кръстева, Ива Петрова. – София : Авангард прима, 2007. – 220 с. : табл. ; Бележки
под линия
ISBN 9789543232789
System number [000090404]
КУА, Лидия. Нефритеният медальон / Лидия Куа ; Петя Петкова. – София : Прозорец,
2007. – 295 с. ; Бележки под линия
ISBN 9789547335042
System number [000090541]
КУАТИЕ, Анхел де. По следите на скрижалите : Кн. 3. Не забравяй камшика ; Прев. от рус.
ез. Валентина Митанкина. – София : Интервал, 2006. – 186 с.
ISBN 9789549193831
System number [000091882]
КУАТИЕ, Анхел де. По следите на скрижалите : Кн. 4. Учителят по танци. Трети скрижал на
Завета : Прев. от рус. ез. Валентина Митанкина. – София : Интервал, 2006. – 194 с
ISBN 9549193810
ISBN 978954919387
System number [000091884]
КУАТИЕ, Анхел де. По следите на скрижалите : Кн. 5. Дневникът на лудия. Ченвърти скрижал
на Завета : Прев. от рус. ез. Валентина Митанкина. – София : Интервал, 2006. – 198 с.
ISBN 9549193829
ISBN 9789549193824
System number [000091883]
КУНЧЕВ, Божидар. Да отидеш отвъд себе си / Божидар Кунчев. – София : Балкани, 2007. – 208 с.
System number [000073103]
ЛЕОНИ , Джулио. Мозайката на тамплиерите : / Джулио Леони ; Прев. Маргарита Златаро
ва. – София : Прозорец, 2007. – 321 с.
ISBN 9789547335141
System number [000090549]

16

ЛЕХТОНЕН, Яко. Рискове на публичността / Яко Лехтонен ; Прев. Ралица Петрунова. – Со
фия : РОЙ Комюникейшън, 2006. – 112 с. : фиг. ; Библиогр. с. 108-111
ISBN 9549335046
ISBN 9789549335046
System number [000091458]
ЛИОЛИОС, Янис. Стефан Гечев 1911-2000 ... или in memoriam : [Албум] / Янис Лиолиос. – Со
фия : Балкани, 2006. – 96 с. : 89 ил.
ISBN 9549446247
ISBN 9789549446241
System number [000091876]
МАКФИЙ, Робърт Андрю Скот. Сред циганите в България : Дневник на едно пътуване през
1913 г. / Р. А. Скот Макфий ; Състав. и бележки Т. Г. Ашплант ; Прев. от англ. ез. Корнелия
Славова. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 157, [1] с. : ил.
ISBN 9789540725840
System number [000091199]
МАНОЛОВА, Магдалена Ангелова. Фумие Фукуи : музиката начин на живот = Fumie Fucui :
Music as a lifestyle / Магдалена Манолова Ангелова. – София : Български бестселър - Нац. му
зей на бълг. книга и полиграфия, 2007. – 32 с. : портр.; фотогр.
System number [000091866]
МЕНКАЏИЙЕВА, Викторија. Српски језик : Основи граматике и вежбе / Викторија Менкаџијева, Димка Савова-Сааведра. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 153 с. : ил. ;
Библиогр. с. 147
ISBN 9540721482 ISBN 9789540721484
System number [000091218]
МИРКОВ, Радостин Мирков. Преселници : Разсечената жарава на Добруджа / Радостин Мирков Мирков. – Варна : Колор принт, 2007. – 80 с. : факс.; портр.
ISBN 9789547601253
System number [000091902]
МИРОСЛАВОВА, Романьола. Час преди залеза : Стихотворения / Романьола Мирославо
ва. – [Б. м.] : Илинден - 2000, 2007. – 86 с.
ISBN 9789543800254
System number [000091447]
МИТЕВ, Димитър Г. Елшица : Мигове от промените през ХХ век в с. Елшица, общ. Панагю
рище, обл. Пазарджик (Събития, случки, факти и личности) : Кн. 2- / Димитър Г. Митев. – Па
зарджик : Рекламно-издателска къща Ели ЕООД, 2007. – 216 с.
ISBN 9789549188721
System number [000090587]
МИХАЙЛОВ, Иван. Побързайте - няма време! : Поезия / Иван Михайлов. – София : [Б. изд.],
[2007]. – 100 с.
System number [000090523]
МИХАЙЛОВ, Иван. Романтика - песенна и тъжна?! : (Стихове) / Иван Михайлов. – София :
[Б. изд.], 2002. – 80 с.
System number [000090556]
МИХАЙЛОВ, Иван. Скици из Република Куба и Република Виетнам : (Впечатления и размисли) / Иван Михайлов. – София : Съни, 2006. – 176 с. : ил.
System number [000090508]
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МИХАЙЛОВ, Иван. Търсачи на щастие : (Лирика) / Иван Михайлов. – София : [Б. изд.],
2002. – 80 с.
System number [000090513]
МОЛБЕРГ, Шерщин. Фокусирано към решения образование : За едно по-щастливо училище / Шер
щин Молберг, Мод Сьоблом ; Ил. Сам Халин ; Прев. от англ. ез. Грозданка Коваленко. – София :
Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. – 176 с. : ил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 175-176
ISBN 9540723493
ISBN 9789540723495
System number [000091023]
МОРИЦ, Юна. Двоен портрет : Поезия / Юна Мориц ; Подбор и прев. Людмил Димитров. – Со
фия : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 116 с. : ил.
System number [000091805]
МОЪР, Саймън. Свитъкът на Юда / Саймън Моър ; Прев. Надежда Розова. – [София] : Прозорец, 2007. – 350 с.
ISBN 9789547335127
System number [000090554]
МУШАБАК, Джейн. Кратка забележителна история на Ню Йорк / Джейн Мушабак, Анджела
Уиган ; Прев. Антоанета Тошева. – София : Слънце, 2007. – 191 с. : сн. и ил. с. 181-184 ; Азб.
показалец с. 185-191 ; Библиогр. с. 179-180
ISBN 9789547421042
System number [000091126]
МЯШКОВ, Марин Панов. История на Угърчин / Марин Панов Мяшков. – София : Балкани,
2006. – 288 с. : портр.; снимков м -л + 1 карта
ISBN 9549446204
ISBN 9789549446203
System number [000091910]
НАХУМ, Светослав. Заловеният еднорог : Разкази / Светослав Нахум. – София : Пламък,
2007. – 154 с. ; Бележки под линия
ISBN 9789548046862
System number [000091812]
НИКОЛОВ, Дамян Димитров. Капитанът на пространството / Дамян Димитров Николов. – Плов
див : [Б. изд.], 2005. – 51, [1] с.
System number [000091207]
НИКОЛОВ, Любомир. Оса : Стихотворения / Любомир Николов. – София : Факел, 2005. – 63,
[1] с.
ISBN 9544111239
System number [000090531]
НИКОЛОВ, Цветан. Микроикономика : Микроикономически проекции на съвременните пазар
ни реалности / Цветан Николов. – Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2006. – 196 с. : фиг. ;
Библиогр. с. 194-195
ISBN 9547153064
ISBN 9789547153066
System number [000091452]
ОТ ВСЕКИДНЕВНОТО към вечното : Българската и чуждестранна критика за творчеството
на Кирил Кадийски 1967-2007 / Фотография на корицата Велин Петков. – София : Балкани,
2007. – 311 с. ; Бележки под линия
ISBN 9549446255
ISBN 9789549446258
System number [000091807]
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ПАЛЮШЕВ, Божидар Борисов. Грешките на херметизма и езотеризма, шифърът на Да Винчи
и Истината за Иисус Христос : Вековното изопачаване на тайните на Сътворението и Истина
та, разкрита ни от Божия Син / Божидар Борисов Палюшев. – София : Дилок, 2007. – 436 с. ;
Библиогр. с. 428-435
ISBN 9789549994650
System number [000084434]
ПАТЕРСЪН, Джеймс. Мери, Мери : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Диана Кутева,
Стамен Стойчев. – Пловдив : Хермес, 2007. – 318 с.
ISBN 9789542604624
System number [000091459]
ПАШЕВ, Константин. Оценка на въздействието на регулациите : Практически наръчник /
Константин Пашев, Невен Вълев, Румен Брусарски. – София : Асоциация за мониторинг на
управлението, 2007. – 155 с. : табл. ; Бележки под линия
ISBN 9789540726175
System number [000090882]
ПЕЙЧЕВ, Иван Петров. Драми / Иван Петров Пейчев. – София : Балкани, 2006. – 147 с.
ISBN 954944628X
ISBN 9789549446289
System number [000091743]
ПЕЙЧЕВ, Иван Петров. Лирика / Иван Пейчев ; Ред. и състав. Божидар Кунчев. – София :
Балкани, 2006. – 284, [1] с. ; Живот и творчество в дати с. 270-275 ; Библиогр. на публикуваните книги с. 277-278
ISBN 9549446271
ISBN 9789549446272
System number [000091477]
ПЕТКОВ, Иван. Вълчек : Исторически очерк в документи, спомени и легенди / Иван Петков ;
Ред. Тодорка Дончева. – Видин : Експрес-3М, 2007. – 151 с. ; портр.
ISBN 9789549177459
System number [000091908]
ПЕТКОВ, Кольо. Катерих измислени върхове : Театрални мемоари (Гротески, смешки и разни
драми от моя театър) / Кольо Петков. – Благоевград : Лингея, 2007. – 201 с.
ISBN 9789549132731
System number [000081237]
ПЕШЕВ, Цветан. Коза ли е, риба ли е или Моят живот с каднудите / Цветан Пешев ; Худож.
Росен Йорданов. – София : Слънце, 2006. – 271 с.
ISBN 9547420941
ISBN 9789547420946 (
System number [000091089]
ПИТЪРС, Елизабет. Златната птица на фараона / Елизабет Питърс ; Прев. Йорданка Пенко
ва. – София : Прозорец, 2007. – 472 с.
ISBN 9789547335097
System number [000090534]
ПОДБРАНИ извори за историята на българската държава и право / Състав. Вълкан Вълканов,
Живка Трифонова. – Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2006. – 488 с. ; Библиогр. с. 478-479
ISBN 954715317X
ISBN 9789547153172
System number [000080603]
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ПОПОВ, Иван. Въведение в архитектурната акустика / Иван Попов. – Варна : ВСУ Черноризец
Храбър, 2006. – 176 с. : ил. ; Библиогр. с. 174
ISBN 9547153005
ISBN 9789547153004
System number [000091434]
ПОРТЪР, Хенри. Обратен камуфлаж / Хенри Потър ; Прев. Минчо Бенов. – София : Бард,
2007. – 476 с.
ISBN 9545857676
System number [000091456]
ПРЕКОП, Иржина. Малкият тиранин : Опората, от която се нуждаят децата / Иржина Пре
коп. – Прераб. и доп. изд. – София : Аквариус, 2007. – 224 с.
ISBN 9789548692328
System number [000091803]
РАЙЗЪН, Джеймс. Състояние на война : Тайната история на ЦРУ и администрацията на
Буш / Джеймс Райзън ; Прев. Адриан Нацков. – София : Махалото, 2007. – 228 с. ; Бележки
под линия
ISBN 9789548338028
System number [000090984]
РАЙЧЕВСКИ, Стоян Чилов. От Рила до Черно море / Стоян Чилов Райчевски. – София :
Български бестселър - Нац. музей на бълг. книга и полиграфия, 2006. – 112 с. : ил.
ISBN 9544630562
ISBN 9789544630560
System number [000091870]
РЕЙ, Брус А. Шабат - Празнуване на деня на Господа : Да намерим покой в един неспокоен
свят / Брус А. Рей ; Прев. от англ. ез. Мирослава Зарева. – София : Вулкан 4, 2001. – 112 с. ;
Бележки под линия
ISBN 9549805123
System number [000090501]
РЕШОВСКИ, Борис. Счетоводство на банките : [Учебник] / Борис Решовски. – [Варна] : ВСУ
Черноризец Храбър, 2006. – 251, [3] с. : фиг.; табл. ; Прил. 1.: Сметкоплан на банките с. 189249 ; Библиогр. с. 250
ISBN 9547153137
ISBN 9789547153137
System number [000091449]
РЪКОВДСТВО по защита на горите : Ч. 2. Методи за наблюдение, сигнализация, лесопатологично обследване, прогноза и организация на борбата с болести и вредители в горите - / Боян
Роснев и др. – София : Образование и наука ЕАД, 2006. – 127 с. : табл. ; ил.
ISBN 9789549159035
System number [000091875]
САВОВА, Добра. Добро льо, добруджанке ле : Автобиографична книга на добруджанска
та народна певица / Добра Савова Кишева. – Добрич : Аве Факта ; Варна : Хеликс Прес,
2007. – 104 с. : ноти ; цв. сн.
ISBN 9789543120222
System number [000091090]
САМЮЪЛС, Едуард. Илюстрована история на авторското право / Едуард Самюълс ; Прев. от
англ. ез. Юлия Бучкова. – София : Слънце, 2006. – 360 с. : ил. ; Индекс с. [341]-359 ; Библиогр.
и бележки с. [313]-340
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ISBN 9547420879
ISBN 9789547420878
System number [000090870]
САРКОЗИ, Никола. Свидетелства : Моят живот в политиката / Никола Саркози ; Прев. Стани
мир Делчев. – София : Прозорец, 2007. – 230 с.
ISBN 9789547335110
System number [000090551]
СВИЛЕНОВ, Д. Еволюция или Сътворение : Какво казва науката / Д. Свиленов, П. Щудер. – [2.
изд.] – София : Слънце, 2006. – 71 с. ; Библиогр. с. 69-70
ISBN 9547420801
System number [000091211]
СИЧИН, Зекария. Завръщане към битие / Зекария Сичин ; Прев. Крум Бъчваров. – София :
Бард, 2007. – 335 с. : ил.
ISBN 9789545857829
System number [000091480]
СОТИРОВА, Надя. Владигеров : снимки от кабинета = Vladigerov : photos from the study / Надя
Сотирова. – София : Гутенберг, 2007. – 88 с. : портр.; фотогр.
ISBN 9789546170255
System number [000091913]
СРЕЩА с истината, с доброто и с красотата / Състав. и авт. Валери Рибаров [и др.] ; Под ред.
на Валери Рибаров. – София : Фондация Живот, 2007. – 47, [1] с.
ISBN 9789549197983
System number [000091471]
СТАНКОВ, Боян. Криминология : Видове престъпност / Боян Станков. – 2. прераб. и доп.
изд. – Варна : Черноризец Храбър, 2007. – 464 с. ; Рез. на англ. ез. с. 409-417 ; Библиогр. с.
418-448
ISBN 9789547153493
System number [000091450]
СТАНЧЕВ, Иван Димитров. Контратерористични рейдове / Иван Димитров Станчев. – София
: Военно издателство, 2007. – 310 с. : ил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. [308]-310
ISBN 9789545093715
System number [000091451]
СТОЕВСКИ, Славчо. Грамада в спомените на хората / Славчо Стоевски. – [София] : Унив.
изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 251 с. : ил.
ISBN 9789540725710
System number [000091046]
СТОЙКОВ, Митко Русев. Аспекти на трансформацията на системата за сигурност / Митко
Русев Стойков. – [София] : Военно издателство, 2007. – 312 с. : табл. ; Библиогр. с. 308-311
ISBN 9789545093791
System number [000091460]
СТОЯНОВ, Валери Стоилов. Профил на българския офицер от търговското корабоплаване =
Profile of bulgarian merchant marine officers = Maanyong katangian ng mga mandaragat na opisyales
ng Bulgaria / Валери Стоянов, Дарина Маркова. – Варна : Морски свят, 2007. – 80 с.
ISBN 9789549484090
System number [000091475]
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СЪБЕВ, Румен. Смях през сълзи : Стихове / Румен Събев ; Худож. Румен Събев. – София :
Крас Плюс, 2007. – 55, [1] с. : ил.
ISBN 9879548977883
System number [000091463]
СЪД на Европейските общности. Избрани решения (от №61 до №118) : T. 2. / Прев. от англ.
и нем. ез. Албена Димитрова. – София : Албабул ЕООД, 2006. – 376 с.
ISBN 9789549679182
System number [000091461]
ТЕОДОСИЕВ, Николай Минчев. Каталог на българските печатни книги : 1508-1878 : [Биб
лиография] / Николай Милчев Теодосиев. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски,
2007. – 450 с. : факс. ; Азбучен указател с. 315 ; Авторски указател с. 369 Списък на старопечатните книги, неописани в РБВК
ISBN 9789540725598
System number [000091878]
ТИЛДЗЛИ, Джойс. Блясъкът на египетската империя : Епохата на новото царство / Джойс
Тилдзли ; Прев. Ивелина Ватова. – София : Прозорец, 2007. – 327 с.
ISBN 9789547335134
System number [000090553]
ТОТОМИРО, Цветан Младенов генерал Живот по гарнизони : [Мемоари] / Цветан Младенов
Тотомиров. – 2. доп. изд. – [София] : Военно издателство, 2007. – 216 с. : портр.
ISBN 9789545093777
System number [000091453]
ТРУДОВИТЕ отношения в преход / Под ред. на Ханс Морел ; Прев. от англ. ез. Варта Карагьо
зан. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 352 с. : табл. ; Бележки под линия ;
Библиогр. с. 350-352
ISBN 9540720176
System number [000090877]
ТЮЛЕКОВ, Димитър Любенов. Политическият мит за “македонско малцинство” в Бълга
рия / Димитър Тюлеков. – Благоевград : Македонски научен институт - филиал Благоевград, 2007. – 323 с. : ил. ; Бележки след всяка глава
ISBN 9548187728
ISBN 9789548187725
System number [000091063]
УАЙТ, Майкъл. Изобретено от войната / Майкъл Уайт ; Прев. Маргарит Дамянов. – София :
Бард, 2007. – 429 с. ; Бележки с. 423-429
ISBN 9789545858055
System number [000091134]
ФИЛИПОВА, Людмила. Червено злато : Бенгази: Сянката на скандала / Людмила Филипо
ва. – 2. доп. изд. – София : Сиела, 2007. – 321 с.
ISBN 9789542801030
System number [000091481]
ФОМИНА, Лидия Василевна. Градини и паркове на България : Поява и развитие през векове
те / Лидия Василевна Фомина. – София : Арх&Арт, 2007. – 167 с. : ил. ; Резюмета на англ. и
рус. ез. с. 164-167 ; Библиогр. с. 162-163
ISBN 9789548931380
System number [000090393]

22

ФРИЙМЪН, Брайън. Vegasбейби / Брайън Фриймън ; Прев. Вергил Немчев. – [София] : Прозорец, 2007. – 423, 1 с.
ISBN 9789547335172
System number [000090453]
ХАМЪНД, Рей. Облакът / Рей Хамънд ; Прев. Юлиян Стойнов. – София : Бард, 2007. – 367 с.
ISBN 9789545857898
System number [000091150]
ХАРИС, Джоан. Истории оттук-оттам / Джоан Харис ; Прев. Магдалена Куцарова-Леви. – [Со
фия] : Прозорец, 2007. – 276, [4] с.
ISBN 9789547335066
System number [000090484]
ХАРТЛИ, А. Дж. Маската на Атрей / А. Дж. Хартли ; Прев. Юлия Чернева. – София : Бард,
2006. – 396 с.
ISBN 9545857463
System number [000091128]
ЦВЕТКОВ, Цаню Пенчев. Наше село Зелениково / Цаню П. Цветков. – София : Екопрогрес,
2007. – 234 с. : ил. ; Приложения с. 180-228 ; Библиогр. с. 229-233
ISBN 9789549447200
System number [000090437]
ЧОЛАКОВ-КРАСНОСЕЛСКИ, Никола. Уловени мигове : Стихотворения / Никола ЧолаковКрасноселски. – София : [Б. изд.], 2007. – 96 с. : ил.
ISBN 9789549202526
System number [000091906]
ШААКЕ, Ерих. Кондолиза Райс. Жената на върха / Ерих Шааке ; Прев. от нем. ез. Елена Продева. – София : Слънце, 2005. – 278 с.
ISBN 9547420844
System number [000090934]
ШЛИВИЧ, Милко. Пчеларски тайни : Техники в съвременното сръбско пчеларство / Милко
Шливич ; Прев. Жени Добрева. – София : Апиинфоцентър - Котларски, 2006. – 176 с. : цв.
ил. ; Библиогр. с. 167
ISBN 9549713083
ISBN 9789549713084
System number [000090522]
ЪНДЪРУД, Джон. Зад маската на Шекспир / Джон Ъндъруд ; Прев. Мария Михайлова. – София : Прозорец, 2007. – 462 с. ; Бележки под линия
ISBN 9789547335219
System number [000090394]
ЯНАКИЕВА, Веселка. Пенсиите. Какво трябва да знаем за тях? : Наредба за пенсиите и осигурителния стаж / Веселка Янакиева. – София : Икономика прес, 2007. – 246 с.
ISBN 9789549197884
System number [000091782]
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НОВИ ФОНДОВЕ
В БИБЛИОТЕКАТА НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗКУСТВОЗНАНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Райна Михайлова, Е-mail raina.mih@abv.bg

Библиотеката на Института
за изкуствознание вече притежава ау
диовизуални фондове. Това стана бла
годарение финансовата подкрепа на
Министерството на културата по прог
рамата “Българските библиотеки – съв
ременни центрове за четене и информи
раност” - II сесия, 2007 г. Беше изготвен
проект под надслов “Българската
култура в звук и образ”, включващ 288
заглавия CD и DVD на стойност 2904
лв. За реализацията му бе потърсено съ
действието на звукозаписни и аудиовидео разпространителни фирми – Балкантон, Гега ню,
Пайнер и Аудиовидео Орфей, които предоставиха CD и DVD на фирмени цени. Това даде
възможност да се закупят голям брой допълнителни заглавия, така че общият им брой ста
на 379. Това е добро начало за тези нови фондове. Постъпилите документи на CD отразяват
различните жанрове на българското музикално изкуство – църковна музика, композиторско
творчество, фолклор и попфолк; на DVD е представена класиката на българското кино.
Всички материали ще носят стикерите на Министерството на културата и ще бъдат
предоставени за обработка в Централната библиотека на Българската академия на науките.
По този начин през изминалата
година библиотеката на Института
за изкуствознание на БАН обогати
фондовете си с нова научна литература
от I-та сесия и със CD и DVD от II-та
сесия на конкурса на Министерството
на културата за обновяване фондовете
на библиотеките в Република България.
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УНИКАЛНО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА
РЕТРОСПЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЯ
/рецензия/
Илияна Найденова, Е-mail ilyananaydenova@abv.bg

ANNUAL bibliography of the history of the printed
book and libraries : ABHB / Ed. by H. D. L. Vervliet, under
the auspices of the Comittee on rare and precious books
and documents of the IFLA. Vol. 1 (1970) - . - The Hague,
1973 - .
Съвременните тенденции в информационния
свят на глобализация, интердисциплинарност и универ
сализация правят изключително ценни знанията за меж
дународните канали на вторичнодокументалното информационно моделиране – библиографските указатели с
международно значение.
Международният библиографски указател по ис
тория на печатната книга и библиотеките е известен в
цял свят с абревиатурата си ABHB - Annual bibliography
of the history of printed book and libraries. По същество
този библиографски указател е ретроспективен вторично
документален свод, който в текущ – с едногодишна
периодичност – режим отразява обхващаната от него
проблематика – библиографската информация по история на печатната книга и библиотеките.
На 35-та сесия на Международната федерация на библиотечните асоциации ИФЛА
(IFLA – International Federation of library association and institutions), състояла се в Копенхаген, на заседание на Комисията по редки издания и документи се стига до решението – да се
създаде специална библиографска форма, която да подпомага развитието на библиотеките и
да се занимава с въпросите, свързани с редките и ценни издания по света.
Тази мисия е отредена именно на разглежданото тук библиографско издание ABHB.
Дейността по подготовката на този библиографски указател започва през 1969 г. чрез
координиране на отделните страни-участнички в проекта, но самото издание се появява на
бял свят едва през 1973 г. За неговото широкомащабно и ефективно функциониране са създа
дени национални комитети, които ежегодно подготвят и систематизират информацията за
публикувани материали с научна стойност в съответните региони на света.
Работата по библиографското отразяване на историята на печатната книга и библиоте
ките в България се поема и поддържа от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
(НБКМ), която своевременно подава информация за изданието ABHB от 1973 г. до днес.
В Увода към разглежданото издание (ABHB) са очертани темата, структурата, подхода,
технологията при подбора на документите, класификацията им; изтъкнати са държавите-учас
тнички в кумулирането на изданието.
Целта на указателя е да се достигне обезпечаването на максимално пълна текуща
библиографска информация за появилите се издания по история на печатната книга и библио
теките.
Предметът на ABHB включва всички материали, които са свързани с историята на печат
ната книга, историята на технологията, печатната техника и оборудването, художественото
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оформление, както и свързаното с икономическия, социалния и културния контекст печатно
производство и историята на библиотеките и библиотечното дело в съответната страна.
Организацията на очертаната тук вторичнодокументална дейност е насочена към изпъл
нение на целта на ABHB – прецизност и максимална пълнота на предлаганата библиографска
информация.
Стремежът към пълнота в отразяване на библиографирания материал е в основата на
същинската работа по история на печатната книга и библиотеките и е основният критерий на
предприетото информационно моделиране чрез указателя. В тази връзка издирването, оцен
ката, подбора, класирането и описанието на публикуваните документи се осъществява от са
мите национални комитети – специални групи библиографи, представители на съответните
държави-участнички, обезпечаващи изданието.
Редакцията и структурирането на ежегодника, съставянето на неговия справочен апарат

са на голяма научно-практическа и информационна висота.
В първият том на ABHB, публикуван през 1973 г., са включени книги, части от
книги, студии, статии и рецензии, публикувани през 1970 г. на територията на 16 държа
ви. Постепенно към тях се присъединяват и други 19 страни. Общо днес те са 35 (по
азбучен ред на представяне това са: Арабските страни (представени като група и поеди
нично), Австралия, Австрия, Беларус, Белгия, България, Великобритания, Естония,
Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латинска Америка, Латвия, Литва,
Люксенбург, Мексико, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия,
САЩ, Северна Африка, Словакия, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция,
Хърватия, Швеция и Швейцария). Чрез националните комитети на посочените страни
се осъществява редакцията на ABHB.
Общо до днес от ABHB са издадени 31 печатни тома, включващи материали за
периода 1970-2000 г. При подготовката само на последния – 31 том съставителите
са прегледали и описали повече от 2 100 заглавия периодични издания.
Основният аспект при отразяването на литературата по темата на ABHB е исто
рическият. Материали за съвременната технология на полиграфското производство,
подвързията, организацията на книжната търговия, издателското и библиотечното
дело, а също и творчеството на съвременните илюстратори на печатни произведения
са втората голяма група публикации, отразявани библиографски чрез ABHB. Библио
графски указатели, каталози от изложби и други вторичнодокументални публикации
са също сред осветяваните в изданието, които го превръщат в специализирана библио
графска база данни от различни степени.
Библиографските описания в ABHB се предоставят на оригиналния език на
съответната публикация. Изключение правят описанията на източните езици, които
се транслитерират по правилата на латиница.
С оглед справочно-информационните функции на изданието в него са включени
рецензии и кратки анотации на съответните помощни материали на английски език.
Използва се разработена специалнио за ABHB класификация, която в основната си част
е заимствана от “Британската библиография” (Bibliography in Britan, Oxford, 1962 -).
Структурата на всеки том на ABHB се състои от 12 раздела, съответстващи
на букви от латинската азбука (A - M). (Буквата I не се включва като индикация на
раздел).
Всеки раздел започва с материали от общ характер, след което следват разделите,
които се отнасят към определена страна. Материалите се групират по хронология на
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отразените исторически събития, персоналии, географски наименования на обекти, а в
рамките на последните деления – хронологично-азбучно. В подразделите на основно
то деление описанията се разполагат по азбучен ред.
В изданието се наблюдава ориентация към многоаспектно отразяване на съдър
жанието на документите с оглед задоволяване на разностранните информационни
потребности.
В разделите на ABHB броят на поместените материали по страни не е еднакъв.
При задълбочен анализ може да се установи съвременното състояние на книгознанието
като наука както в отделните страни, така и в света като цяло.
Преобладават описанията на включените публикации, посветени на историята на
печатната книга и книгоиздаването, библиотеките и библиотечното дело, историята на
периодичния печат, книжната търговия и издателското дело. Много по-малко е застъ
пена информацията относно историята на подвързията, хартията и шрифтовете.
Всеки том на ABHB завършва със справочен апарат – показалци на авторите и
споменаваните в описанията лични имена, за които е писано, показалец на географските
наименования и названията на издателствата и печатниците. Изданието включва и списък на прегледаните периодични издания от всички страни - участнички в проекта.
Пред нас е един уникален международен библиографски справочник, който дава
възможност да се проследи динамиката на проблемите в областта на историята на пе
чатната книга и на библиотеките, които чрез него стават достояние на специалистите
от цял свят.
За България е висока чест да участва в създаването на ABHB чрез професионалния си принос – компетентно и своевременно подаване на съответната библиографска
информация. На сътрудниците на Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
e отредена важната библиографска мисия.

ПРЕДСТОЯЩИ ИЗЛОЖБИ В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА БАН,
УЛ. “15-ТИ НОЕМВРИ“ №1
Лидия Чолпанова, E-mail: refer1@cl.bas.bg
1. Българската следа в науката. Историци - Политехнически музей – 3-11 април 2008 г.
2. Успехи на млади учени - Централна лаборатория по биомедицинско инженерство „Проф. Иван
Даскалов” – 22 април-9 май 2008 г.
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