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СПЕЦИАЛНИ БИБЛИОТЕКИ НА ПОСТОЯННИТЕ НАУЧНИ ЗВЕНА НА БАН
НАИМЕНОВАНИЯ, ПРОМЕНИ, ХРОНОЛОГИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ФОНДОВЕТЕ, ОРГАНИЗАЦИОННА ПРИНАДЛЕЖНОСТ
ст.н.с. д-р Мария Аргирова-Герасимова, E-mail: exch4@cl.bas.bg
Първата филиална библиотека на Българската академия на науките (БАН) се създава
през 1942 г. като книжовна сбирка към Службата за български речник, по-късно, от 1949 г.
Институт за български език. Изграждането на академичната библиотечна мрежа започва след
1946 г. Част от специалните библиотеки на постоянните научни звена (СБ на ПНЗ) на БАН се
откриват през същата година към новосъздадените академични подразделения - институти,
лаборатории, центрове, като този процес продължава и до наши дни. Други са учредени в края
на XIX век и първата половина на XX век към национални институции и се присъединяват
към БАН след 1946 г. Трета част от специалните библиотеки излизат извън академичната
библиотечна мрежа заедно с академичното звено, към което функционират. Не е малък броят
и на специалните библиотеки, които се обединяват и променят наименованията си. За про
дължителния исторически период специалните библиотеки претърпяват промени, свързани
както с организационната им принадлежност, така и с техните названия. Доброто управление
на библиотечните фондове изисква максимална достоверност за наличността и местонахож
дението на библиотечните документи. Но в инвентарната документация на ЦБ и в сводните
азбучни и систематични каталози настъпващите изменения не са отразявани и информацията
за тях е неактуална и недостоверна. Специалните библиотеки са посочени според първона
чалните им наименования; не са нанасяни текущи корекции и не е отразено движението на
фондовете в и извън академичната библиотечна мрежа. Често съкращенията са не само неяс
ни, но са и неточни и не представят местонахождението на библиотечните документи. Това
създава значителни трудности както за читателите, така и за библиотекарите. Уточненията
стават особено необходими не само за осигуряване на оптимално читателско обслужване, но
и във връзка с предприетото мащабно провеждане на вторичен подбор, инвентаризация на
библиотечните документи и тяхната ретроконверсия и представяне в електронния каталог на
Централната библиотека.
Настоящият материал има за цел да отрази в хронологичен аспект промените в наиме
нованията на специалните библиотеки, да уточни движението на фондовете, тяхното прена
сочване в академичната библиотечна мрежа, където днес се съхраняват, или предаването им
на други библиотеки в София и страната. Наименованията на библиотеките-притежатели са
представени в азбучен ред и са изписани така, както са отбелязани в инвентарната докумен
тация и на каталожните картички - обикновено със съкращения. които в повечето случаи не
съответстват на официалните наименования. Затова след съкращението в скоби се изписва
академичното звено, в чиято библиотека се намират библиотечните документи. В случаите,
когато фондовете са преминали към институт с друго наименование, в текста се дават необхо
димите пояснения за промените, настоящия статут и наименование на специалната библиотека
и мястото на съхранение на фонда или сбирката.
АД (Централна библиотека)
Специализирана сбирка в Централна библиотека, създадена през 1969 г. на базата на дарения
от Посолството на САЩ в София в периода 1969-1986 г.
АИМ (Археологически институт с музей)
Библиотека на Археологическия институт с музей, създадена през 1948 г. Тя е наследник на две
библиотеки: тази на Народния музей, основана през 1893 г., и тази на Българското археоло
гическо дружество, основано през 1901 г., от 1920 г. Археологическия институт с библиотека.
През 1948 г. двете институции се обединяват, присъединяват се към системата на БАН като
Археологически инстиут с музей и библиотека. Библиотеката при Археологическия музей има
статут на филиална за библиотеката при АИМ и териториално е обособена.



Арх. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка, основана през 1950 г. към Архивния институт на БАН, по-късно Научен
архив, а от 1972 г. влиза в състава на Центъра за научна информация с Централна библиотека
и Научен архив (ЦНИ с ЦБ и НА). От 1993 г. Научният архив е самостоятелно звено на БАН.
Библиотечният фонд е обособен като специализирана колекция в Централната библиотека.
Арх., археол. (Археологическия институт с музей)
Библиотека на Археологическия институт с музей.
Арх. муз. (Национален археологически музей)
Библиотека на Националния археологически музей. Филиална библиотека на библиотеката
при Археологическия институт с музей.
Архит. (Център по архитектурознание)
Библиотека на Център по архитектурознание, създадена през 1949 г. Съхранява се в Техничес
ката библиотека на Централната лаборатория по мехатроника и приборостроене.
Виж и СТИГА.
Астр., астрон., астроном. (Институт по астрономия)
Библиотека на Института по астрономия, основана през 1958 г.
БАБ (Централна библиотека)
Лична библиотека на акад. Ангел Балевски, съхранявана в Централната библиотека.
Балк., балкан. (Институт по балканистика)
Библиотека на Института по балканистика, основана през 1964 г.
ББ (Централна библиотека)
Лична библиотека на акад. Марко Балабанов, съхранявана в Централната библиотека.
ББл.С (Централна библиотека)
Лична библиотека на акад. Благовест Сендов, съхранявана в Централната библиотека.
БВИ (Централна библиотека)
Лична библиотека на Вичо Иванов, писател, съхранявана в Централната библиотека.
БВСт (Централна библиотека)
Лична библиотека на акад. Васил Д. Стоянов, съхранявана в Централната библиотека.
БГР (Централна библиотека)
Лична библиотека на Георги Ризов, съхранявана в Централната библиотека.
Биол., биолог.
До 1962 г. - специализирана сбирка на Института по обща биология и антропология на БАН,
от 1963 г. Институт по физиология на растенията “Акад. Методи Попов”(ИФР). През 1950 г.
към него се присъединява фондът на библиотеката при Института по приложна биология. През
1950-1952 г. сбирките по агробиология, горска биология и биохимия преминават съответно в
библиотеките при Института по растениевъдство, Института за гората и Централната био
химична лаборатория днес Институт по молекулярна биология. Този фонд със наименование
“биол.” не е свързан с библиотечния фонд на Библиотеката по биология при Института по
експериментална морфология и антропология с музей, която също носи съкращението “биол.”.
Но еднаквото съкратено наименование на два различни фонда към три отделни специални
библиотеки изисква допълнителни справки за установяване на мястото за съхранение на биб
лиотечните документи в зависимост от годината на тяхното инвентиране и пренасочване.
Биол., биолог. (Институт по експериментална морфология и антропология с музей)
Фонд на основаната през 1978 г. нова библиотека чрез сливане и обединение на фондовете
на библиотеките на Института по морфология, на Централната лаборатория по хелминто
логия, на Института по обща и сравнителна патология и на Централната лаборатория по
регенерация. Днес Библиотека по биология към Института по експериментална морфология
и антропология с музей.



Биомех. (Институт по механика)
Библиотечна сбирка, създадена през 1963 г. при Научната група в Лабораторията по биоме
ханика, по-късно Институт по механика и биомеханика, Институт по техническа механика, от
1972 г. Институт по механика.
Биофиз. (Централна лаборатория по биомедицинско инженерство)
Библиотечен фонд, създаден през 1967 г. при Централната лаборатория по биофизика, от 1994
г. Институт по биофизика. През 1983 г. фондът се разделя между библиотеката при Института
по молекулярна биология и тази на Научноизследователската лаборатория по уредостроене и
автоматизация на биологичния експеримент (НИУЛАБЕ), по-късно Централна лаборатория
по биоприборостроене и автоматизация (ЦЛБА), от 1994 г. Централна лаборатория по био
медицинско инженерство “Проф. Иван Даскалов” (ЦЛБМИ).
Биохим. (Институт по молекулярна биология)
Фонд, създаден през 1960 г. към библиотеката на Централната биохимична лаборатория, от
1972 г. Институт по биохимия, от 1977 г. Институт по молекулярна биология.
БК (Централна библиотека)
Лична библиотека на Феликс Каниц, почетен чуждестранен член на Българското книжовно
дружество, съхранявана в Централната библиотека.
БМ (Централна библиотека)
Лична библиотека на проф. Никола Милев, съхранявана в Централната библиотека.
БМЧ (Централна библиотека)
Лична библиотека на д-р Марин Чолаков и инж. Кирил Чолаков, съхранявана в Централната
библиотека.
БНД (Централна библиотека)
Лична библиотека на проф. Николай Дилевски, съхранявана в Централната библиотека.
БНМ (Централна библиотека)
Лична библиотека на проф. Найден Мончев, съхранявана в Централната библиотека.
Бот. ботан. (Институт по ботаника)
Библиотека на Института по ботаника, основана през 1948 г. на базата на специализирана
сбирка, създадена през 1889 г. в Ботаническия отдел на Естественоисторическия музей.
Ботан. град. (Институт по ботаника)
Библиотечна сбирка при Ботаническата градина, създадена през 1889 г. при Ботаническата
градина на Естественоисторическия музей. През 1963 г. се присъединява към фонда на Инс
титута по ботаника.
Ботев
Виж Ботев-Левски
Ботев-Левски (Институт по история)
Библиотечен фонд, създаден през 1945 г. към Института “Ботев-Левски” при БАН. През 1948
г. преминава към Комитета за наука, изкуство и култура. През 1952 г. отново се присъединява
към БАН като библиотека към секция “Възраждане” на Института по история, от 1960 г. се
обединява с фонда на библиотеката на Института по история.
БРР (Централна библиотека)
Лична библиотека на проф. Руси Русев, съхранявана в Централната библиотека.
БСМх (Централна библиотека)
Лична библиотека на акад. Стоян Михайловски, съхранявана в Централната библиотека.
БСт (Централна библиотека)
Лична библиотека на Станимир Станимиров, историк, съхранявана в Централната библио
тека.



БТП (Централна библиотека)
Лична библиотека на н. с. Татяна Полянска, съхранявана в Централната библиотека.
БТТ (Централна библиотека)
Лична библиотека на проф. Тома Томов, съхранявана в Централната библиотека.
БХА (Централна библиотека)
Лична библиотека на инж. Христо Александров, съхранявана в Централната библиотека.
Бълг. ез. (Институт за български език)
Библиотека на Института за български език, основана през 1942 г. като книжна сбирка при
Служба за български речник. От 1949 г. Институт за български език.
Вазов (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Обособена библиотечна сбирка в библиотеката на Института за литература. През 1976 г. се
предава на музей “Иван Вазов”, институция извън системата на БАН.
Варна (Централна библиотека)
Библиотечна сбирка до 1975 г. в Творческия дом на БАН във Варна. От 1976 г. след проведена
инвентаризация книгите са предадени на Централната библиотека.
Вет. мед., ветеринар. мед. (Институт по експериментална морфология и антропология с
музей)
Сбирка, създадена през 1948 г. към Института по ветеринарна медицина, по-късно Институт по
обща и сравнителна патология. От 1978 г. се влива във фонда на новосъздадената Библиотека
по биология при Института по експериментална морфология и антропология с музей.
Вод., водно стоп. (Централна лаборатория по мехатроника и приборостроене)
Създадена през 1951 г. като библиотечна сбирка към секция “Водно стопанство” на Техничес
кия институт, от 1961 г. Институт по водни проблеми. Днес сбирка във фонда на Техническата
библиотека на Централната лаборатория по мехатроника и приборостроене.
Възраждане (Институт по история)
Обособена сбирка в библиотечния фонд на Института по история.
Външна полит. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка, създадена през 1976 г. при Института по международни отношения
и социалистическа интеграция след обединение на Научноизследователския център за Азия
и Африка, Института за външна политика “Иван Башев”, Научния институт по проблемите
на социалистическата интеграция и Центъра за конюнктура на външните пазари. През 1992
г. предадена на Централната библиотека.
Генет. (Институт по генетика)
Библиотека на Института по генетика “Акад. Дончо Костов.” Основана през 1910 г. към Со
фийската земеделска опитна станция. През 1955 г. се слива с библиотеката при Института по
растениевъдство. През 1961 г. преминава към системата на Академията за селскостопански
науки, след 1977 г. - в системата на БАН като Институт по генетика “Акад. Дончо Костов”.
Геогр., географ. (Географски институт)
Библиотека на Географския институт, основана през 1960 г.
Геодез. (Централна лаборатория по висша геодезия)
Библиотека на Централната лаборатория по висша геодезия, основана през 1956 г.
Геол., геолог. (Геологически институт)
Библиотека на Геологическия институт “Акад. Страшимир Димитров”, основана през 1947 г. на
базата на специализирана сбирка на Еестественоисторическия музей, създадена през 1889 г.
Геофиз. (Геофизичен институт)
Библиотека на Геофизичния институт “Акад. Любомир Кръстанов”, създадена през 1959 г.



ГМИ (Институт по океанология)
Библиотечна сбирка, основана през 1977 г. при секция ГМИ (Група за морски изследвания).
През 1979 г. се присъединява към фонда на библиотеката на Института по океанология “Фри
тьоф Нансен”, Варна.
Гора (Институт за гората)
Библиотека на Института за гората, основана през 1954 г.
Гр. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка от графични издания, съхранявана в Централната библиотека.
ГФК (Институт за космически изследвания)
Библиотечна сбирка в секция ГФК (Група по физика на космоса), от 1969 г. в Централна ла
боратория за космически изследвания, от 1987 г. в библиотеката на Института за космически
изследвания.
Демогр. (Център за изследване на населението)
Библиотека на Института по демография, основана през 1991 г., от 2002 г. Център за изследване
на населението.
Дс. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка от дисертации, защитени в България, съхранявана в Централната
библиотека.
Език. ред. (Институт за български език)
Специализирана сбирка в секция “Езикова редакция”, по-късно присъединена към фонда на
библиотеката на Института за български език.
Екол. (Централна лаборатория по обща екология)
Библиотека на Централната лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ). Основана през 1969 г.
към Комисия по защита на природата (КЗП), по-късно Научно-координационене център по
опазване на обкръжаващата среда (НКЦООС), от 1989 г. Институт по екология, от 1996 г.
Централна лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ).
Експ. мед., експерт. мед. (Институт по невробиология)
Специализирана сбирка, създадена през 1947 г. към Института по експериментална медицина,
от 1960 г. Институт по физиология, от 2007 г. Институт по невробиология.
Енерг. (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Създадена като библиотечна сбирка през 1957 г. към Централния научноизследователски
институт по електрификация и електрическа промишленост при Министерството на елект
рификацията и мелиорацията. През 1960 г. се присъединява към БАН като библиотека към
новооснования Институт по енергетика, по-късно се оформя като сбирка в Техническата биб
лиотека на Централна лаборатория по мехатроника и приборостроене. От 1964 г. Институтът
и неговата библиотечна сбирка преминават към Министерството на енергетиката.
Енцикл. (Научноинформационен център “Българска енцикпопедия)
Библиотека на “Българска енциклопедия”, създадена през 1955 г., от 2003 г. Научноинформа
ционния център “Българска енциклопедия”.
Етн., етногр. (Етнографски институт с музей)
Библиотека на Етнографския институт с музей, основана през 1906 г. при Българския етног
рафски музей, от 1949 г. Етнографски институт с музей при БАН.
Жив., животн. (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Създадена през 1946 г. като библиотечна сбирка при Института по животновъдство. От 1962
г. излиза от системата на БАН и преминава към Академията за селскостопански науки и
нейната Централна селскостопанска библиотека (ЦССБ), днес Център за научно-техническа
информация при Националния център за аграрни науки.



Зоол. (Институт по зоология)
Библиотека на Института по зоология, основана през 1947 г. на базата на специализирана
сбирка, създадена през 1889 г. в Естественоисторическия музей.
Зоол. гр., зоол. град. (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Библиотеката е изградена към Зоологическата градина (извън системата на БАН). През 1946 г.
се включва в системата на БАН като самостоятелна институция, през 1949 г. се присъединява
към библиотеката на Института по зоология. През 1966 г. излиза от системата и преминава
към Столичен градски народен съвет и съответно към Зоологическата градина.
Изд. (Централна библиотека)
Сбирка, основана през 1950 г. През 1995 г. фондът се предава на Централната библиотека.
Изк., изкуств., изобр. (Институт за изкуствознание)
Библиотека на Института за изкуствознание, създадена през 1947 г.
Икон. (Икономически институт)
Библиотека на Икономическия институт, създадена през 1949 г.
Имун. (Институт по биология и имунология на размножаването)
Библиотека на Института по биология и имунология на размножаването “Акад. Кирил Брата
нов”. Основана през 1939 г. към Институпа по изкуствено осеменяване при Министерството
на земеделието. От 1977 г. е в системата на БАН.
Инст. библ. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка в областта на библиотечно-информационните науки към Методичния
кабинет (МК) на Централната библиотека, след 1990 г. сектор “Специални библиотеки на ПНЗ
на БАН”. Обособена е като самостоятелна колекция във фонда на Централната библиотека.
Ист., истор. (Институт по история)
Библиотека на Института по история, създадена през 1948 г.
ИФР (Институт по физиология на растенията)
Библиотека на Института по физиология на растенията “Акад. Методи Попов”. Основана през
1948 г. като Библиотека на Института по обща биология, от 1964 г. Институт по физиология
на растенията “Акад. Методи Попов”.
ИХА (Институт по хидро-и аеродинамика)
Библиотека на Института по хидро- и аеродинамика - Варна, основана през 1971 г. към секция
“Хидродинамика “ на Инсттитута по корабостроене, от 1990 г. - Институт по хидро- и аеро
динамика. От 2004 г. е в системата на БАН.
Катедра, кат. (Централна библиотека, Институт за философски изследвания)
Създадена през 1956 г. като сбирка към Катедрата по марксизъм, по-късно Лекторат за чуж
ди езици, от 1997 г. Център за обучение. Фондът е предаден в библиотеката на Института за
философски изследвания и в Централната библиотека.
КЗП (Централна лаборатория по обща екология)
Сбирка, основана през 1969 г. към Комисията за защита на природата (КЗП), по-късно:
Научен координационен център по опазване на обкръжаващата среда (НКЦООС), Научен
координационен център по опазване и възпроизводство на обкръжаващата среда (НКЦОВС),
ЦОС (Център за околната среда), Институт по екология. От 1996 г. Централна лаборатория
по обща екология (ЦЛОЕ).
КИПС (Централна лаборатория по обща екология)
Сбирката е създадена през 1957 г. към звеното Комисия за изучаване на производителните
сили (КИПС). През 1969 г. КИПС излиза от системата на БАН и преминава към Комитета
за планиране с част от фонда. Останалата част се разделя между Централната библиотека и
библиотеката при Комисията за защита на природата (КЗП), по-късно Научен координационен
център по опазване на обкръжаващата среда (НКЦОС), Научен координационен център по



опазване и възпроизводство на обкръжаващата среда (НКЦВОС), ЦОС (Център за околната
среда), Институт по екология, от 1996 г. Централна лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ).
Клин мед. (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Сбирка, основана през 1947 г. при Института по клинична и обществена медицина. През 1960
г. Институтът излиза от системата на БАН, като част от фонда се предава на Централната
библиотека на БАН. Основната част се прехвърля в Централната медицинска библиотека.
Кр. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка от картографски издания в Централната библиотека.
Косм. (Институт за космически изследвания)
Библиотека на Института за космически изследвания, основана през 1974 г.
Лекторат, лект. (Централна библиотека, Център за обучение)
Библиотека при Лектората, създадена през 1956 г., днес Център за обучение. По-голямата
част от фонда се съхранява в Централната библиотека.
ЛЕТМ (Централна лаборатория по минералогия и кристалография)
Специализирана сбирка, изграждана от 1980 г. в Централната библиотека. През 1985 г. е
предадена в библиотеката при Лабораторията по експериментална и техническа минерало
гия (ЛЕТМ), по-късно Институт по приложна минералогия, днес Централна лаборатория по
минералогия и кристалография (ЦЛМК).
Лит., литер. (Институт за литература)
Библиотека на Института за литература, основана през 1948 г.
Магнитна обсерватория (Геофизичен институт)
Специализирана сбирка към Магнитната обсерватория в Панагюрище, създадена през 1971
г. През 1977 г. се присъединява към фонда на библиотеката на Геофизичния институт “Акад.
Любомир Кръстанов”.
Мат. (Институт по математика и информатика)
Библиотека на Института по математика и информатика, създадена през 1953 г.
Метал., металозн. (Институт по металознание)
Библиотека на Института по металознание “Акад. Ангел Балевски”, създадена през 1973 г.
Метеор. (Национален институт по метеорология и хидрология)
Библиотека на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), основана през
1894 г. при Дирекция на метеорологията към Министерството на просвещението. От 1982 г.
е в системата на БАН.
Мех., механ. (Институт по механика)
Библиотека на Института по механика, основана през 1973 г.
Микр., микроб., микробиол. (Институт по микробиология)
Библиотека на Института по микробиология, основана през 1948 г.
Минерал. (Централна лаборатория по минералогия и кристалография)
Библиотека на Централната лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК), осно
вана през 1984 г.
МК (Централна библиотека)
Специализирана сбирка в областта на библиотечно-информационните науки към Методичен
кабинет (МК) на Централната библиотека, след 1990 г. - сектор “Специални библиотеки на ПНЗ
на БАН.” Обособена като самостоятелна колекция във фонда на Централна библиотека.
Мол. биол. (Институт по молекулярна биология)
Библиотека на Института по молекулярна биология, основана през 1960 г.
Морф., морфол. (Институт по експериментална морфология и антропология с музей)
Специализирана сбирка, създадена през 1953 г. към Института по морфология. През 1978 г.



фондът се обединява с фондовете на библиотеките при Института по сравнителна патология
и при Централната лаборатория по хелминтология и се създава нова Библиотека по биология
към Института по експериментална морфология и антропология с музей.
Муз. (Институт за изкуствознание)
Специализирана сбирка, създадена през 1949 г. при Института за музика, по-късно Институт за
музикознание. През 1988 г. се присъединява като обособена сбирка към фонда на Библиотека
на Института за изкуствознание.
НАМ (Археологически институт с музей)
Библиотека на Националния археологически музей. Филиал на библиотеката при Археологи
ческия институт с музей.
Наукозн. (Център по наукознание и история на науката)
Библиотека на Центъра по наукознание и история на науката, основана през 1981 г.
Н. секр., науч. секр. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка при Научния секретариат на БАН. През 70-те години се предава в
Централна библиотека.
НИЛУАБЕ (Централна лаборатория по биомедицинско инженерство)
Създадена като библиотека при Научноизследователска лаборатория по уредостроене и авто
матизация на биологичния експеримент (НИУЛАБЕ). През 1983 г. фондът се разделя между
библиотеките на Института по физика и Централна лаборатория по биоприборостроене и
автоматизация (ЦЛБА), от 1994 г. Централна лаборатория по биомедицинско инженерство
“Проф. Иван Даскалов” (ЦЛБМИ).
НИМХ (Националния институт по метеорология и хидрология)
Библиотека на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), основана през
1894 г. при Дирекция на метеорологията към Министерството на просвевщението. От 1982 г.
е в системата на БАН.
НИЦАА (Централна библиотека)
Библиотечна сбирка, създадена през 1968 г. при Научноизследователския център за Азия и
Африка. През 1979 г. излиза от системата на БАН и преминава към Института за международ
ни отношения и социалистическа интеграция. През 1991 г. фондът се предава на Централна
библиотека.
НКЦООС (Централна лаборатория по обща екология)
Сбирка създадена през 1969 г. на базата на предаден фонд от Комисия за защита на природ
ната среда (КЗП). От 1986 г. - Научен координационен център по опазване и възпроизводство
на обкръжаващата среда (НКЦОВОС), по късно Научен координационен център по опазване
на обкръжаващата среда (НКЦООС). От 1996 г. Централна лаборатория по обща екология
(ЦЛОЕ).
НПМ (Национален природонаучен музей)
Специализирана сбирка, създадена през 1889 г. към Естественоисторическия музей на Княз
Фердинанд I Сакскобургготски. През 1947 г. преминава към Института по зоология. От 1952
до 1974 г. библиотека на Природонаучния музей. През 1974 г. - библиотека при Националния
природонаучен музей, към която се присъединява и част от фонда на библиотеката на Инс
титута по зоология.
НСК (Централна библиотека, Централна лаборатория по обща екология)
Сбирка при Националната стопанска комисия (НСК), по-късно Комисия за изучаване на
производителните сили (КИПС). През 1969 г. част от библиотечния фонд се предава на Цен
тралната библиотека, друга - в НКЦОВОС, днес Централна лаборатория по обща екология
(ЦЛОЕ). Трета част е в Комисията по планиране извън системата на БАН.
Океан. (Институт по океанология)
Библиотека на Института по океанология - Варна, основана през 1977 г.



ООН (Централна библиотека)
Специализирана сбирка на изданията на Организацията на обединените нации (ООН), преда
дена през 1992 г. на Централната библиотека.
Пед., педагог. (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Специализирана сбирка, основана през 1950 г. към Педагогическия институт на базата на
предаден фонд от Министерството на Народната просвета. През 1960 г. към него се при
съединява библиотеката на Института по физическо възпитание и училищна хигиена. През
1964 г. Институтът заедно с библиотеката излиза извън системата на БАН и влиза в състава
на Министерство на просветата, днес Министерство на образованието и науката. От 2006 г.
библиотечният фонд е предаден на Централната научно-техническа библиотека.
Печат. (Централна библиотека)
Библиотечна сбирка на Издателството на БАН, създадена през 1950 г. През 1995 г. се присъе
динява към фонда на Централната библиотека.
ПМ (Национален природонаучен музей)
Виж Национален природонаучен музей.
Почва, почвен, почвозн. (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Библиотечна сбирка, създадена през 1947 г. при Почвения институт. През 1960 г. се обединява
с библиотеката при Института по почвознание и агротехника и излиза извън системата на БАН.
След 1961 г. фондът преминава към Централната селскостопанска библиотека (ЦССБ), днес
Център за научно-техническа информация при Националния център за аграрни науки.
Право (Институт за правни науки)
Библиотека на Института за правни науки, основана през 1948 г.
Преслав (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Специализирана сбирка към Археологическата база в Преслав, създадена през 1963 г., филиал
на библиотеката при Археологическия институт с музей. След 1980 г. се отделя като самосто
ятелна и излиза от системата на БАН.
Псих. (Институт по психология)
Библиотека на Института по психология, основана през 1992 г.
Раст., растен. (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Библиотеката е създадена през 1910 г. към Софийската земеделска опитна станция, от 1921 г.
Централен земеделски изпитателен институт. През 1955 г. преминава в системата на БАН, към
Института по растениевъдство. След 1961 г. излиза от системата на БАН и фондът преминава
към Централната селскостопанска библиотека (ЦССБ), днес Център за научно-техническа
информация при Националния център за аграрни науки, а малка част от него се предава през
1976 г. на библиотеката при Института по генетика “Акад. Дончо Костов”.
Реген., регенер. (Институт по експериментална морфология и антропология с музей)
Специализирана сбирка, основана през 1964 г. към Централната лаборатория по регенерация.
През 1978 г. се присъединява към фонда на новосъздадената Библиотека по биология при
Института по експериментална морфология и антропология с музей.
Рибовъдство (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Библиотека, основана през 1932 г. във Варна чрез сливане на библиотеката при Морската
биологична станция и Ихтиологическата станция. През 1961 г. библиотеката се включва в
системата на БАН и се предава на Централния научноизследователски институт по рибовъдс
тво и риболов. През 1963 г. Институтът излиза от системата на БАН и се присъединява към
Академията за селскостопански науки, а библиотеката - към Централната селскостопанска
библиотека (ЦССБ), днес Център за научно-техническа информация при Националния център
за аграрни науки.
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Св.Б., Sv.B. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка за издания на Световната банка, предадена през 1992 г. на Централ
ната библиотека.
Св. стоп. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка, основана през 1987 г. към Института по световно стопанство и меж
дународни икономически отношения. През 1992 г. е предадена на Централната библиотека.
Сл. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка в Централната библиотека, създадена през 1988 г., на базата на да
рение от Организационния комитет на Х Международен конгрес по славистика, проведен в
София през същата година.
Смирненски (Институт за литература)
Библиотечна сбирка във фонда на библиотеката на Института за литература.
СО (Централна библиотека)
Специализирана сбирка от справочни издания в Централната библиотека.
Соц., социол. (Институт по социология)
Библиотека на Института по социология, създадена през 1968 г.
Срав. пат. (Институт по експериментална морфология и антропология с музей)
Специализирана сбирка, създадена през 1948 г. към Института по ветеринарна медицина,
по-късно Институт по обща и сравнителна патология. От 1978 г. се влива във фонда на но
восъздадената Библиотека по биология при Института по експериментална морфология и
антропология с музей.
СТИГА (Централна лаборатория по мехатроника и приборостроене)
Специализирана сбирка, основана през 1949 г. към Института по градоустройство и архи
тектура. През 1962 г. част от фонда преминава към библиотеката на Държавния комитет за
строителство и архитектура. Останалата част остава в библиотеката при Секцията по теория
и история на градоустройството и архитектурата (СТИГА), от 1994 г. Център по архитекту
рознание. Фондът се съхранява като самостоятелна сбирка в Техническата библиотека на
Централната лаборатория по мехатроника и приборостроене.
Техн. (Централна лаборатория по мехатроника и приборостроене)
Специализирана сбирка, основана през 1948 г. към Техническия институт, днес Техническа
библиотека на Централната лаборатория по мехатроника и приборостроене.
Тракол. (Институт по тракология)
Библиотека на Института по тракология, създадена през 1982 г.
ФВУХ (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Специализирана сбирка, основана през 1942 г. към Централния медико-педагогически инс
титут при Министерството на народната просвета. През 1952 г. се присъединява към БАН
като библиотека към Института за физическо възпитание и училищна хигиена (ФВУХ). През
1960 г. библиотеката се слива с тази на Педагогическия институт. През 1964 г. Институтът
заедно с библиотеката излиза от системата на БАН и се присъединява към Министерство на
просветата, днес Министерство на образованието и науката. От 2006 г. библиотечният фонд
е предаден на Централната научно-техническа библиотека.
Физ. (Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика)
Библиотека по физика на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, създадена
през 1946 г.
Физ. на атмосф. (Геофизичен институт)
Специализирана сбирка, основана през 1959 г. към Секцията по физика на атмосферата и гео
физика при Физическия институт. От 1960 г. присъединена към библиотеката на Геофизичния
институт “Акад. Любомир Кръстанов”.
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Физ. реактор (Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика)
Специализирана сбирка в Библиотеката по физика на Института за ядрени изследвания и
ядрена енергетика.
Физиол. (Институт по невробиология)
Основана през 1947 г. като Библиотека на Института по еспериментална медицина, от 1960 г.
Институт по физиология, от 2007 г. Институт по невробиология.
Физиол. раст. (Институт по физиология на растенията)
Основана през 1948 г. като Библиотека на Института по обща биология, от 1964 г. Институт
по физиология на растенията “Акад. Методи Попов”.
Виж ИФР.
Фил., филос. (Институт за философски изследавния)
Библиотека на Института за философски изследвания, основана през 1949 г.
Фолк. (Институт за фолклор)
Библиотека на Института за фолклор, основана през 1977 г.
Хелм., хелминт. (Институт по експериментална морфология и антропология с музей)
Специализирана сбирка, създадена през 1954 г. при Централната лаборатория по хелминто
логия. През 1978 г. се присъединява към фонда на новосъздадената Библиотека по биология
на Института по експериментална морфология и антропология с музей.
Хидрол., хидролог. (Национален институт по метеорология и хидрология)
Библиотека на Националния институт по метеорология и хидрология. основана през 1894
г. при Дирекция на метеорологията към Министерството на просвещението. От 1982 г. е в
системата на БАН.
Хим. (Институт по органична химия с Център по фитохимия)
Библиотека по химия на Института по органична химия с Център по фитохимия, основана
през 1949 г.
Хран. (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Специализирана сбирка, създадена през 1960 г. при Института по хранене. През 1973 г. излиза
извън системата на БАН и преминава към Центъра по хигиена.
Хум. мед., хуман. мед. (Институт по невробиология)
Специализирана сбирка, създадена през 1947 г. към Института по експериментална медицина,
от 1960 г. Институт по физиология, от 2007 г. Институт по невробиология.
Ц (Централна библиотека)
Библиотека на царската фамилия: княз Александър Батенберг, цар Фердинанд I Сакскобург
готски, цар Борис III, царица Йоанна, княгиня Евдокия, княгиня Надежда, предадена в Цент
ралната библиотека през 1948 г. и обосоена като самостоятелна колекция.
Център за обучение
Специализирана сбирка в Центъра за обучение, основана през 1956 г.
ЦИЛКИ (Институт за космически изследвания)
Специализирана сбирка, основана през 1969 г. при Централната изследователска лаборатория
за космически изследвания (ЦИЛКИ), от 1987 г. Институт за космически изследвания.
ЦЛБИ (Централна лаборатория по биомедицинско инженерство)
Библиотека на Централната лаборатория по биомедицинско инженерство “Проф. Иван Дас
калов, основана през 1983 г.
ЦЛБХ (Институт по молекулярна биология)
Специализирана сбирка, създадена през 1960 г. към Централната биохимична лаборатория
(ЦЛБХ), от 1972 г. Институт по биохимия, от 1977 г. Институт по молекулярна биология.
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ЦНИЛ (Институт по експериментална морфология и антропология с музей)
Специализирана сбирка, основана през 1960 г. при Централната научноизследователска
лаборатория (ЦНИЛ). През 1964 г. фондът се разделя между библиотеките на Института
по микробиология и Института по сравнителна патология, по късно Институт по обща и
сравнителна патология. През 1978 г. фондът на Института по обща и сравнителна патология
се присъединява към фонда на новосъздадената Библиотека по биология при Института по
експериментална морфология и антропология с музей.
ЦОС (Централна лаборатория по обща екология)
Специализирана сбирка, създадена през 1969 г. към Центъра за околна среда (ЦОС), по-къс
но Научен координационен център за опазване и възпроизводство на обкръжаващата среда
(НКЦОВС), днес Централна лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ).
Чит. (Централна библиотека)
Специализирана сбирка в Централната библиотека.
ЯВОРОВ (Библиотечната сбирка е извън академичната библиотечна мрежа)
Специализирана сбирка в библиотеката на Института за литература. През 1963 г. излиза от
системата на БАН и се предава на Музей “П. К. Яворов”.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОБМЕН НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА
ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН – ИЗРАЗ НА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
БЪЛГАРСКИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ УЧЕНИ
Мадлена Кискинова, E-mail: exch1@cl.bas.bg
Международният книгообмен има собствена богата история. Първите сведения за орга
низация на редовен международен книгообмен в Европа се отнасят към края на 17 век, когато
през 1694 г. на Френската кралска библиотека е разрешено да разменя дублетните екземпляри
на книгите си за чуждестранни издания. През 19 в. в Марбург е основано Германско общество
Akademischer Tauschverein, което координира книгообмена между университетите в Германия,
Холандия, Белгия, Швейцария и Швеция. Около 1882 г. в този книгообмен вече участвуват 68
университета от различни страни. На 15 март 1886 г. 8 европейски страни, към които после се
присъединяват още 18 страни от Европа, Америка , Азия и Африка, подписват Брюкселската кон
венция за международен обмен с официални, научни и литературни документи. На 3 декември
1958 г. Генералната конференция на ЮНЕСКО приема “ Обща конвенция за международния
обмен на издания”, ратифицирана от всички големи държави.
От основаването на Българското книжовно дружество (днес Българска академия на
науките) и на неговата Библиотека (днес Централна библиотека на БАН) в продължение на
цялото им съществуване до днес фондовете от чуждестранна литература се попълват основно
чрез обмен на научни издания. Основателите на Българското книжовно дружество в Браила учени, получили добро образование в чужбина по време на турското робство, поддържат много
тесни контакти със свои колеги от научни дружества в Европа. Съвременните български учени
продължават тази традиция.
Академичната библиотека притежава пълните течения на редица немски, австрийски
и швейцарски издания от началото на 19 век до днес, получавани чрез обмен на публикации.
Такива са Byzantinistische Zeitschrift, Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas, Mitteilungen
der Anthropologischen Geselslchaft in Wien /oт 1882/, Mitteilungen der Naturforschenden Ge
sellschaften bei der Basel /от 1892 г./ и др. Тези издания са единствени екземпляри за стра
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ната. Благодарение на обмена е изграден впечатляващ фонд от академични публикации
от цял свят. Особено стари са сбирките от издания на Пруската АН, Саксонската АН,
Баварската АН /1929 г./. Заслужава да се отбележи, че Библиотеката на БАН осъществява
книгообмен с National research council of Japan, Токио от 1937 г. Същото се отнася и до
многобройни научни организации в САЩ. Книгообменното сътрудничество през периода
1892-1945 полага здрави основи за изграждането на пълноценни сбирки от чуждестранна
научна периодика в областта на природните и обществените науки в Библиотеката на БАН.
И днес Централната библиотека насочва вниманието си към развитието на международ
ното библиотечно сътрудничество. Твърде високо за България, а и за света е постигнатото ниво
на международния обмен. За тази цел Централната библиотека на БАН има на разположение
около 60 академични периодични издания и около 100 монографии годишно, издавани от Ака
демичното издателство „Проф. Марин Дринов”. Високата научна стойност на тези публикации,
издавани на чужди езици или поне снабдени с подробни резюмета, обясняват интереса на
чуждестранните научни институции към книгообменното партньорство, което осигурява по
лучаването на издания като Microchimica Acta, Proceedings of the National Academy of Sciences
of the USA, всички серии на Comptes Rendus de l’Academie des Sciences, Paris и многобройни
издания в областта на природните науки, археологията, математиката и т.н.
В тази връзка може да се посочи, че между българските академични институти и много
западни организации съществуват от десетилетия договори за сътрудничество и тези научни
контакти са особено благоприятни за развитието на книгообмена. Като резултат днес ЦБ има
1326 дългогодишни обменни партньори в 74 държави. По обмен през 2007 г. са получени около
1200 заглавия книги и 2100 заглавия периодични издания на стйност около 390 000 лв.
Централната библиотека на БАН ще продължи и занапред да поддържа и да разширява
контактите си със своите чуждестранни партньори – сигурна гаранция за правилното изграж
дане на нейните фондове.

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

1 юни
5 г. от смъртта на ШИМОН САМУИЛ НИНЬО (11.09.1923–01.06.2003),
лекар-педиатър.
Член-кореспондент (1984).

3 юни
85 г. от рождението на ЙОРДАН ПЕТРОВ МАЛИНОВСКИ (03.06.1923–
12.03.1996), физикохимик.
Академик (1989). Председател на БАН (1991–1992 и.д.;1992–1996).
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3 юни
100 г. от рождението на БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ РИБАКОВ
(03.06.1908–27.12.2001), руски историк и археолог.
Чуждестранен член (1978).

4 юни
105 г. от рождението на ДИМО ВЕЛЕВ ФИЛЕВ (04.06.1903–02.11.1988),
хидроинженер.
Академик (1971).

7 юни
30 г. от смъртта на РОНАЛД НОРИШ (09.11.1897–07.06.1978), английски
физикохимик.
Чуждестранен член (1969)

7 юни
105 г. от рождението на ЗДИСЛАВ ЩИБЕР (07.06.1903–12.10.1980), полски
езиковед-българист.
Чуждестранен член (1969).

12 юни
30 г. от смъртта на ГО МОЖО (16.11.1892–12.06.1978), китайски писател,
историк, литературовед, обществен деец.
Чуждестранен член (1952).

13 юни
35 г. от смъртта на ПАВЕЛ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ ЛУКЯНЕНКО
(09.06.1901–13.06.1973), руски растениевъд, генетик-селекционер.
Чуждестранен член (1967).
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14 юни
100 г. от рождението на БОРИС ВАСИЛИЕВИЧ ПЕТРОВСКИ (14.06.1908–
05.05.2004), руски медик, хирург.
Чуждестранен член (1969)

14 юни
75 г. от рождението на СВЕТЛИН РУСЕВ ВЪЛЧЕВ (14.06.1933), художник
и общественик.
Академик (2003).

14 юни
15 г. от смъртта на ВЕРНЕР ХАРТКЕ (01.03.1907–14.06.1993), немски
историк, археолог и филолог-класик.
Чуждестранен член (1966).

21 юни
110 г. от рождението на ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ (21.06.1898–
27.02.1975), лесовъд.
Академик (1971).

22 юни
100 г. от рождението на ЖИВКО СПАСОВ ГЪЛЪБОВ (22.06.1908–
07.12.1993), физикогеограф и геоморфолог.
Член-кореспондент (1948).
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22 юни
80 г. от смъртта на ИВАН ДИМИТРОВ ШИШМАНОВ (22.06.1862–
22.06.1928), литературен историк и критик, културолог, етнограф и
фолклорист, преводач, общественик, дипломат.
Действителен член (1902).

23 юни
145 г. от рождението на ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ ХРИСТОВИЧ
(23.06.1863–12.03.1926), зоолог.
Действителен член (1902).

24 юни
30 г. от смъртта на МСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ КЕЛДИШ
(10.02.1911–24.06.1978), латвийски математик, физик – механика,
аерохидродинамика.
Чуждестранен член (1966).

26 юни
120 г. от рождението на СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ОБНОРСКИ (26.06.1888–
13.11.1962), руски езиковед.
Чуждестранен член (1946).

26 юни
70 г. от рождението на АЛФОНС ГЕОРГ ХОФЩЕТЕР (26.06.1938), немски
уролог.
Чуждестранен член (2001).
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28 юни
25 г. от смъртта на РАЙНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА (26.07.1902–
28.06.1983), генетик.
Академик (1961).

30 юни
5 г. от смъртта на ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ХАДЖИНИКОЛОВ
(04.05.1917–30.06.2003), историк и етнограф.
Академик (1984).

ÊÍÈÃÈ ÎÒ ÀÊÀÄÅÌÈЧÍÎТО ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ “ÏÐÎÔ. МÀÐÈÍ ÄÐÈÍÎÂ”,
ÏÎÑÒÚÏÈËÈ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg

ПЪРВАНОВ, Кирил. Непознати страници от историята на бъл
гарските мебели / Кирил Първанов. – София : Акад. изд. проф.
Марин Дринов, 2008. – 345 с. : цв. ил. ; Резюме на англ. ез. с.
337-339 ; Библиогр. с. 335-336
ISBN 9789543222438
System number [000100899]
Проследени са различните влияния и техните носители върху
културно-историческата среда, в която се появяват и утвържда
ват българските мебели. Разгледани са някои от европейските
естетически възгледи и тенденции в архитектурата и изобрази
телното изкуство, както и художествени школи , които са форми
рали творчеството на плеяда специалисти, работили в областта
на мебелите.
ПЕТКОВ, Людмил. Трудовият потенциал на земеделието в Бълга
рия / Людмил Петков. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов,
2008. – 179 с. : табл.
ISBN 9789543222407
System number [000100934]
Книгата е изследване на един от най-важните ресурсни проблеми
на българското земеделие - състоянието и използването на трудо
вия му потенциал. Авторът е разработил методика, с помащта на
която, използвайки и историческия подход, е направил пълна харак
теристика на възможностите българското село да възпроизвежда
население и трудов ресурс, включително и на земеделието.
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ÍÎÂÈ ÏÎÑÒÚÏËÅÍÈЯ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÀТА ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÍÀ
ÁÀÍ
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg

АНГОВ, Георги. Невроотология / Георги Ангов ; Науч. ред. проф. д.м.н. Пенко Шотеков. – [Со
фия] : Сиби, 2007. – 256 с. : ил.; табл. ; фотогр. ; Библиогр. с. 254-255
ISBN 9789547304239
System number [000094072]
АПОСТОЛОВ, Тольо Тодоров, капитан (Апостол Тодоров Апостолов). Гонитбата на парахо
да : Т. 1. Гонитбата на парахода / Капитан Тольо Тодоров Апостолов – Бургас : Информа
принт АД, 2007. – 171 с. : цв. ил.
ISBN 9789548995475
System number [000093092]
АПОСТОЛОВ, Тольо Тодоров, капитан (Апостол Тодоров Апостолов). Безсмъртни капита
ни : Морски истории / Капитан Тольо Тодоров Апостолов ; Ред. Иван Ванков. – Бургас :
Матаник-М, – 2007. – 166 с.
ISBN 9789548985468
System number [000093058]
АРНАУДОВ, Валентин. Румъно-български речник / Състав. Валентин Арнаудов, Лукреция
Мишу. – София : Наука и изкуство, 1954. – 920 с.
System number [000029636]
АСОЦИАЦИЯ на прокурорите в България. Наказателноправна защита на интелектуалната
собственост : Практическо ръководство за работа на прокуратурата по дела за престъпления
срещу интелектуалната собственост / Асоциация на прокурорите в България, Министерство
на правосъдието на САЩ. – [София] : Сиби, 2007. – 56 с.
ISBN 9789547304574
System number [000094110]
АТАНАСОВ, Александър. Кой е Георги Димитров и защо Сталин го уби : Кратко обществе
но следствие / Водещ следствието, обвинител и защитник Александър Атанасов. – [София] :
Унискорп, [б. г.]. – 71, [1] с.
System number [000093753]
БАРТЪН, Бевърли. Последно видение : [Роман] / Бевърли Бартън ; Прев. от англ. ез. Мария
Костуркова. – Варна : Компас, 2007. – 368 с.
ISBN 9789547012035
System number [000094105]
БЕЛЧЕВ, Белчо Колев. В служба на духовността : Спомени и стихотворения : Юбилеен сбор
ник за 80-годишнината на Белчо Белчев / Белчо Колев Белчев. – Бургас : Информа принт
АД, 2007. – 112 с.
ISBN 9789548985482
System number [000093124]
БОБОКОВ, Филип Денисович. Последните 20 години : Записки на началника на политическото
контраразузнаване / Филип Денисович Бобков ; Прев. от рус. ез. Цветана Стоянова. – София :
Христо Ботев, 2007. – 304 с. : сн. ; Именен указател с. 288-290
ISBN 9789544459390
System number [000093065]
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БОЖКОВ, Веселин. Нашествието на ислямския фундаментализъм / Веселин Божков. – София :
БГ Принт, 2005. – 383 с.
ISBN 9549325296
System number [000089342]
БРЪНЯКОВ, Б. Действията около гр. Ловеч през Освободителната война 1877-1927 / Б. Бръ
няков. – Ловеч : Печатница Светлина, 2007. – 68 с. : 1 скица
System number [000094729]
БУТ, Тони. Индекс за приобщаване - ръководство за управление на приобщаващите процеси
в училище : Да подобрим ученето и участието в училищата / Тони Бут, Мел Ейнскоу ; Ред. за
целите на ЦИПО Марк Воън. – [София] : [Б. изд.], [2007]. – 96 с.
ISBN 9789549208313
System number [000093130]
БУЧКОВ, Димитър Тодоров. Състояние и перспективи за развитието на висшето образование
в България : Тезиси на лекции, изнасяни от автора, по проблемите на висшето образование /
Чл- кор. Димитър Тодоров Бучков. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2007. – 92 с. :
табл.
ISBN 9789543222186
System number [000084595]
ВАКАН, Лоик. Затворите на нищетата / Лоик Вакан ; Прев. от фр. ез. Лиляна Деянова, Стилиян
Деянов. – София : ЛИК, 2004. – 144 с. : табл. ; Бележки с. [119]-143
ISBN 954607635X
System number [000094061]
ВАСИЛЕВ, Любен Ангелов. 900 бригадирски дни в “Гладната степ” на Узбекистан - 1957-1960 /
Авт. и състав. Любен Василев. – София : Агенция Русия днес, 2007. – 102 с. : ил.
ISBN 9789548734288
System number [000094108]
ВЕРИЕ, Нанси Нютън. Първична рана : Да докоснем света на осиновеното дете / Нанси Нютън
Верие ; Прев. от англ. ез. Теодора Танева ; Ред. Елица Тодорова. – София : ЛИК, 2005. – 288 с. ;
Речник с. [285]-287 ; Бележки под линия
ISBN 9546076945
System number [000094103]
ВОЛАНТ, Пип. Мамка : Кратката варианта / Пип Волант. – Варна : Фрувег-ПЗП, 2007. – 87 с.
ISBN 9789549196498
System number [000093064]
ГАНЧЕВА, Росица. Проектиране на стоманобетонни конструкции за сеизмични въздействия /
Росица Ганчева ; Рец. проф. д-р инж. Костадин Топуров. – 2. изд. – София : Университет по
архитектура, строителство и геодезия, 2007. – VI, 410 с. : Библиогр. с. 396-410
ISBN 9547240242
System number [000094107]
ГЕВРЕНОВА, Нина. Правилникът за вътрешния трудов ред / Нина Гевренова. – София : Сиби,
2007. – 278 с.
ISBN 9789547304550
System number [000093662]
ГЕРГОВ, Васил. Частен отряд : Роман / Васил Гергов. – София : Фльорир, 2007. – 184 с.
ISBN 9789548226950
System number [000094063]
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ГЕРДЖИКОВ, Никола Димитров. Голямата кратка въздишка : Лирика / Никола Димитров
Герджиков ; Ред. Марин Кадиев – София : Фараго, 2007. – 64 с. : 21 см.
ISBN 9789548641227
System number [000094077]
ГИНДЕВ, Евгений. Векът на Сталин / Евгений Гиндев. – София : Нова Зора, 2007. – 494 с. :
Бележки с. 479-494
System number [000093697]
ДАВИДОВА, Ваня. Иван Хаджийски : Библиография : 1920-2007 / Състав. Ваня Давидова ;
Библиогр. ред. Албена Йончева. – Троян : АЛЯ, 2007. – 124 с. : показалци на имената, загла
вията на текстовете, източниците и тематичен показалец.
System number [000093660]
ДИНЕКОВ, Петър Николов. Възрожденски писатели / Петър Николов Динеков. – София :
Захарий Стоянов, 2007. – 700 с. : Бележки под линия
ISBN 9789547399594
System number [000094606]
ДИЧЕВА, Наташа Кирилова. Аксонометрия : Ръководство по дескриптивна геометрия / Наташа
Дичева, Лилия Велинова. – София : Университет по архитектура, строителство и геодезия,
2007. – 49, [2] с. : фиг. ; Библиогр. с. [51]
ISBN 9789547240353
System number [000093717]
ДОЙКОВ, Йордан Стоянов. Политическото решение : Механизъм за вземане на решение по
националната сигурност / Йордан Стоянов Дойков. – София : Кота, 2007. – 176 с. : Бележки
под линия ; Библиогр. с. 147-173
ISBN 9789543052271
System number [000094577]
ДОНЧЕВ, Антон Николов. Трите живота на Кракра : Кн. 3.Сперхей / Антон Николов Дончев. – Со
фия : Захарий Стоянов, 2007. – 176 с.
ISBN 9789540900827
System number [000093129]
ДОСЕВ, Николай. Тероризъм и противодействие : [Учебник] / Николай Досев, Генчо Белчев
Сандев. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. – 216 с. : Библиогр. с.
215-216
ISBN 9789545774683
System number [000093696]
ДЪНОВ, Петър Константинов. За енергиите на природата / Петър Константинов Дънов ;
Състав. Светла Методиева Балтова. – Пловдив : Хермес, 2007. – 192 с.
ISBN 9789542605621
System number [000093654]
ЕЛЕНКОВА, Цветанка. Времето и връзката : Девет есета за Балканите и др. / Цветанка Елен
кова. – София ; London : Булвест ; Small stations press, 2007. – 80 с.
ISBN 9789543840021
System number [000093644]
ЖЕЧЕВ, Тончо. Българският Великден или страстите български / Тончо Жечев. – София :
Захарий Стоянов, 2007. – 650 с. : Бележки с. 565-585
ISBN 978954090023
System number [000094582]
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ЗАВИНАГИ с нас : Поетична антология : 170 години от рождението на Васил Левски / Ред.
съвет: Боян Ангелов и др. – София : Фондация Читалище - 1870, 2007. – 199, [7] с. : ил.
ISBN 9789549169164
System number [000093079]
ЗАГОРОВ, Орлин. България. Европа. Славянството / Орлин Загоров. – София : Славянско
дружество в България, 2006. – 80 с. : Резюмета на бълг., рус. и англ. ез. с. 64-76 ; Библиогр.
с. 77-79
ISBN 9548963086
System number [000094576]
ЗИНОВИЕВ, Александър. Третата световна / Александър Зиновиев ; Прев. от рус. Илияна
Велева. – София : Нова Зора, 2007. – 240 с.
System number [000093056]
ИВАНОВА, Ваня Ангелова. С обич, болка и тревога за България : Сб. с интервюта, статии, из
казвания и непубликувани текстове / Ваня Ангелова Иванова. – София : Сиела, 2007. – 228 с.
ISBN 9789542801283
System number [000090850]
ИВАНОВА, Миглена Кирилова. Кръстослятия / Миглена Кирилова Иванова. – София : Фон
дация Вяра в себе си, 2007. – 47 с. : 31 цв. ил.
ISBN 9789549174632
System number [000094698]
ИЛИЕВА, Цонка. Жива съм : Стихотворения / Цонка Илиева ; Предг. и ред. Марин Ботун
ски. – [Враца] : Контакт-92, б. г. – 96 с.
ISBN 9789549325379
System number [000093100]
ИНВЕСТИЦИОНЕН профил на регион Бяла, Борово, Две могили и Ценово. – Русе : Дунав
прес, [б. г.]. – 57 с. : сн.; ил.
System number [000093318]
ИТАЛИАНСКО-български речник = Dizionario italiano-bulgaro : [Larousse] / Прев. Павел Ата
насов Станев. – Пловдив : Хермес, 2007. – 678 с. : Прил. 24 л.
ISBN 9789542605430
System number [000093695]
ЙОВКОВ, Йордан Стефанов. Старопланински легенди / Йордан Стефанов Йовков ; Състав.
Милена Цанева, Красин Кръстев. – София : Христо Ботев, 2006. – 112 с. : ил.; портр.; фо
тогр.
ISBN 9544459219
ISBN 9789544459215
System number [000093088]
ЙОСИФОВА, Бригита. Купено дете / Бригита Йосифова. – 2. доп. изд. – София : Христо
Ботев, 2007. – 231 с.
ISBN 9789544459260
System number [000093062]
КАНТОРОВИЦ, Ернст Х. Двете тела на краля : Изследване на средновековното политическо
богословие / Ернст Канторовиц ; Прев. от англ. Слава Янакиева ; Ред. Калин Янакиев. – София :
ЛИК, 2004. – 479 с. : ил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 439-454 ; Индекс с. [455]-479
ISBN 9546076473
System number [000094104]
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КАРАУЛАНОВ, Георги. Зърно и плява : Спомени и размисли / Георги Карауланов ; Ред. и
предг. Цанко Живков. – София : Зора, 2006. – 214, [1] с.
System number [000093061]
КОВАЧЕВ, Георги Красимиров. Мрака и Радомирско през Средновековието и Възрожденска
та епоха (IX-XIX) : Сравнителен преглед на извори и историопис : Възстановки на местното
минало / Георги Красимиров Ковачев. – Радомир : 2007. – 378 с. : ил. + 3 к.
ISBN 9789546170316
System number [000094735]
КОЖУХАРОВ, Кънчо. Селското стопанство в България при капитализма / Кънчо Кожуха
ров. – София : БЗНС, 1959. – 232 с. : табл. ; Библиогр. с. 230
System number [000096292]
КОНАН Дойл, Артър. Кошмарната стая / Артър Конан Дойл ; Прев. от англ. ез. Виолета
Чушкова, Теодор Михайлов. – София : Труд, 2007. – 215 с.
ISBN 9789545286834
System number [000093073]
КОНСТАНТИНОВ, Георги. Краят на държавата и капитала / Георги Константинов. – Со
фия : Шрапнел, 2000. – 320 с.
System number [000080484]
КОНСТАНТИНОВ, Георги. Роботронната и биотехнологична революции, селското стопанство
и изхранването на човечеството : (Проблеми и решения) / Георги Константинов. – [София] :
Шрапнел, 2000. – 47 с.
System number [000093093]
КОНЪЛИ, Шон. Микеланджело / Шон Конъли ; Прев. от англ. ез. Валентина Борисова Рашева.
– Пловдив : Хермес, 2007. – 48 с. : ил.; репрод. ; Показалец с. 48
ISBN 9789542605669
System number [000093693]
КРЪСТЕВ, Красин Симеонов. Подвижни пясъци : Повест / Красин Кръстев. – 4. изд. – Со
фия : Христо Ботев, 2007. – 111 с.
ISBN 9789544459284
System number [000093097]
КУК, Робин. Криза / Робин Кук ; Прев. Диана Райкова. – София : Ергон, 2007. – 384 с.
ISBN 9789549625028
System number [000094637]
ЛАБИРИНТЪТ на света. Архиви от Нор : T. 2. – София : Стигмати, 2007. – 356 с. : Бележки
под линия
ISBN 9789549521788
System number [000094574]
ЛИРИКА 2007 : Фестивал на поезията : [Поетичен сборник] / Състав. и предг. Валери На
чев. – София : Национален дворец на културата, 2007. – 180 с. : портр.
ISBN 9789549187830
System number [000093054]
МАВРОДИЕВ, Георги. На един дъх : Борис Филчев отговаря на 44 въпроса / Георги Мавро
диев. – Бургас : Либра скорп, 2007. – 62, [1] с. : ил.
ISBN 9789544710125
System number [000093665]
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МАЙО Ласила (Алгот Тиетавайнен Унтола). Обитателите на Пиртипохя ; Кибрит : Новели /
Алгот Тиетавайнен Унтола ; Прев. от фински Максим Стоев ; Ред. Стела Зидарова. – София :
СУОМИ - МС, 2007. – 252 с.
ISBN 9789549198638
System number [000093131]
МАРКОВ, Красимир. Екстремална психология : [Учебник] / Красимир Марков. – Шумен :
Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. – 148 с. ; Библиогр. с. 148
ISBN 9789545774676
System number [000093673]
МАСТЪРС, Робърт. Измерения на психеделичния свят : Класически пътеводител из необи
чайните състояния на съзнанието / Робърт Мастърс, Джейн Хустин ; Прев. от англ. ез. Полина
Илиева. – София : ЛИК, 2004. – 407 с. : Бележки на автора с. [350]-407
ISBN 9546076376
System number [000094112]
МЕЖДУНАРОДНА научно-практическа конференция “Възрастните и децата, децата и въз
растните” : Четвърта международна научно-практическа конференция, 5-7 октомври 2007 г.,
гр. София. – София : Гутенберг, 2007. – 210 с. : Библиогр. след всяка тема
ISBN 9789546170309
System number [000093067]
МИЛНЕР, Макс. Въображаемият свят на дрогата : Литературната история на дрогите от
Томас де Куинси до Анри Мишо / Макс Милнер ; Прев. от фр. ез. Евгения Грекова ; Прев. на
стиховете Атанас Сугарев. – София : ЛИК, 2004. – 456 с. : Библиогр. под линия
ISBN 9546076570
System number [000094075]
МИТРЕВ, Димитър Генев. Бъдещи кризи и конфликти : [Уч. пособие] / Димитър Генев Мит
рев. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. – 200 с. : ил.
ISBN 9789545774652
System number [000093674]
МИХАЙЛОВ, М. 50 години самбо в България / М. Михайлов. – [Русе] : Дунав прес, 2007. – 96 с. :
портр. ; Рез. на руски и англ. ез. с. 89-94
ISBN 9789549769296
System number [000093047]
МУРГОВ, Иван Димов. Микробиология : Теория и практика / Иван Мургов, Запряна Денкова. – 2.
прераб. и доп. изд. – Пловдив : Акад. изд. на УХТ - Пловдив, 2007. – 323 с. : ил. ; Речник след
всяка глава ; Предметен указател с. 318-323 ; Библиогр. с. 316-317
ISBN 9789542400868 ,
System number [000093690]
МЪРДОК, Айрис. Времето на ангелите : [Роман] / Айрис Мърдок ; Прев. от англ. ез. Иглика
Василева. – София : Рива, 2007. – 247 с.
ISBN 9789543201112
System number [000093105]
НАРЪЧНИК за родители на деца с умствена изостаналост / Антония Тодорова и др. – Стара
Загора : Гражданско сдружение Алтернатива 55, 2007. – 92 с. : ил. ; Полезни адреси с. 83-89
ISBN 9789549173956
System number [000094116]
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НИКОЛОВ, Васил. Неолитни култови масички / Васил Николов. – София : БАН. Археологи
чески институт с музей, 2007. – 268 с. : ил. ; табл. ; Резюме на англ. ез. с. 137-153 ; Библиогр. с.
129-136
ISBN 9789549158755
System number [000083511]
НУСБАУЕР, Хайнц. Монахът в мен : Размишления на един атонски поклонник за живота
ни / Хайнц Нусбауер ; Прев. от нем. ез. Георги Катранджиев. – София : Фондация Покров
Богородичен, 2007. – 140 с. : цв. ил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 137-140
ISBN 9789549700657
System number [000093106]
ОПЕРМАН, Ханс. Юлий Цезар / Ханс Оперман ; Прев. Лиляна Минкова. – София : ЛИК,
2004. – 211 с. : ил. ; Бележки с. [184]-190 ; Свидетелства с. [191]-197 ; Библиогр. с. [198]-209
System number [000093657]
ПАНАЙОТОВ, Атанас. Българският Великден 2 : Новела / Атанас Панайотов. – 5. изд. – София
: Черноризец Храбър, 2007. – 95 с.
ISBN 9789548919234
System number [000094175]
ПАНАЙОТОВ, Атанас. Разделно време (Рожен 2000) : Новела / Атанас Панайотов. – 5. изд. – Со
фия : Черноризец Храбър, 2007. – 123 с. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 354-378
ISBN 9789548919241
System number [000094133]
ПАРКЪР, Уна-Мери. Сестрите от рода Гранвил : Трилогия : Кн. 3. Наследството на сестрите
Гранвил / Уна-Мери Паркър ; Прев. Пепа Стоилова Стоилова. – Пловдив : Хермес, 20062007. – 318 с.
ISBN 9789542605560
System number [000093688]
ПЕЙВЪР, Мишел. Вълчият брат : Роман / Мишел Пейвър ; Прев. от англ. Маргарита Догра
маджян. – Пловдив : Хермес, 2007. – 239 с. : ил.
ISBN 9789542605683
System number [000093705]
ПЕКУНОВ, Васил. Зрящият и незрящата : Роман / Васил Пекунов. – София : Изток-Запад,
2007. – 176 с.
ISBN 9789543213832
System number [000094658]
ПЕРФЕКТНА буря : Процесът срещу петимата кубинци / Прев. Стилян Бурханларски. – Со
фия : Христо Ботев, 2007. – 208 с. : портр.; факс.
ISBN 9789544459406
System number [000093120]
ПЕТКОВ, Орфей. Любовни протуберанси / Орфей Петков. – София : Българска книжница,
2007. – 143 с.
System number [000094065]
ПЛОНКА, Лавиния. От какво се страхуваш? : Пътеводител към живот без страхове / Лавиния
Плонка ; Прев. от англ. ез. Станислава Миланова ; Ред. Елица Тодорова. – София : ЛИК,
2005. – 164 с. : ил. ; Библиогр. с. [161]-162
ISBN 954607697X
System number [000094052]
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ПРЕМЯНОВ, Красимир Ангелов. Силна политика се прави с алтернативи : Сб. с интервюта,
статии и изказвания в медиите, на пленарни заседания на ВС на БСП и други партийни форуми
(2002-2007) / Красимир Ангелов Премянов. – София : Сиела, – 2007. – 300 с.
ISBN 9789542801306
System number [000090858]
ПЪРВАНОВ, Траян. Русата волница - душата ми : Избрани стихотворения / Траян
Първанов ; Състав. и ред. Марин Ботунски ; Ил. Петър Къчев, Георги Трифонов. – Враца :
Контакт-92, 2007. – 159 с. : ил.
ISBN 9789549325362
System number [000093670]
РИВЕРА, Луис. Остават тези, които се сражават : Езотеричен роман / Луис Ривера ; Прев. от
рус. ез. Людмила Минкова. – Пловдив : Хермес, 2007. – 160 с.
ISBN 9789542605638
System number [000093668]
РОДРИГЕС, Антонио Гереро. От приятел до приятел. Кореспонденция в стихове със скъпи,
верни, големи приятели = De amigo a amogo. Correspondencia en versos con queridos, leales,
grandes amigos / Антонио Гереро Родригес ; Прев. от исп. ез. Тамара Такова. – София : С&С,
2007. – 70 с. : цв. ил.
ISBN 9789549209419
System number [000094706]
СЕМОВ, Марко Атанасов. Силвена : Роман / Марко Семов. – София : Христо Ботев,
2007. – 247 с. : 1 портр.
ISBN 9789544459253
System number [000093089]
СИДЕРОВ, Волен. Моята битка за България / Волен Сидеров. – [София] : Бумеранг БГ,
2007. – 351 с.
ISBN 9789549330076
System number [000094060]
СИМЕНОН, Жорж. Мегре и детегледачката / Жорж Сименон ; Прев. от фр. Евгения Греко
ва. – [София] : Труд, 2007. – 197 с.
ISBN 9789545286902
System number [000093052]
СИМЕОНОВ, Христо. Париореализъм : [Албум] = Pario-realism : [Album] / Авт. на текста и
картините Христо Симеонов. – София : Амадеус’с къмпани, 2007. – 64 с. : цв. ил. ; Съдържа
Пълен опис на париореалистични творби с. 59-63
ISBN 9549897133
ISBN 9789549897135
System number [000093737]
СЛОУН, Пол. Латерални загадки / Пол Слоун, Дез, Макхейл ; Прев. от англ. ез. Росица Алекси
ева ; Ред. Елица Тодорова. – София : ЛИК, 2006. – 100 с. : ил.
ISBN 9546077097
ISBN 9789546077097
System number [000093667]
СМИРНЕНСКИ, Христо. Горчиво кафе : [Стихотворения и проза] / Христо Смирненски ;
Състав. Наташа Манолова, Красин Кръстев, Роман Хаджикосев. – София : Христо Ботев,
2006. – 112 с. : ил.; факс.
ISBN 9544459200
ISBN 9789544459208
System number [000093085]
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СТАНЕВ, Емилиян. Крадецът на праскови ; Антихрист / Емилиян Станев ; Състав. Наташа
Манолова, Красин Кръстев. – София : Христо Ботев, 2006. – 112 с. : ил.; портр.
ISBN 9544459197
ISBN 9789544459192
System number [000093075]
СТЕФАНОВА, Марияна Иванова. Съвременен български език : Фонетика и морфология / Мари
яна Иванова Стефанова. – Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. – 260 с. :
табл.
ISBN 9789545774089
System number [000094054]
СУГАРЕВ, Едвин. Николай Райнов - боготърсачът богоборец / Едвин Сугарев. – София :
Карина М, 2007. – 259 с.
System number [000096833]
СЪДЕБНАТА система в защита правата на гражданите в България : Наръчник / Състав. Ана
стасия Василева, Мила Коларова. – Стара Загора : Гражданско сдружение Алтернатива 55,
2007. – 120 с.
ISBN 9789549173949
System number [000094102]
ТОДОРОВ, Джендо Жечев. Село Садово : Историческо минало и родова памет / Джендо Жечев
Тодоров ; Ред. Антоан Тодоров. – Сливен : Жажда, 2006. – 214, [1] с. : ил.
ISBN 9547951505
ISBN 9789547951501
System number [000093679]
ТОДОРОВ, Орлин. Далечността в мисленето на Запада / Орлин Тодоров. – София : ЛИК,
2004. – 184 с. : ил.
ISBN 9546076260
System number [000024236]
ТОМОВ , Александър Александров. Концерт за лешояди : [Роман] / Александър Александров
Томов. – Пловдив : Хермес, 2007. – 300 с.
ISBN 9789542605713
System number [000093648]
ТРЕНДАФИЛОВ, Митю. Срещи и разлъки в софийската университетска дерматологична кли
ника / Митю Трендафилов. – София : Централна медицинска библиотека, 2007. – 105, [3] с. :
ил. ; Библиогр, в края на кн.
ISBN 9789549318029
System number [000094100]
УЗУНОВ, Радослав Димитров. Правила за работа с карта : [Учебник] / Радослав Димитров
Узунов, Петър Станков Йорданов, Нестор Христов Минев. – Шумен : Унив. изд. Епископ
Константин Преславски, 2007. – 143 с. : ил. ;, Библиогр с. 143
ISBN 9545773855
ISBN 9789545773853
System number [000093709]
ФИЛИПОВА, Кръстина. Светлина от залеза : Поезия : Избрано / Кръстина Филипова ; Предг.
Георги Константинов. – София : Пространство & форма, 2006. – 126 с.
ISBN 9548500019
ISBN 9789548500012
System number [000093069]
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ФЛАВИНИ, Бертран Галимар. История на Малтийския орден / Бертран Галимар Флавини ;
Прев. от фр. ез. Веселина Илиева. – София : Рива, 2007. – 344 с. : Библиогр. с. [330]-344
ISBN 9789543200962
System number [000093074]
ФРИЙДЛАНДЪР, Ноам. Какво е Опус Дей? / Ноам Фрийдландър ; Прев. Валентина Василева
Рашева. – Пловдив : Хермес, 2007. – 351 с. : Азб. показалец с. 344-350 ; Хронология на Опус
Деи и Хосемария Ескрива с. 333-338
ISBN 9789542605546
System number [000093663]
ХРИСТОВА, Татяна. Скици от цирка : Пародии / Татяна Христова. – 2. прераб. изд. –София :
Експреспринт, 2007. – 112 с.
ISBN 9789548340694
System number [000093640]
ХЯУЛМАРСОН, Йон Р. История на Исландия : От заселването до наши дни / Йон Р. Хяулмарсон ;
Прев. от англ. ез. Павел Главусанов. – София : Рива, 2007. – 246 с. : ил. ; Библиогр. с. 244-245
ISBN 9789543201075
System number [000093114]
ЦАНОВ, Цано. Българите : Романтична история / Цано Цанов. – [София] : Българска книжни
ца, 2007. – 267 с. : ил.; портр. ; Библиогр. с. 262-263
ISBN 9789543800384
System number [000094117]
ШКОДРОВ, Боно. Писмените знаци на българите : Ретроспекция на цивилизацията / Боно
Шкодров. – Варна : Славена, 2006. – 306 с. : ил.
ISBN 9545795239
ISBN 9789545795237
System number [000093691]
INVENTORY of bulgarian wetlands and their biodiversity : Vol. 1 Non-lotic / Ed. Tanyo M. Michev,
Maya P. Stoyneva. – Sofia : Elsi-M, 2007. – 364 p. : charts ; Suppl. CD-ROM
System number [000091362]
DUNNE, Jonathan. DNA of the English language / Jonathan Dunne. – London, Sofia : Small
stations press, 2007. – 112 p.
ISBN 9789543840014
System number [000094051]
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70 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИВАН (ЯН) – ВАЦЛАВ МЪРКВИЧКА
24.04.1956 -15.05.1938, ЖИВОПИСЕЦ И ИЛЮСТРАТОР
ДОПИСЕН ЧЛЕН НА БАН (1918)

Роден в с.Видим при Дуба, Чехия. Художественото си образование
получава в Академията за изобразителни изкуства в Прага като
ученик на Антонин Лхота и в Мюнхенската художествена академия
при Ото Зайц.

Иван Мърквичка
Автопортрет

През 1881 г. по покана на Румелийското правителство Ив. Мърквич
ка идва в Пловдив и става учител в пловдивската мъжка, а после – и
в девическата гимназия. Като главен политически и културен център
на Източна Румелия Пловдив е оживен град, в който по това време
работят П. Каравелов, К. Величков, Ив. Вазов, П.Р. Славейков, Ив.
Славейков и др. В тази благоприятна среда, в която се дооформя
неговия демократичен светоглед, като живописец Ив. Мърквичка
отразява всекидневния бит на българина и в многобройни скици и
композиции запечатва образа му от онова време – отначало обръ
щайки внимание предимно на етнографската страна, а по-късно и на
неговия духовен свят. Тук са създадени двете му платна „Пловдив
ски пазар”, „Сакаджии”, редица портрети и мн. др.

През 1889 г. е преместен за учител в София. В 1896 г. след преодоляване на редица трудности е
открито Държавното рисувално училище в София (днес Национална художествена академия),
което е заслуга на К. Величков, проф. Ив. Шишманов, Ив. Мърквичка и А. Митов. Мърквич
ка става негов пръв и дългогодишен директор и професор по живопис, като подготвя цяло
поколение художници. Негови възпитаници са Цено Тодоров, Андрей Николов, Владимир
Димитров – Майстора, Александър Божинов и др.
През 1893 г. Ив. Мърквичка организира заедно с проф. Ив. Шишманов, Б. Михайлов и др.
първото сдружение на българските художници – Дружество за поддържане на изкуството
в България (преименувано по-късно в Дружество на художниците в България). Редактира
заедно с А. Митов първото българско спи
сание за изобразително изкуство – „Из
куство” (1895-1899). Той има заслуги за
развитието на почти всички живописни
жанрове – битова, историческа, пейзажна
живопис, портрети, натюрморт. Работи и
в областта на илюстрацията и монумен
талната живопис.

Иван Мърквичка

В София са създадени най-ценните му плат
на: двете „Ръченици”, двете „Задушници”,
„В кърджалийско време”, „Мъченици”,
„Хайдути във вековната гора”, „Лазар
ки”, „Сватба в Родопите” и др. Работи
декоративни платна за Мавзолея в Пле
вен, участва в стенописната украса на
храм-паметника „Александър Невски” в
София и др.

Ръченица

Ив. Мърквичка участва във всички изложби на Дружеството за поддържане на изкуството в
България, в много международни изложби. Той получава международно признание - награден
е със златни медали на Международното изложение в Париж (1900), в Сен Луи (1904) и др.

29

Творческият път на Ив. Мърквичка завършва в Пра
га, където се установява през 1921 г. и продължава
да работи, като рисува портрети на чешки културни
дейци.

Иван Мърквичка
Пловдивския панаир (детайл)

„Чех по природа, Мърквичка стана българин по мис
ли и дела! Нашата страна стана втора негова родина,
нашият народ – близък, роден! Мърквичка заживя с
болките на българския народ, с неговите радости и
борби за свободно изграждане на културния му жи
вот, с мечтите му за пълно политическо обединение.
Той стана български поданик и се нарече сам Иван!...
[Той е] един истински българин по мисли и дела!” [3,
с. 44, 50].
Лит.: 1. Сто години БАН 1869-1969. Т.1. Академици и чле
нове-кореспонденти. София, БАН, 1969, с. 452;
2. Енциклопедия на изобразителните изкуства в
България. Т.2. София, БАН, 1987, с. 166-167;
3. Динова, Вера. 100 години от рождението на
основоположника на българската битова живопис Иван
Мърквичка. // Изкуство, 1956, № 4, с. 41-50.

ЖЕНАТА –МАЙКА
ПО СЛУЧАЙ 1 ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО
Величка Милчева GSM 0887 026 263
Благодарността на самораздаването – това е майката. От мига, в който дава живот, до сетния
си дъх тя раздава щедро своята обич и няма на света нищо по-свято от нея – безкористна,
чиста, всеотдайна...
Мама – у всеки тази дума събужда различни образи, но общото във всички тях се състои в
най-светлите асоциации, които тя предизвиква в нашето съзнание.
С нейните сигурни, топли длани опознаваме за пръв път твърдостта на земята, разбираме, че
към цветята трябва да бъдем само нежни, защото са крехки.
Със светлината на очите си тя преоткрива за нас света, за да ни научи по-късно да го откриваме
сами.
Майчината обич е мълчалива, тя не напомня за себе си, не изисква. Тя просто съществува за
нас като нещо безкрайно скъпо и необходимо. И колко често, увлечени от бурния, динамичен
ход на нашите дни, забравяме за нея. Как бързо неосъществена мечта или неутолена жажда
ни примамват към пътувания. А те – майките намират сили да ни изпратят винаги с усмивка.
После остават сами със своята обич и болка. Мълчаливо се грижат за цветето, което сме
обичали, копаят земята, която им е скъпа, защото на нея сме проходили, редят грижливо
предметите, напомнящи им за нас. И щастливо греят очите им, когато четат редките писма,
понякога бързо написани.
Майките винаги прощават, защото умеят да разбират без думи. Тяхната душа е голяма и
може да побере и нашата сурова нежност, и нераздадените ни ласки, и мълчаливата ни
признателност.
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