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PROBLEMS OF THE DOCTORIAL EDUCATION
IN BAS IN THE FIELD OF THE HUMANITIES
Corr. member Anguel BALTOV
E-mail: baltov@ eagle.cu.bas.bg

1. Introduction
The Bulgarian Academy of Sciences is the biggest national scientific centre which unites 52
scientific institutes and other self-governing research units. In the field of Humanities – 11 units
History, Philosophy, Psychology, Low language etc. The Law of Higher Education gives BAS the
right to educate on its own students in the third graduate stage – “Ph.D.” and together with other
universities in the second graduate stage “Master”.
In 2007 BAS had 708 PhD students in which about 10% are the field of the Humanity Sciences.
The complex character of BAS makes it a particularly favourable place for preparation of
Ph.D. Students in Humanities. The following sircumstances contribute to this:
- a great number of scientists with long years of pedagogical experience and many of them with
a worldwide fame;
- active scientific life (seminars, conferences, etc.);
- excellent opportunities for doctoral thesis) with inter-disciplinary character;
- highly developed international activity, participation in the FP of EC projects, NATO projects,
etc.
2. Organization of the Ph.D. education at BAS
The Ph.D. education at BAS is established on dual basis: combining the narrow specialization
of the Ph.D. students in the Permanent Research Units of BAS (institutes, central laboratories and
centers) and the broad academic education provided by the Ph.D. School of the Career Development Centre of BAS.
The Career Development Centre (CDC) is a structure of BAS which is responsible for organizing the training of highly qualified scientists according to the Law of BAS as one of the priorities
of BAS. To help the Management of the CDC a Council is established with representatives of all
scientific fields at BAS as well as with representatives of the Council of the Ph.D. students according to
the Law of Higher Education. The CDC is directly subordinated to the governing bodies of BAS.
The governing bodies, the Executive Council of BAS and the CDC regularly discuss and take
decisions about the issues concerning the Ph.D. training at BAS. The overall activity covering this
training is subordinated to the adopted by the Executive Council of BAS “Regulations for the activity
of the CDC at BAS”. The Regulations are in accordance with all the national legal documents.
3. Entrance procedure for Ph.D. students at BAS
BAS places its request with the Ministry of Education and Science about the number of the fulltime and extra-mural Ph.D. students according to the Scientific Councils of the Permanent Research
Units. These offers are formed as project for conducting of doctorates where the narrow scientific field
is specified. These projects are in accordance with the scientific policy of the Permanent Research
Unit, its strategy for scientific priorities. The suggested projects are discussed by the Council of the
CDC and are approved by the Governing body of BAS in order to be submitted to the Ministry of
Education and Science. In this manner the management of BAS fulfills its scientific policy in accordance with the Scientific strategy of BAS approved by the General Assembly of BAS. In this way
BAS implements one of the requirements of the EC for “integration of the Ph.D. programmes in
the Institutional Strategies and Policy”.
After the Ministry of Education and Science approves the number of the Ph.D. students and their
distribution by the Council of the CDC among the Permanent Research Units, the Scientific Councils of the Permanent Research Units discuss and approve particular theses for Ph.D. programmes



according to the approved projects. The choice of a particular thesis is defined by the suggestion of
the student`s scientific supervisor, approved by the Scientific Council after his discussion with the
Ph.D. student in harmony with his wishes and abilities. In this way there is free choice in accordance
with the EC`s requirement for “avoiding the superregulation of the Ph.D. programmes”.
An important form is the joint doctorate at BAS and another higher education establishment.
This form is also actively supported by the Ph.D. School of the CDC. The policy of BAS has always
been for beneficial co-operation with other higher schools resulting in many contracts for mutual
activity including joint training of Ph.D. student.
The CDC also encourages realization of joint training of Ph.D. students at BAS and scientific
centres abroad. The good contacts of BAS as well as the programmes of bilateral scientific cooperation and projects of the EC have been employed.
Therefore the recommendation of the EC for “reinforcing the international character of the
Ph.D. programmes” in Europe is implemented.
BAS applies one of the other requirements of the EC – for “expedient profile of the Ph.D. programmes within the sciences” in accordance with the priorities and traditions of the country and
those of the EC.
4. The process of the Ph.D. training at BAS
According to the legal documents a “structures doctorate” is realized at BAS in the sense of the
EC`s classification, i.e. these are doctorate which lead to obtaining the educational and scientific
degree “Ph.D.” according to the Law of Higher Education. These doctorates combine educational,
scientific and research programmes. The following European principle is obeyed: “Acquiring of
knowledge through original scientific research”.
The educational programme of the Ph.D. students at BAS according to the dual principle of
organization of the doctorates at BAS is performed: firstly –centrally – by the CDC which provides
general academic training in language and computer skills as well as additional more general or interdiscipline courses; secondly – in the Permanent Research Units – special scientific training relative
to the Ph.D. programme in progress. Each Ph.D. student has to attend five educational programmes
which is the most common requirement at the higher education establishments too. The diversified
character of the Ph.D. students at BAS in the 8 scientific fields requires special organization of their
language training in five levels and their computer training in three levels. The additional two courses
are optional as there is a long list of courses approved by the Council of the CDC. The choice is made
after the suggestion of the scientific supervisor and the acceptance of the Ph.D. student himself. These
courses usually have more general character concerning the relative scientific field or they present
more inter-discipline topics. The inter-discipline character of the Ph.D. programmes is a priority
for BAS. The structure of BAS favours this. Therefore one of the most important requirements of
the EC is fulfilled – “the inter-discipline character of the Ph.D. programmes” as a guarantee for
high quality.
We introduce the Credit system for evaluating the work of the Ph.D. students in accordance
with European experience. The availability of such a system which is compatible with the European
system, is a prerequisite for mobility of the Ph.D. students who stay and work for a certain period of
time during their postgraduate study in an European centre.
The requirement of the EC for quality of the Ph.D. programmes through providing expedient
“ways of distribution of responsibilities and duties among the Ph.D. students, the scientific supervisor and the institution” is fulfilled at BAS signing obligatory contracts between the full-time Ph.D.
student, his scientific supervisor and the director of the Permanent Research Unit. This contract
defines all the rights and obligations of the three parties.
BAS uses as a System for evaluation of the quality for performance of the Ph.D. programmes
the Criteria of the National Evaluation and Accreditation Agency.
The mobility of the Ph.D. students is facilitated financially by the Permanent Research Units
and the Central governing body of BAS according to a certain system. Annually between 50 and 100
young scientists and Ph.D. students are sponsored to take part in scientific events abroad and about
20 Ph.D. students on the average stay abroad at foreign scientific centers for different periods of



time (from several months to one year) supervisor. According to the system of joint doctorate with a
Bulgarian and a foreign supervisor these visits are determined by preliminary signed agreements. In
this way another of the requirements of the EC is fulfilled – mobility of the Ph.D. students.
Different forms are applied for ensuring the important requirement of the EC for high quality
in performing the Ph.D. programmes. Annually BAS organizes between 80 and 100 national and
international conferences for young scientists where the Ph.D. students take part actively 20% are in
the field of the Human sciences. CDC organizes monthly discussions on important issues of methodological character. Every two years, in order to stimulate high quality, the CDC together with the
Expert Council of the Young Scientists at the General Assembly organize a competition for young
scientists and Ph.D. students. There are prizes in two categories: according to the participants`age
and according to the scientific field. 64 people have won these prizes in four competitions.
Another form of feedback about the level of training, the fulfillment of the scientific and administrative supervisors`duties, the social problems is the regular filling in of questionnaires. Due to the
questionnaires the levels of language and computer training have been improved significantly.
BAS pays particular attention to the individual self-education of the Ph.D. students. The individual
self education is clearly defined by the Regulations of the CDC at BAS and the numerous decisions
of the Governing body of BAS and the Council of the CDC.
5. Successful Ph.D. graduation and realization of the Ph.D. students
Defending the Ph.D. theses in due time is a national issue in Bulgaria. The Regulations of BAS contain
certain conditions to stimulate the defense of the doctorates on time.
There are no big problems for the realization of the Ph.D. students after their successful graduation.
The investigation on 500 Ph.D. students, who graduated in the last 5 years, shows that 40% of them
stay to work at the Permanent Research Units at BAS. This is a very useful tendency because BAS
needs these young scientists.
Around 15% of the Ph.D. students go abroad to work or to do postgraduate specializations. This is
a normal percentage. This process is in according with the EC exigence about the mobility of the
scientists in the European scientific area.
To facilitate the realization of the Ph.D. students the Ph.D. School at the CDC has established a
Career Centre where the necessary information is stored.
CONCLUSIONS
(1)
The doctorial education in the field of the Human sciences has important place in
BAS.
(2)
The problems with the delay of the term for finishing doctoral theses in due time are in
the focus of the CDC, which use different mechanisms to ameliorate this situation.
(3)
The doctoral thesis in the field of the Humanities are in accord with European and National scientific strategy and, also, with our efforts to keep our National identity.

АННА АНГЕЛОВА – ДИРЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА
БИБЛИОТЕКА – СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ст. н. с. Цветана Стайкова, E-mail: staykova.tz@cl.bas.bg

Г-жа Анна Ангелова, която от началото на 2008 година е Директор на Университетската библио
тека, е завършила през 1979 г. Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност
българска филология. След приключване на висшето си образование тя постъпва на работа в
Университетската библиотека на СУ „Св. Кл. Охридски”. Като ръководител на направление
„Библиотечно-информационно обслужване и книжни фондове” г-жа Ангелова проявява висок



професионализъм и компетентност; участва в
решаването на проблеми, свързани с организация
на фонда „Редки и ценни издания”; сътрудничи в
разработката на университетски лексикографски
проект към Факултета по класически и нови филологии. Има редица публикации в списанията
„Библиотека”, „Наука”, „Свят” и др., в сборници
от конференции и научни симпозиуми. Автор е
на идейния проект и активно участва в работата
на научния колектив, разработил „Електронен
портал за българска славистика – “Bibliotheca
Slavica”.

Анна Ангелова
Е-mail: anna@libsu.uni-sofia.bg

По-долу представяме по-значителните трудове
на г-жа Анна Ангелова, дар от авторката на
Централната библиотека на БАН:

2001
Академик Стоян Аргиров и библиотечното дело в България : Юби
лейна научна конференция 28-29 февруари 2000. / Състав. Анна Ангелова. – София : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2001. – 176 с. : ил.
ISBN 954-07-1577-6
Включените в сборника материали от Юбилейната научна конференция, посветена на 130-та годишнина от рождението на акад.
Стоян Аргиров, са пръв опит да се представят пред широка чита
телска аудитория неговите научни приноси и разностранната му
културна дейност. Дело на съставителката на сборника е цялостното му изграждане по начин, позволяващ максимално пълно да
се разкрият личността и делото на акад. Ст. Аргиров. Наред с
материалите от научната конференция в него са представени за
пръв път и факсимилета на лекции от личния му архив, както и негова био-библиография и
пълен опис на архивното му наследство.
В уводните думи Анна Ангелова отбелязва: „Библиотеката на първия български университет е
негова съдба, тя е най-значимото дело в неговия живот, осъществена мечта и болка. В продълже
ние на 36 години акад. Стоян Аргиров ръководи Университетската библиотека, превръщайки
я в модерна европейска библотека”. Тези думи до голяма степен обясняват и съвременната
роля на УБ в научния и културния живот на България като наследник и продължител на здрави
традиции, в резултат на делото на забележителни учени.
2004
Ръкописната етнографска книга от библиотеката на Софийския
университет „Св. Климент Охридски” / Анна Ангелова. – София : ЛИК, 2004. – 152 с. : ил.
ISBN 954-607-667-8
Библиографски справочник на Ръкописната сбирка от дипломни
и курсови работи, защитени в Катедрата по Славянска филология към Историко-филологическия факултет на СУ „Св. Кл.
Охридски” през периода 1929-1952 г. под ръководството на
акад. Стоян Романски. Оценявайки значението на този ръкописен фонд, който включва 396 архивни единици, авторката на
библиографията Анна Ангелова дава възможност на широка



аудитория от учени, студенти и граждани да се запознаят с една от най-ценните колекции на
Университетската библиотека, която съдържа „достатъчно по обем автентични материали
за диалектен и етнографски атлас на българите” (из Уводните думи на доц. Таня Бонева към
изданието, с. 9).
В Предговора Анна Ангелова прави подробен анализ на включените ръкописи и богатството от етнографски проучвания, които те съдържат. Библиографията е подредена хронологично, съдържа необходимия справочен апарат и приложения, показващи образци на издирения от студентите материал. Изработена е прецизно и с вещина.
2005
Колекция Славика : Редки и ценни издания по славистика от
библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Ох
ридски” (1519-1922) / Анна Ангелова, Лиляна Петкова. – Со
фия : Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2005. – 536 с. : ил.
ISBN 954-072-237-3
Оценка на проф. Иван Добрев – из Увода към изданието,
с.13-14:
„Колекцията Славика в Университетската библиотека, свидетел и доказателство за състоянието на научния дух у нас в
края на ХIХ и началото на ХХ в., е описана в предлаганата
книга не само с професионална библиографска вещина, но
и с нескрита любов към родното и чуждестранното научно
наследстнво в библиотечните ни фондове. Това е сторено
и с ясното съзнание за значението на тази книжнина в нашата университетска библиотека,
която е възникнала като връстница на специалността славянска филология в Софийския университет.
[Касае се за] един не само крайно необходим библиографски справочник с голяма практическа стойност, който в значителна степен ще улесни съвременния читател и изследовател
в издирването на славистична литература в нашите библиотеки... Налице е и своеобразно
доказателство за висотата на българското славистично знание на прага на по-миналото и
изминалото столетие”.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАЗАТА ДАННИ НА РУСКИЯ ИНСТИТУТ
ЗА НАУЧНА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ НА РАН
В ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
Доц. д-р Елена Павловска, Е-mail index@techno-link.com
На 17 юни 2008 г. в Централната библиотека на БАН беше проведена презентация
на on-line достъп да една от най-големите бази данни в областта на естествените и точните
науки – базата данни на Руския институт за научна и техническа информация към Руската
академия на науките – БД ВИНИТИ.
Презентацията направи доц. д-р Елена Павловска – изпълнителен директор на Представителството на Руската академия на науките за страните от Източна Европа по информационната и научно-издателската дейност.
Базата данни ВИНИТИ се попълва от 1981 година и съдържа над 25 милиона реферати на научни публикации (книги, научни статии, сборници от доклади от конференции,



дисертации, патенти, отчети за научноизследователски разработки и др.), публикувани в цял
свят на повече от 40 езика във водещи научни издания (8000 издания) практически във всички
области на науката и техниката. Годишно в базата данни се добавят около 1 млн документи.
Информационното търсене в БД може да се извършва по 20 признака (автор, заглавие на
статията или книгата, заглавие на списанието, година на публикуване, ISSN на списанието и
т.н.) поотделно или в комбинация.
БД обхваща 28 тематични области: автоматика и радиоелектроника, астрономия, биология, биотехнология, генетика, география, геофизика, геология, информатика, математика, машиностроене, механика, екология, физика, химия, електротехника, електроника , енергетика.
За всеки документ (реферат), избран от потребителите в базата данни ВИНИТИ, може
да бъде доставено електронно копие на оригинала в рамките на 2-3 дни. Стойността на електронната доставка на документи от БД е 0,85 лв за 1 страница.
От няколко години в България е създаден консорциум за on-line достъп до базата данни
ВИНИТИ, в който влизат Централната библиотека на БАН, Университетската библиотека на
Софийския университет „Св. Климент Охридски”, библиотеката на Химико-технологичния и
металургичен университет – гр.София, библиотеките на Русенския и Шуменския университети.

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

4 август
30 г. от смъртта на ИВАН ДИМИТРОВ ЛЕКОВ (04.03.1904–04.08.1978),
езиковед.
Извънреден член (1945).

4 август
80 г. от смъртта на АНТОН ПОПСТОИЛОВ НИКОВ (15.02.1869–
04.08.1928), фолклорист и просветен деец.
Действителен член (1906).

5 август
100 г. от рождението на РОЖЕ БЕРНАР (05.08.1908–11.04.1997), френски
езиковед – славист и българист.
Чуждестранен член (1961).


5 август
85 г. от смъртта на ВАТРОСЛАВ ЯГИЧ (06.07.1838–05.08.1923), хърватски
филолог-славист, един от основателите на славистиката.
Чуждестранен член (1884).

9 август
95 г. от рождението на РАДОЙ ПЕТРОВ ПОПИВАНОВ (09.08.1913), лекарбиолог и генетик, държавен и обществен деец.
Академик (1974).

11 август
45 г. от смъртта на НИКОЛА ДИМИТРОВ ОБРЕШКОВ (06.03.1896–
11.08.1963), математик.
Редовен член (1945).

14 август
65 г. от рождението на АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ (14.08.1943),
агроном-селекционер.
Академик (2003).

14 август
50 г. от смъртта на ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ (19.03.1900–14.08.1958),
френски ядрен физик и химик, общественик.
Чуждестранен член (1947).



15 август
105 г. от рождението на ЩЕФАН-МАРИУС МИЛКУ (15.08.1903–1997),
румънски биолог, ендокринолог.
Чуждестранен член (1966).

16 август
80 г. от рождението на ЙОРДАН ДИМИТРОВ КАСАБОВ (16.08.1928–
12.04.1992), физик.
Член-кореспондент (1974).

16 август
155 г. от рождението на НАЧО АНАСТАСОВ НАЧОВ (16.08.1853–
15.03.1916), книжовник, обществен деец.
Действителен член (1898).

18 август
70 г. от рождението на МАРИЯ АНГЕЛОВА БАЛТАДЖИЕВА (18.08.1938),
инженер-технолог, специалист в областта на млякото и млечните
продукти.
Член-кореспондент (2004).

20 август
90 г. от рождението на КИРИЛ МИШЕВ ИВАНОВ (20.08.1918–24.12.2005),
географ.
Член-кореспондент (1977).



22 август
5 г. от смъртта на ХЕРМАН КЛАРЕ (12.05.1909–22.08.2003), немски
химик.
Чуждестранен член (1969).

22 август
105 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР ОБРЕТЕНОВ ОБРЕТЕНОВ
(22.08.1903–19.09.1990), изкуствовед, обществено-политически деец.
Член-кореспондент (1961).

22 август
100 г. от рождението на ПЬОТР НИКОЛАЕВИЧ ФЕДОСЕЕВ (22.08.1908–
18.10.1990), руски философ.
Чуждестранен член (1972).

23 август
85 г. от смъртта на ЛАЗАР ВАНКОВ СТОЯНОВ (20.03.1867–23.08.1923),
геолог, обществен деец.
Действителен член (1900). Дарител на БАН.

24 август
85 г. от рождението на ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ГЛУШКОВ
(24.08.1923–30.01.1982), украински математик, кибернетик, специалист
по електронноизчислителна техника.
Чуждестранен член (1974).

10

25 август
25 г. от смъртта на ИВАН ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ (28.01.1916–
25.08.1983), лекар-уролог.
Член-кореспондент (1977).

27 август
105 г. от рождението на МИРОН НИКОЛЕСКУ (27.08.1903–30.06.1975),
румънски математик.
Чуждестранен член (1969).

27 август
5 г. от смъртта на НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ (21.06.1921–
27.08.2003), историк, обществен и държавен деец, дипломат.
Академик (1979). Заместник-председател на БАН (1982–1988).

28 август
65 г. от смъртта на БОРИС III, български цар (30.01.1894–28.08.1943).
Почетен член (1938).

28 август
110 г. от рождението на ТОДОР АНДРЕЕВ ВЛАДИГЕРОВ (28.08.1898–
17.07.1967), икономист, общественик и дипломат.
Член-кореспондент (1958).
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29 август
170 г. от рождението на ТОДОР ПОППЕТРОВ ИКОНОМОВ (29.08.1838–
28.10.1892), обществено-политически и държавен деец, публицист.
Редовен член (1884).

31 август
75 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ЛИЛОВ (31.08.1933),
философ, естет, политолог, обществено-политически и държавен деец.
Член-кореспондент (1989).

ÍÎÂÈ ÏÎÑÒÚÏËÅÍÈЯ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÀТА ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÍÀ
ÁÀÍ
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg

АВРАМОВ, Аврам. Небесни корени : Избрано / Аврам Аврамов. – Варна : Зограф – Варна,
2007. – 61, [2] с. : 1 портр.
ISBN 9789541501818
System number [000098435]
АДАМОВ, Величко Е. Инвестиции / Величко Е. Адамов, Стоян Проданов. – 4. прераб. и доп.
изд. – Велико Търново : Абагар, 2007. – 446 с. : ил. : Библиогр. с. [433]-438
ISBN 9789544277475
System number [000099546]
АДЖЕМЛЕРСКИ, Светослав. Из миналото на община Ветрино [Варненска област] / Светослав
Аджемлерски, Ивайло Иванов. – Варна : Зограф - Варна, 2007. – 176 с. : ил. ; Библиогр. с. 174175
ISBN 9789541501849
System number [000098489]
АЛАМИНОВ, Христо Александров. Из миналото на село Годлево : Аламиновият род (живото
описание и спомени) / Христо Александров Аламинов ; Ред. Емилия Кадурина. – [Б. м.] : [Б.
изд.], 2007. – 235 с. : фотогр.; портр.
System number [000096481]
АПОСТОЛОВ, Тольо Тодоров. Разкази : Т. 1. Гонитбата на парахода ;Т. 2. Пожарът на танкера
“Искър” / Капитан Тольо Тодоров Апостолов. – Бургас : Информа принт АД, 2007. – 171 с. :
цв. ил.; – 168 с. : цв. ил.
ISBN 9789548995475
System number [000093099]
System number [000097905]
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АРАХАНГЕЛОВА, Венета. Небесна жар : [Стихове] / Венета Арахангелова. – София : Нацио
нален музей Земята и хората, 2005. – 88 с.
ISBN 9549157539
System number [000097953]
АРИЕС, Филип. Човекът пред смъртта : [Кн.] 1. Времето на лежащите мъртъвци; Кн. 2.
Подивялата смърт. / Филип Ариес ; Прев. от фр. Георги Цанков ; Прев. на стиховете Атанас
Сугарев ; Ред. Светлана Морозова. – София : ЛИК, 2004. – 376, [6] с.; 416 с.
System number 000087331
System number 000097794
ISBN9546076279
ISBN 9546076287
БОЕВСКА, Дора. Храмът на грифоните : Легенди и разкази от митологията на траките = The
griffons’ temple : Legends and tales from the Thracian mythology / Дора Боевска ; Прев. на англ.
ез. Людмила Колечкова ; Сн. Георги Димов, Стоян Димов. – София : Хайни, 2007. – 44, 42 с.:
[8] л. сн.
ISBN 9789549835656
System number [000098502]
БОЖИЛОВА, Галина. Училище до булевард с рози : 50 години 132-ро СОУ “Ваня Войнова” / Състав.
Галина Божилова ; Ред. Татяна Стамова. – София : Камея, 2007. – 224 с. : ил. ; фотогр. ; портр.
ISBN 9789546290076
System number [000096471]
БООН, Луи Пол. Менует : [Роман] / Луи Пол Боон ; Прев. от нидерландски Анета ДанчеваМанолова. – София : Пет плюс, 2007. – 135 с.
ISBN 9789544621278
System number [000096492]
БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п.] Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съ
вет и неговата администрация. – София : Сиби, 2007. – 48 с. : Бележки под линия
ISBN 9789547304680
System number [000097442]
ВЕЛЧЕВ, Петър. 99 стихотворения / Петър Велчев. – София : Фондация Земята и хората,
2006. – 124 с.
ISBN 9549177327
ISBN 9789549177329
System number [000083149]
ВЪРЧУ, Дорийн. Кристалните деца : Какво трябва да знаем и как да се грижим за най-новото
поколение / Дорийн Върчу ; Прев. Милена Вълканова. – София : Аквариус, 2007. – 167 с. : ил.
ISBN 9789548692335
System number [000097941]
ГАЙДАРСКИ, Цветан. Тракийският Орфизъм : (За напреднали) : Кн. 1. Тракийският Орфизъм
: (За напреднали) / Цветан Гайдарски. – София : Академия Орфика, 2007-. – 324 с. : фотогр. ;
DVD “Тракийска мистерийна драма” - филм на Академия Орфика ; Библиогр. с. 323-324
ISBN 9789549210019
System number [000097756]
ГАНЧЕВ, Петко. Между миналото и бъдещето : Епос в три части : Ч. 2.
Философията, политиката и бъдещето ; Ч. 3. Преходът. Парламентът “отвътре” / Петко Димитров Ганчев. – София : Арго Пъблишинг, 2007. – 263 с.; – 720 с.
ISBN 9789543680108
ISBN 9789543680115
System number [000085381]
System number [000096745]
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ГЕОРГИЕВ, Здравко. Песен за звездите : Стихове / Здравко Георгиев. – Перник : Дворец на
културата – Перник, 2006. – 104 с.
ISBN 9549077985
ISBN 9789549077988
System number [000097907]
ГИЛМОР, Дейвид. Идеална нощ да идеш до Китай / Дейвид Гилмор ; Прев. Калоян Игнатовски. – София : Прозорец, 2007. – 135 с.
ISBN 9789547335257
System number [000098508]
ГРОЗДАНОВ, Борис. Контрол : Данъчно-осигурителен. Финансов. Митнически : [Учебник за
ВУЗ] / Борис Грозданов. – София : Технически университет – София, 2007. – 204 с.
ISBN 9789544386009
System number [000097912]
ГРОЗДАНОВ, Борис. Публични финанси : [Учебник] Ч. 1. Публични финанси / Борис Грозданов. – София : Технически университет – София, 2006. – 266 с. :табл.
ISBN 9544385606
ISBN 9789544385606
System number [000085718]
ГЪЛОВ, Георги. Петър Дънов : [Книга за живота и мисията на Петър Дънов] / Георги Гълов. – Со
фия : Импулс, [2007]. – 218 с. : сн. + CD-ROM [Паневритмия] ; Библиогр. с. 214
ISBN 9548435101
System number [000098056]
ГЮЗЕЛЕВ, Васил Тодоров. Кавханите и ичиргу боилите на българското ханство-царство (VIIХI в.) / Васил Тодоров Гюзелев. – Пловдив : Фондация Българско историческо наследство,
2007. – 243 с. : ил. ; Именен и геогр. показалец с. [238]-243 ; Библиогр. с. [207]-226
ISBN 9789549198317
System number [000078806]
ДАЛАЙ Лама. Да прозреш себе си / Далай Лама ; Прев. Надежда Розова. – София : Прозорец,
2007. – 240 с.
ISBN 9789547335271
System number [000098526]
ДИМОВ, Янко. Зимен прозорец : Лирика / Янко Димов ; Послеслов Алберт Бенбасат. – Со
фия : Фондация Земята и хората, 2005. – 75, [3] с.
ISBN 9549177319
System number [000097930]
ДИТРИХ, Уилям. Бич божи : [Роман] / Уилям Дитрих ; Прев. от англ. ез. Марин Загорчев. – Со
фия : Ера, 2007. – 383 с.
ISBN 9789549395846
System number [000098391]
ДИТРИХ, Уилям. Наполеоновите пирамиди : [Роман] / Уилям Дитрих ; Прев. от англ. Петър
Нинов. – София : Ера ; НСМ Медиа, 2007. – 415 с.
ISBN 9549395716
System number [000098419]
ДОНЧЕВ, Боримир. Родопеа - жрицата на Перперикон : [Роман] / Боримир Дончев ; Ред. Сне
жана Паскалева. – [София] : Петекстон, 2007. – 320 с. : карти
ISBN 9789544570361
System number [000097686]
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ДРАГОВА, Надежда. Старобългарската култура : Седем етюда / Надежда Драгова. – София :
ЛИК, 2005. – 427 с. : ил. ; Бележки под линия
ISBN 9546076775
System number [000037837]
ЕВАНГЕЛИЕ. Отхвърленият Месия : Евангелието според Йоан: Нов превод с бележки и
статии / Прев. от старогръцки и авт. на бележките и статиите Венцислав Стойков ; Ред. на
библейски прев. Десислава Тодорова, Люба Никифорова. – София : Фондация Библейска
лига, 2007. – 182 с. : Библиогр. с. 181-182
ISBN 9789548960038
System number [000097620]
ЗИДАРОВА, Богдана. На огледалното дъно : [Стихове] : Избрано / Богдана Зидарова. – Со
фия : Захарий Стоянов, 2007. – 168 с.
ISBN 9789540900087
System number [000098434]
ИСАЕВ, Алексей В. Десет мита за Втората световна война : Ключ към тайните на войната /
Алексей Исаев ; Прев. Петя Талева. – [София] : Прозорец, 2007. – 389, [2] с. : табл.
ISBN 9789547335400
System number [000098478]
КАРАКАШЕВА, Лилия Вълчева. Маркетинг : Ч. 2. / Лилия Вълчева Каракашева, Лиляна Менчева, Благодатка Маркова. – София : Призма, 2006. – 279 с. : ил. ; Библиогр. след всяка тема
ISBN 954857129
System number [000098045]
КАРАКАШЕВ, Лилия Вълчева. Международен бизнес : Ч. 1. Международен бизнес / Лилия
Вълчева Каракашева. – София : Призма, 2007. – 222 с.
ISBN 9789548571319
System number [000098006]
КАРАКАШЕВА, Лилия Вълчева. Международен маркетинг / Лилия Вълчева Каракашева. – Со
фия : Призма, 2007. – 272 с. : Бележки след всяка тема ; Библиогр. след всяка тема
ISBN 9548571302
System number [000098018]
КИРАДЖИЕВ, Светлин Стефанов. Мореплаватели, пътешественици, географи –изсле
дователи : Енциклопедичен справочник / Светлин Стефанов Кираджиев. – София : Труд,
2007. – 180 с. : ил. ; Библиогр. с. 177-179
ISBN 9789545287251
System number [000096524]
КИСЬОВ, Стефан. Екзекуторът : [Роман] / Стефан Кисьов. – София : Ера, 2007. – 134 с.
ISBN 9789549395839
System number [000098483]
КИСЬОВ, Стефан. Твоето име е жена / Стефан Кисьов. – София : Експреспринт,
2007. – 304 с.
ISBN 9789549395693
System number [000098496]
КОЛЕВ, Чавдар Василев. Комплексни системи за геозащита / Чавдар Василев Колев. – Со
фия : Техника, 2007. – 164 с. : фиг. ; табл. ; сх. ; Библиогр. с. 160-163
ISBN 9789540306773
System number [000097419]
КОНЪЛИ, Джон. Нечестивци / Джон Конъли ; Прев. Светлозар Николов. – [София] : Прозорец, 2007. – 590, [1] с.
ISBN 9789547334649
System number [000097515]
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КОСТОВ, Енчо. Правна защита на околната среда при бедствия и аварии / Енчо Костов. – Вар
на : ВСУ Черноризец Храбър, 2007. – 192 с. : Бележки след всяка тема ; Библиогр. с. 187-191
System number [000098423]
КРАЧУНОВ, Марин. Любовна мащеха / Марин Крачунов. – Велико Търново : Фабер,
2007. – 171 с.
ISBN 9789547758063
System number [000096484]
КУЗНЕСКИ, Крис. Завещанието на Пилат : [Роман] / Крис Кузнески ; Прев. Петър Нинов. – Со
фия : Ера, 2007. – 430 с.
ISBN 9789549395853
System number [000098530]
ЛИТВИНЕНКО, Марина. Смъртта на един дисидент : Отравянето на Александър Литвиненко
и завръщането на КГБ / Марина Литвиненко, Алекс Голдфарб ; Прев. Цветана Русева. – [София] : Прозорец, 2007. – 405, [2] с.: [4 л. сн.] ; ил.
ISBN 9789547335318
System number [000098459]
МАН, Джон. Кублай хан / Джон Ман ; Прев. от англ. ез. Надежда Розова. – София : Ера,
2007. – 375 с.
ISBN 9789549395877
System number [000098402]
МАРКОВА, Влада. Жената, мъглата и една ръка... : Разкази / Влада Маркова. – София : Литературен клуб Дамаскин, 2007. – 235 с.
System number [000096454]
МЕЖДУНАРОДНА научно-практическа конференция [на тема] “Актуални проблеми на превенцията на престъпността”, 1 . Пловдив . 19 април 2005 : Сборник материали от Първата
научно-практическа конференция, организирана от Юридическия факултет на Пловдивския
университет “Паисий Хилендарски”, 19 април 2005 г. / Състав. Йордан Айдаров. – Пловдив :
Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2006. – 287 с. : табл.; Библиогр. под линия
ISBN 9544233504
ISBN 9789544233501
System number [000098460]
МЕЖДУНАРОДНА научно-практическа конференция [на тема] “Реформите в наказателното пра
восъдие”: “за” и “против” , 2 . Пловдив . 20 юни 2006 : Сборник материали от Втората международна
научно-практическа конференция, организирана от Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 20 юни 2006 г. / Състав. Йордан Айдаров. – Пловдив : Унив.
изд. Паисий Хилендарски, 2007. – 232 с. : Библиогр. под линия
ISBN 9789544234133
System number [000098414]
МИТОВА, Мая. Тъга : Стихотворения / Мая Митова ; Худож. Евгений Босяцки. – София :
Българско войнство 21, 2007. – 120, [1] с. : ил.
ISBN 9789549213225
System number [000098428]
МОНТЕФИОРЕ, Саймън. Сталин : Дворът на червения цар / Саймън Монтефиоре ; Прев.
Цветана Русева. – София : Прозорец, 2007. – 638 с.
ISBN 9789547335387
System number [000101189]
МУРО, Пако. Да приемем или не : Ангажимента да работим и живеем качествено / Пако Муро ;
Прев. Теодора Цанкова ; Ред. Стоян Витанов. – София : Марксант България, 2007. – 99 с.
ISBN 9789549212013
System number [000096500]
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НОНИНСКА, Ирина Станчева. Криптографски методи за защита на информацията : (Ръководство) / Ирина Станчева Нонинска. – София : Технически университет - София, 2007. – 120 с. :
фиг. ; табл. ; Библиогр. с. 115-116
ISBN 9789544386160
System number [000097926]
ОБЩУВАНЕ с Изтока : Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Стоянка Кендерова / Състав. Любомир Климентов Георгиев ; Науч. ред. Румен Ковачев ; Ред. кол. Боряна
Владимирова Христова [и др.]. – София : Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий,
2007. – 547 с. : фотогр.; факс. ; 4 с. снимков м-л
ISBN 9789545230974
System number [000097772]
ОЛАНДЕР, Морис. Археология на езиците : Сборник / Морис Оландер ; Състав. Георги
Каприев ; Ред. Лиляна Деянова. – София : ЛИК, 2006. – 228 с. : Бележки под линия ; Библиогр. под линия
ISBN 9546077119
ISBN 9789546077110
System number [000087053
ОРТБЪРГ, Джон. Всички са нормални, докато не ги опознаеш / Джон Ортбърг ; Прев. Ивалина
Илиева. – София : Нов живот, 2003. – 236 с.
ISBN 9547191942
ISBN 9789547191945
System number [000097429]
ПЕЕВА, Ина Петкова. Украйна - модели и прогнози / Ина Пеева. – Варна : Зограф – Варна,
2007. – 222, [1] с. : табл. ; Библиогр. с. 202-221
ISBN 9789541501856
System number [000098485]
ПЕТКОВ, Пламен. Българите : Историята на едно уникално пътуване: 30 000 километра в
търсене на прародината / Пламен Петков. – София : Труд, 2007. – 374 с. : цв. ил.
ISBN 9545287691
System number [000096503]
ПЕТРОВА, Светла. Природните науки, училището и утрешния свят : Резултати от участието
на България в Програмата за междунарадно оценяване на учениците - PISA 2006 : [Доклад] /
Светла Петрова, Наталия Василева. – София : Център за контрол и оценка на качеството на
образованието, 2007. – 152 с. : ил.; табл.
ISBN 9789548973120
System number [000097782]
ПИСАХМЕ да се знае. – София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2005. – 680 с. :
Именен показалец с. 653-680
ISBN 9789548248570
System number [000096522]
ПОЕТИЧЕН венец : 130 години от Плевенската епопея / Състав. Христо Ганов, Лалка Павлова. – София : Хайни, 2007. – 96 с. : репрод.
ISBN 9789549835649
System number [000098429]
ПОПОВ, Йордан. Персефона, усмихни се! / Йордан Попов. – София : Стършел, 2007. – 158 с.
ISBN 9789548134255
System number [000096505]
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ПОРЯЗОВ, Ангел. Въведение в теорията на мениджмънта : [Учебно помагало за ВУЗ] / Ангел
Порязов. – Варна : Унив. изд. Черноризец Храбър, 2007. – 80 с.
ISBN 9789547153622
System number [000098394]
ПРАТЧЕТ, Тери. Само ти можеш да спасиш света / Тери Пратчет ; Прев. Светлана Комогорова. – София : Прозорец, 2007. – 200 с.
ISBN 9789547335103
System number [000098560]
ПУЧКОВ, Лев. Поясът на шахида : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова. – Пловдив : Хермес, 2007. – 382 с.
ISBN 9789542605645
System number [000097904]
РАЙТ, Лорънс. Ал Каида и пътят към 11 септември / Лорънс Райт ; Прев. Николай Петров. – Со
фия : Прозорец, 2006. – 574 с. : сн.
ISBN 9789547335363
System number [000098500]
РАЙЧЕВА, Стела. Кучета и... други животни / Стела Райчева. – София : ЛИК, 2004. – 355 с.:
[16] л. сн. ; ил.
ISBN 9546076554
System number [000097490]
РАСИЕВ, Турхан. Арменски, гръцки, еврейски, полски, ромски, руски, турски и украински на
родни мъдрости / Събра и нареди Турхан Расиев. – Варна : Зограф - Варна, 2007. – 104 с. :
Библиогр. с. 103
ISBN 9789541501788
System number [000098557]
РОУЛАНД, Лора Джо. Кикунохана : [Криминалните разследвания на самурая Сано Ичиро] /
Лора Джо Роуланд ; Прев. от англ. ез. Людмила Левкова. – София : Труд, 2007. – 400 с.
ISBN 9789545287619
System number [000098389]
РУСИЯ : федерални окръзи и региони : (география, полезни изкопаеми, история,население,
религия, адм. управление, икономика, социална сфера, забележителности, стратегия за развитие) : Енциклопедия / Под науч. ред. М. А. Севрук ; Зам. гл. ред. на бълг. изд. Ст. Д. Шопова ; Прев. от рус. М. Белчева и др. – София : Фондация Устойчиво развитие за България ;
Москва : Международен университет Содружество, 2008. – 489 с. : ил. ; Прил.: Местна власт
и местно самоуправление (обзор на интернет ресурсите) с. 484-489. ; Изданието се посвещава
на Годината на Русия в България и на 130-годишнината от Освобождението на България от
османско владичество
ISBN 9789549174236
System number [000097630]
САМАРОВ, Сергей. Антитерористична акция : Роман / Сергей Самаров ; Прев. от рус. Мария
Петкова. – Пловдив : Хермес, 2007. – 350 с.
ISBN 9789542605584
System number [000097902]
СВИЛЕНОВ, Атанас. Премеждия с интервюта / Атанас Свиленов. – София : Прозорец,
2007. – 312 с.
ISBN 9789547334632
System number [000098553]
СЕДОВ, Б. К. Без надежда / Прев. от руски ез. Мариела Я. Атанасова. – Варна : Компас,
2007. – 320 с.
ISBN 9789547011991
System number [000097906]
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СИГУРДАРДОТИР, Ирса. Третият знак : [Роман] / Ирса Сигурдардотир ; Прев. Стефан Паунов. – [София] : Прозорец, 2007. – 391 с.
ISBN 9789547335356
System number [000098387]
СИКСМИТ, Мартин. Досието Литвиненко / Мартин Сиксмит ; Прев. Юлия Чернева, Антоанета Стаматова. – София : Ера ; Глобус, 2007. – 319 с.
ISBN 9789549395761
System number [000098473]
СИНГХ, Кирпал. Утринни беседи / Карпал Сингх ; Прев. Красимир Христов. – Варна :
Зограф – Варна, [б. г.]. – 252 с. : Портр. на Учителите на Звуковия поток на Бог – 13 с. ;
Библиогр. на книгите на Кирпал Сингх – 12 с.
ISBN 9789541501825
System number [000098408]
СМИЛЯНОВ, Неделчо Атанасов. Стръмни склонове : Роман-изповед / Неделчо Атанасов
Смилянов. – 2. доп. изд. – София : [Българско войнство 21], 2007. – 184 с.: [2 с. сн.] ; ил.
ISBN 9789549213218
System number [000097909]
СТАРИКОВА, Лидия. Камъкът на моята душа : Избери си сам начин за общуване с твоите
камъни / Лидия Старикова. – София : Славяни, 2007. – 304 с. : Библиогр. с. 211-218
ISBN 9789543680122
System number [000096507]
СТРАХОВИЦ, Михаел. Мрежов маркетинг – основи / Михаел Страховиц ; Прев. от нем. ез.
Таня и Стефан Стаеви. – София : ЕТ ДНК - Николай Данков, 2007. – 136 с. : ил.
ISBN 9789549023961
System number [000097945]
ТАЛЕВ, Георги. Благословени трепети : Избрана лирика / Георги Талев. –
София : Светулка 44, 2006. – 87 с. : портр.; факс.
ISBN 9543090505
ISBN 9789543090501
System number [000098450]
ТАФРОВА-ГРИГОРОВА, Адриана. Съставяне на тестове : Приложено към обучението по
химия / Адриана Тафрова-Григорова. – [София] : Педагог 6, 2007. – 96 с. : ил. ; Речник на
използваните термини с. 90-91 ; Библиогр. с. 92-96
ISBN 9789543240340
System number [000097403]
ТЕНЕВ, Теньо. Американска аптека / ТеньоТенев. – София : Труд, 2006. – 327 с.
ISBN 9545286865
ISBN 9789545286865
System number [000096514]
ТОМСЪН, Хънтър С. Страх и омраза в Лас Вегас : Едно свирепо пътешествие до сърцето на
американската мечта / Хънтър С. Томпсън. – София : Прозорец, [2007]. – 237 с.
ISBN 9789547335332
System number [000098458]
ТРИМЕЙН, Питър. Изгубеният наследник : Келтски загадки / Питър Тримейн ; Прев. Надежда
Розова. – София : Ера, 2007. – 328 с.
ISBN 9789549395778
System number [000098498]
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ТРИМЕЙН, Питър. Случаят с архиепископа : Келтски загадки / Питър Тримейн ; Прев. Надежда Розова. – София : Ера, 2007. – 288 с.
ISBN 9789549395709
System number [000098515]
УИЛЯМС, Чарлз. Дългият път за никъде : [Роман] / Чарлз Уилямс ; Прев. Росица Германо
ва. – Варна : Компас, 2007. – 256 с.
ISBN 9789547012011
System number [000098453]
УСТОЙЧИВО управление на земите / Илия Малинов и др. – София : Министерство на околната среда и водите, 2007. – 160 с. : ил.
ISBN 9789548702072
System number [000096685]
ФЕРДИНАНДОВ, Ервин Стефанов. Оптични комуникационни системи : [Учебник] / Е. Ферди
нандов, Б. Пачеджиева, К. Димитров. – София : Техника, 2007. – 326 с. : фиг. ; Библиогр. с.
319-321
ISBN 9789540306780
System number [000097573]
ХИКС, Естер. Изумителната сила на Осъзнатото намерение : [Учението на Абрахим] / Естер Хикс, Джери Хикс ; Предг. от Луиз Хей ; Прев. Мария Симеонова. – София : Сребърно
звънче ; Инвестпрес АД, 2006. – 358 с.
ISBN 9789549191738
System number [000097422]
ХЪРН, Лиан. Кланът Отори : Кн. 1. Заговорът; Кн. 2. Пророчеството; Кн. 3. Възмездието; Кн.
[4.], ч. 1 и 2. Разгромът / Лиан Хърн ; Прев. Людмила Левкова. – София : Труд, 2006. – 325
с.; – 340 с. ; – 384 с.; – 304 с. ; – 350 с.
ISBN 9545285850
ISBN 9789545285851
ISBN 9545286369
ISBN 9789545286360
ISBN 9545286814
ISBN 9789545286810
ISBN 9789545287541
ISBN 9789545287558
System number [000068365]
System number 000078551
System number 000077920
System number 000096458
System number 000096459
ЧЕРНАЕВ, Пенчо. Шестнайсет творци на словото / Пенчо Чернаев ; Ред. Велин Георгиев. – Со
фия : Рал Колобър, 2007. – 168 с.
ISBN 9789549400465
System number [000097747]
ШИШЕДЖИЕВА-ПОПОВА, Мария. Ден и нощ, нощ и ден : Разкази, портрети, рими / Мария
Шишеджиева-Попова ; Худож. Чавдар Гюзелев. – София : Работилница за книжнина Васил
Станилов, 2007. – 177, [2] с. : ил.
ISBN 9789548248600
System number [000096479]
ШИШМАНОВИ четения : Кн. 1. Иван Д. Шишманов-форумът : Сб. с науч. изследвания; Кн. 2.
Иван Д. Шишманов-ученият и гражданинът : Сб. с науч. изследвания; Кн. 3. Иван Д. Шишманов-
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наука и политика / Ред. кол. Румяна Дамянова и др. – София : БАН. Институт за литература ;
Карина М, 2005. – 296 с. ; – 231 с.; – 256 с. : факс.
ISBN 9543150303
ISBN 9543150400
ISBN 9789543150400
ISBN 9789543150496
System number [000039497]
System number [000071843]
System number [000099055]
ШЬОНЕВАЙС, Норбърт. Ръководство за складиране на химични вещества и препарати /
Норбърт Шьоневайс, Светла Крапчева, Цонка Дрянкова. – София : [Б. изд.], 2006. – 80 с. :
ил. ; табл.
ISBN 9549134792
ISBN 9789549134797
System number [000096495]

IV СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА
ИНФОРМАЦИЯ – ЛИЧНОСТ – ЗНАНИЕ
INFORMATION – PERSON – KNOWLEDGE
Елисавета Димитрова E-mail: eli_dimitrova5000@dir.bg
Наталия Янева E-mail: n.ianeva@abv.bg
Елизабет Недева E-mail: elizabeth_nedeva@abv.bg
На 16.05.2008 г. в Специализираното висше училище по библиотекознание и информа
ционни технологии се проведе IV Студентска научна конференция с изложба, посветена на
Националния празник на българската просвета и култура – 24 май, на 130-годишнината от
Освобождението от османско иго и на 100-годишнината от обявяването на независимостта
на България.
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Точно в 10.00 часа водещият форума – студентът от I курс, специалност “Информацион
ни технологии” обяви началото на тържествената церемония, открита със слово от проф. д.ик.
н. Стоян Денчев – Ректор на СВУБИТ. Сред гостите на конференцията бяха видни учени и
специалисти от институциите в областта на информатизацията на България. Водещият прочете обръщението на министър Даниел Вълчев, специално подготвено за „архитектите на
инфосферата” от СВУБИТ.
Студенти – членове на Студентското научно общество на СВУБИТ представиха специал
но подготвено символно встъпление – художествена програма, посветена на личностите,
съградили историко-културния кораб на българския дух.
Чрез академичната епифания “Да се наречеш болгарин” („Homo scribens”) в духа на
съвременните интертекстуални четения и в съответствие с девиза на конференцията - “Aliis
inserviendo consumor” (“Служейки на другите, изгарям!”) бе пресъздаден духът на личностите
от българската история. Представлението беше в два фрагмента: “Славнен кораб на българския
дух (рационално-символно встъпление)” и “Слава на теб, Alma Mater, въздигаща кораба на
българския дух (интерактивна феноменология на времената – минало - настояще - бъдеще)”.
Символните сцени като ноосферична вечност – настояще бяха пресъздадени и в
конкретно-исторически, и в културно-ценностен аспект, защото заветите на личностите на
нашата история пръскат светлина и в настоящето – днес, правейки недостатъчен всеки изказ
на славослов за тях.
Студенти, облечени в български национални носии, по неповторим начин символно
представиха България и нейния народ – нейното историческо и съвременно Възраждане. В
знак на почит към мисията на Апостола на българската свобода – Васил Левски бяха избрани
софийската и панагюрската носии. Репликите – чрез метода на цитирането – бяха подбрани
от “История славяноболгарская” на отец Паисий Хилендарски (прев. на съвр. ез. от акад.
Петър Динеков), от речта на Христо Ботев, произнесена от него в качеството му на учител
през 1867 г. в родния му град Калофер по случай 11 май – Деня на Равноапостолите Св. Св.
Кирил и Методий, тезата на проф. Беньо Цонев, застъпена в труда му “Новобългарска писменост преди Паисия” (Бълг. преглед, І, 1894, N 8, с. 80–94. – Вж: Шишманов, Ив. Д. Избрани
съч. Т. 1–2. С., 1965–1966.; Т. 2., 1966, с. 315.), “Панонски легенди” на Св. Климент Охридски,
поемата “Горски пътник” на Георги Стойков Раковски, Джобното тефтерче на Васил Левски,
стихотворението на Христо Ботев “Моята молитва”, текста на българската народна песен
“За Райна Попгергьова”, поемата на Иван Вазов “Левски”, Дневника на Екзарх Йосиф I, историческия роман на проф. Вера Мутафчиева “Предречено от Пагане”. Репликите на Говорещия
хор на Студентите – Личностите на България бяха подбрани от Псалтира.
По време на представлението на екран бяха експонирани, хронологично представени и
тематично подредени, изображения на икони, картини, скулптури, фотографии и документални
материали за историческите личности, олицетворяващи кораба на българския дух. Паметниците на материалната култура от историята на писмото, съхранени на земята на България,
бяха представени като единна непрекъсната тъкан на историята на духовната култура. По този
начин чрез визуализация бяха представени знаменателните събития и личностите в историята
на България, обозначаващи славния кораб на нейния дух. Подготвеният видеоматериал беше
дело на студентите от I курс на СВУБИТ, специалност “Библиотекознание и библиография”
Елисавета Димитрова и Наталия Янева. Музикалното оформление бе дело на състудентката
им Елизабет Недева. Придържането към природата на интертекстуалния феномен, фиксиран
и чрез второто заглавие на символното представление - “Homo scribens” (“Пишещ човек”),
намери израз в сценографското решение - участниците да четат.
На финала – вместо скрижалите на историята – студентите-участници в Академичната
презентация представиха на Ректора на Вуза:
- Паметната книга – дар от Студентското научно общество на СВУБИТ, съдържаща
свитък – библиографски указател на 277 публикации в специализирания научен печат – дело
на студентите за периода на предходните (I-III) студентски научни конференции;
- сигнален екземпляр на намиращия се под печат том на „Трудовете на Студентското
научно общество” на Вуза (Том I. София, 2008);
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- образци от 83 подготвени нови изследвания на студентите, представени на форума.
Музикалният редактор на композицията, студентката Елизабет Недева (I курс “Библиотекознание и библиография”) бе включила откъси от литургични творби на Йоан Кукузел,
акад. Добри Христов, любимата песен на Васил Левски (“Откога си, моме калугерица”) и
други (записи от фонотеката на Българското национално радио). Специално подбраните фанфарни рефрени бяха от “Италианско капричио” на Пьотър Илич Чайковски и Концерт N 5
във фа-мажор на Лудвиг ван Бетховен.
Акцент в конференцията бяха научните изследвания на студенти от СВУБИТ и тяхното
представяне, което се осъществи в три секции:
I секция: Библиотекознание, библиография, книгознание.
II секция: Информационни технологии
III секция: Културно-историческо наследство.
Структурирана по секции, отразяващи диференциацията на вътрешнодисциплинарното
рефлектиране (фрагментиране) на интердисциплинарната информационна наука, планировката
на студентските научни форуми на Вуза съответства на академичната концептуална архитектура на учебно-педагогическия процес.
В процеса на подготовката на конференцията се активизира публикуването на подготвяните от студентите изследвания в рубриката “Студентско научно творчество”, намираща
се във вътрешната електронна страница на Вуза. Информационни съобщения за форума и
най-ярките му характерни атрибути – самите изследвания на студентите – се публикуват в
ключови специализирани периодични издания („Трудове на СВУБИТ”, в. „За буквите”, сп.
„Издател”, сп. „Наука”, „Бюлетин на Централната библиотека на БАН”, сп. „Библиотека” и др.).
Подготвяната пълнотекстова база данни на форумите (I: NN 1-9; II: NN 10-66; III: NN 67- 205;
IV: 206-289) е уникален архисъвременен ресурс по методология на информатизацията у нас по
стратегическия системен комплекс на информационното моделиране: 1. интердисциплинарни
изследвания; 2. актуални теми на съвремието; 3. историко-културни изследвания; 4. изследвания
на традиционно публикувани издания; 5. изследване на електронни публикации.
Резултатите показват следните тенденции: ако през 2005 г. интердисциплинарните
изследвания представляват 22,22 % от целия докладван от студентите масив от самостоятелно подготвени научни изследвания, то през 2006 г. този процент нараства на 59,50 %, за да
достигне 74,16 % през 2007 г. На тазгодишната IV Студентска научна конференция процентът
на тези изследвания представлява 54,76 %. Изследванията по актуални теми на съвремието
се движат в следните стойности – 88,88 % за 2005 г., 24,50 % за 2006 г., 12,96 % за 2007 г. и
30,95 % за 2008 г. Историко-културните изследвания бележат своя най-голям ръст през 2008
г. – 69,04 %, докато през предходните 2005, 2006 и 2007 г. са съответно 22,22 %, 17 % и 21,60
%. През 2005 г. изследванията на традиционно публикувани издания представляват целия
докладван масив. Постепенно те отстъпват място на изследванията на електронни публикации
и процентът им намалява на 78,49 % за 2006 г. и 78,48 % за 2007 г. През 2008 г. процентът на
изследванията на традиционно публикувани издания е 82,14 %. От своя страна, изследванията
на електронни публикации нарастват от 0 % за 2005 г. на 22,32 % за 2006 и 2007 г. На тазгодишната научна конференция процентът им е 17,86 %.
Идеята на Ръководството на Специализираното висше училище по библиотекознание
и информационни технологии е студентската научна конференция да се превърне в ежегоден
научен форум, който да консолидира творческите усилия на всички катедри в изграждането на
школа от млади изследователи в областта на динамично развиващата се интердисциплинарна
информационно-комуникативна сфера.
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БЕЛИЯТ ЛИСТ или ПРОКЛЯТИЕТО НА ГУТЕНБЕРГОВИ
(Есе)
Алек ПОПОВ, E-mail alecpopov@yahoo.com

Може би най-изтърканото клише в писателската митология е „страхът от белия лист”.
Вече не помня кой, кога и къде е артикулирал за пръв път симптомите на тази фобия, но се
смята, че всеки автор принципно страда от нея. Мъките си пред белия лист са изплакали
както световни писатели от ранга Хемингуей и Греъм Грийн, така и полу-анонимни пера,
творящи в нишите на интернет пространството, а времето и прогреса като че ли с нищо не
са допринесли за облекчаването им. Независимо дали става дума за хартиен или дигитален
носител, проблемът остава същият. Плазмените екрани може би спестяват хартията, но не
и страниците. Загризал молив, захапал цигара, лула или пура, засмукал гърлото на бутилка,
авторът продължава да медитира пред бялото поле. Дори когато се изхитря да диктува,
проклетата страница неумолимо се прожектира в съзнанието му. Страница, която трябва да
бъде изпълнена с думи. Думи, които трябва да произведат смисъл. Навярно това е проклятието
на Гутенберг.
„Борбата с белия лист” вероятно е най-обикнатата и разпространена писателска
поза. Различаваме три основни типа: екзистенциално-депресивна - „Цял живот съм осъден
да пуша цигара над белия лист”; маниакално-агресивна - „Белият лист е врата към
гениалността...”; патетично-регресивна - „Все още не съм готов да пиша. Да цапам белите
платна със моята бавна мисъл.” На практика обаче става въпрос за нещо доста по-прозаично,
предмет на конкретно усилие, свързано с пренасянето на определено количество думи от
главата на пишещия във физическото пространство. Усилие, което предполага не само чиста
умствена енергия, но и значително телесно участие. Казано с думи прости – хамалогия.
Защото понякога думите тежат като камъни. Осъзнаваш го едва след като си хлопнал капака на
лаптопа… Не случайно професионалните писатели са обсебени от броя на думите, дори знаците
и може би една от най-често задаваните команди на компютъра (поне що се отнася до моя!)
е Word Count. До този момент например съм написал 302 думи, без да смятаме заглавието.
Последният ред прибавя още цели 12. Наистина, какво безценно изобретение!
Ако трябва да сме честни, количеството винаги е било по-важно от качеството. Може
би затова писателите често си слагат дневна норма от думи, която трябва да изпълнят. В това
отношение доста приличат на майсторите. И също като тях мразят да изхвърлят материал.
Макар да е неизбежно, уви! Няма нищо по-неприятно от това да гледаш как бялото поле отново
настъпва, изличавайки редовете, които си успял да отвоюваш с толкова мъка от пустия лист.
Някои, включително аз, складират изпадналия материал с надежда, че някой ден може да им
влезе в работа. Компютърът ми например е пълен с такива пасажи, които сами по себе си
вероятно не са лоши, но са се оказали структурно несъвместими с основния текст. Описания,
ситуации, портрети, коментари, диалози, понякога дори цели глави – просто ми е жал да ги
пратя в кошчето. Току виж паснали в някакъв друг текст. Което почти никога не става…
Строго погледнато, белият лист не е нищо повече от строителна площадка. Терен, върху
който авторът гради своите кули от думи. Но за разлика от парцелите по родното Черноморие
цената му все още е сравнително достъпна. Разбира се, не липсват и опити за спекула, но
обикновено не водят до желания резултат. Особеностите на терена не го позволяват. Белият
лист, пред който се е чучнал Маркес, не се различава от листа, пред който се блещи всеки от
милионите драскачи по света. Нито мястото, откъдето купуваме хартия, нито марката, грамажът
или степените на белотата имат някакво отношение към текста, който ще се разположи върху
нея. Думите не идват по-лесно върху екрана на компютъра, отколкото върху машинописната
страница. Нито пък има кой знае какво значение дали една страница е създадена в Уиндоуз
или в Линукс. Епосът Гилгамеш е записан на глинени плочки, Илиадата – върху хвърчащите
листове на паметта. Истината е, че писателите не се спират пред нищо. Биха превели своите
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кервани с думи дори през страниците на пергамент от човешка кожа, ако се налага. А какво
ги чака отвъд? Следващият бял лист, естествено. Материалът е без значение.
[Препеч.: в. Капитал – Light, бр. 21, 24-30 май 2008 г.]
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