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100 ГОДИНИ ОТ ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

„...За да отговоря на държавните
нужди и народното желание, с
благословението на Всевишния,
ПРОВЪЗГЛАСЯВАМ СЪЕДИ
НЕНАТА НА 6 СЕПТЕМВРИ
1885 ГОД. БЪЛГАРИЯ ЗА НЕ
ЗАВИСИМО БЪЛГАРСКО ЦАР
СТВО и заедно с народа си дъл
боко вярвам, че този Ми акт ще
намери одобрението на Великите
Сили и съчувствието на целия
просветен свят.
Да живее свободна и независима
България!
Да живее Българският народ!”

В. “Дневник“, № 2212, 24 септ. 1908 г.

Из Манифеста за провъзгласяване неза
висимостта на България, прочетен от
княз Фердинанд на 22 септември 1908 г.
в гр. Велико Търново (ЦДА - София)

Независимостта от 1908 г. в българския периодичен
печат: Сборник документи / Състав., коментар и
бележки Милен Куманов. – София : ИК Гутенберг,
2008. – 582с.
ISBN 9789546170354

ЗА СБОРНИКА, ПОСВЕТЕН НА ЮБИЛЕЯ
ст.н.с. д-р Милен Куманов, GSM 0887 176 861
Тази година се навършва едно столетие от провъзгласяването независимостта на България.
През последните 50-60 години това събитие беше неоснователно подценявано, а то има огромно
значение, тъй като слага финалната точка на националноосвободителните борби на българския
народ против петвековното османско владичество. Наистина Руско-турската освободителна
война донесе Освобождението на България, но последвалия след това Берлински договор пос
тави Българското княжество под сюзеренитета на Високата порта. Във вътрешен план този
акт нямаше кой знае какви особени последици, тъй като развитието на политическия живот



вървеше съобразно повеленията на Търновската конституция от 1879 г. Не така стояха нещата
във външнополитически план, макар и в тази област присъствието на Османската империя да
не беше така ярко. Все пак дипломатическите представители на България бяха с най-ниския
статус според традиционната дипломатическа йерархия.
С един замах на 22 септември 1908 г. България се откъсна от орбитата на Османската империя
и се провъзгласи за независима. С оглед историческата традиция тя се върна към ранга на
българската държава от епохата преди падането под османска власт, обявявайки се за ц а р 
с т в о , а на главата на нейния владетел княз Фердинанд бе сложена царска корона.
Няма да се спираме на причините, обусловили успешния край на това историческо събитие.
Нашата задача е да покажем как този акт е намерил отражение в българския п о л и т и ч е с к и
печат. Отговор на този въпрос читателят може да намери в излезлия наскоро документален
сборник „Независимостта от 1908 г. в Българския периодичен печат”. В него съставителят се
е опитал да подбере най-значимите статии, поместени в печатните органи на българските по
литически партии от началото на 20 в. – като се започне от управляващата Демократическа
партия до БРСДП /тс/.
Вниманието на съставителя с основание е насочено и към непосредствените събития, пред
хождащи провъзгласяването на независимостта на България – дипломатическия скандал
с българския представител в Цариград Иван Ст. Гешов (30 август 1902) и завземането на
Източните железници, намиращи се на територията на България (началото на септември
1908).
Както и следва да се очаква, най-голямо място в разглеждания сборник е отделено на отклика
на българския политически печат към провъзгласяването на независимостта.
И най-беглият поглед върху съдържанието на включените в сборника статии показват: всички
политически партии, без оглед на тяхната идейна принадлежност, посрещат извършения акт
с нескриван възторг. Като управляваща партия, демократите се опитват да присвоят цялата
заслуга за станалото събитие за себе си. Опозиционните партии, напротив, оспорват не само
този стремеж, но се опитват да покажат, че провъзгласяването на независимостта на България
е резултат от сложни задкулисни борби, в които България играе най-малка роля.
Всички десни партии приемат като напълно естествено провъзгласяването на княз Фердинанд
за български цар: има царство – значи има и цар. Не така мислят левите партии в лицето на
социалистите, земеделците, а заедно с тях и радикалите – някои от тези партии чак до 1911,
когато Петото велико народно събрание узаконява извършения акт от септември 1908, т.е.
обявяването на България за царство.
Известно разномислие между политическите партии има и по въпроса за ролята на отделните
велики сили за признаването на българската независимост. Тук спорът се води главно за
участието на Русия, доколкото тя практически изиграва роля за преодоляване съпротивата
на Османската империя, опрощавайки част от финансовия й дълг, наложен й по силата на
Санстефанския мирен договор.
Като цяло печатът на политическите партии отразява обективно провъзгласяването на незави
симостта. Различията, които съществуват в него, се дължат главно на различията в идейната
принадлежност на отделните политически партии, нещо, което е съвсем естествено. Този факт
ни най-малко не намалява голямото значение на печата, част от който съставителят е успял
да обхване в предлагания от него сборник.
Като се има предвид в какво лошо състояние се намират старите български вестници,
сборникът ще подпомогне в значителна степен всички, които се интересуват от голямото
събитие – провъзгласяването на независимостта на България. Тъй като в същото време сбор
никът е и едно н а у ч н о издание (за по-важните събития и лица са дадени кратки поясни
телни бележки), той може да се ползва и от специалисти, занимаващи се с новата българска
история.
За по-бързото ориентиране на ползвателите на сборника съставителят е изготвил и два пока
залеца – именен и географски.
В този вид изданието е наистина едно ценно помагало не само за конкретното събитие, но и
за политическата история на България в началото на 20 в.



ОТДЕЛ ”ОБСЛУЖВАНЕ И ФОНДОВЕ”
Силвия Найденова - зам. началник отдел “Обслужване и фондове”
E-mail: Silvia_Najdenova@abv.bg

Основните дейности в отдел “Обслужване и фондове” са свързани с мисията на Централ
ната библиотека на БАН да обслужва българската наука и чрез съчетаването на традиционните
и модерните технологии и услуги да се изгражда и развива като съвременен библиотечно-информационен център. ЦБ на БАН обслужва научни работници, преподаватели, специалисти,
студенти, граждани.
В съответствие с тази функция отделът насочва усилията си към:
- организиране на библиотечните фондове;
- обслужване на читателите с библиотечни документи от фондовете на Централната
библиотека и на други библиотеки в страната и в чужбина чрез национално и международно
заемане;
- ретроконверсиране на библиотечни документи от фонда на ЦБ;
- дигитализиране на микрофилмирани старобългарски ръкописи, българска възрожден
ска книжнина и други редки и ценни библиотечни документи;
- провеждане на текуща инвентаризация и вторичен подбор на библиотечни документи
от фонда на ЦБ.
Библиотечният фонд на Централната библиотека на БАН съдържа над 600 000 тома
библиотечни документи, като книгите са над 400 000 т., а периодичните издания – над
200 000 т.; поддържат се 12 специализирани колекции и 41 лични библиотеки. Библиотечните
документи са разположени в основно хранилище (2 подземни и 4 надземни етажи) и депо
зиториум за малко използвана литература.
Обслужването се извършва чрез съчетаване на информационните възможности на тра
диционните и електронните каталози:
- традиционният каталог се поддържа до 2002 г. и съдържа информация за книги, перио
дични издания на кирилица и латиница, картографски издания, графични издания, старопечатни
книги, дисертации, защитени в България, микрофилми и фотокопия на ръкописи;
- електронният каталог се въвежда през 2003 г.
Служителите в отдел „Обслужване и фондове” предоставят следните библиотечноинформационни услуги на своите читатели:
- търсене в традиционните и електронните каталози;
- индивидуално заемане на библиотечни документи за дома и ползване в читалнята;
- междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане (МЗ и ММЗ);
- размножаване на библиотечни документи (ксерокопиране и сканиране);
- предоставяне на справки – устни и фактологични;
- организиране и участие в изложби;
- доставка на документи по електронен път;
- достъп от IP пространството на БАН до 17 научни бази данни.
Читалнята на Централната библиотека на БАН, която носи името на дарителя акад.
Стефан Панаретов, разполага с 30 места, четири компютъра и два апарата за четене на микро
филми. Нейният фонд наброява 8 943 библиотечни единици, като значителна част от тях са
справочници и енциклопедии.
Само през 2007 година в Централната библиотека на БАН са регистрирани 950 читатели, посещенията им са 6398, раздадените библиотечни документи са 5123. Чрез МЗ и ММЗ
са доставени 167 заглавия.
Едно от най-значителните постижения на Централната библиотека след 2002 г. е
внедряването на модерната интегрирана библиотечна система ALEPH500 за управление на



библиотечно-информационните ресурси. Голям принос за нейното въвеждане и функциони
ране има и колективът на отдел ”Обслужване и фондове” с реализирането на проекта за
ретроконверсия на библиотечния фонд. Ретроконверсирани са фондовете на читалня ”Акад.
Стефан Панаретов”, фонд ”Академика”, сбирките на ООН и Световната банка. В момента се
ретроконверсира сбирката от старопечатни книги, като едновременно с това започна и тяхно
то дигитализиране.
Стратегията за бъдещата дейност на Централната библиотека на БАН е насочена към
превръщането й в съвременна дигитална библиотека, която се стреми към опазване на книжов
ното богатство чрез дигитализиране на ценните и редки библиотечни документи. Именно с
това е свързан и друг проект в ЦБ, в който участват и сътрудници на отдела, свързан с машинночитаемо описание на ръкописи (на микрофилми) на кирилица във формат MARC21 и
сканирането им, както и сканиране на периодични издания от края на XIX и началото на
XX век.
През последните 6 години във връзка със Закона за счетоводството отделът, съвместно с колеги от други отдели, организира и осъществява инвентаризация на библиотечните
документи в централното книгохранилище и депозиториума. Това е една трудна и отговорна
дейност, която ще допринесе за съхранението, организацията и опазването на фондовете, които
са притежавани от Централната библиотека на БАН. До този момент са проверени над 450 000
библиотечни единици. Друга много съществена дейност, извършвана от служителите на отдел
”Обслужване и фондове”, е вторичният подбор, дейност, свързана отново със съхранението,
организацията и опазването на фондовете.
Работата в отдел ”Обслужване и фондове” е свързана и изцяло подчинена на световните
тенденции за опазване на културно-историческото книжовно наследство и осигуряване на сво
боден и неограничен достъп до него; заедно с това основна задача на служителите от отдела
е осъществяването на съвременно библиотечно-информационно обслужване на потребители
от БАН, страната и чужбина.

ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2008)
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg

01 септември
115 г. от рождението на ДАКИ ЙОРДАНОВ ВИЧЕВ (01.09.1893–
05.04.1978), ботаник.
Извънреден член (1945), академик (1947).

01 септември
90 г. от рождението на СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ТИХВИНСКИ
(01.09.1918), руски историк и китаевед.
Чуждестранен член (1988).



01 септември
150 г. от рождението на ТРАЙКО ЦВЕТКОВ КИТАНЧЕВ (01.09.1858–
01.08.1895), книжовник, обществен деец и преводач.
Дописен член (1884), редовен член (1884).

04 септември
50 г. от смъртта на ДИМИТЪР ДЕЧЕВ ДЕЧЕВ (28.08.1877–04.09.1958),
филолог, епиграф.
Дописен член (1937), редовен член (1943).

06 септември
100 г. от рождението на ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОТЕЛНИКОВ
(06.09.1908), руски радиоастроном.
Чуждестранен член (1987).

06 септември
110 г. от рождението на КСЕНОФОНТ АНДРЕЕВ ИВАНОВ (06.09.1898–
22.01.1967), ветеринарен лекар.
Член-кореспондент (1947), академик (1952).

07 септември
85 г. от рождението на РИКАРДО ПИКИО (07.09.1923), италиански
езиковед и литературовед, славист и българист.
Чуждестранен член (1981).



07 септември
30 г. от смъртта на ГРГА НОВАК (02.04.1888–07.09.1978), хърватски
историк и археолог.
Чуждестранен член (1964).

09 септември
55 г. от смъртта на БОРИС ДМИТРИЕВИЧ ГРЕКОВ (21.04.1882–
09.09.1953), руски историк.
Чуждестранен член (1946).

09 септември
180 г. от рождението на ЙОАКИМ ГРУЕВ ПРОЙЧЕВ (09.09.1828–
01.08.1912), просветен деец, книжовник и преводач.
Дописен член (1881), редовен член (1884).

09 септември
105 г. от рождението на КРЪСТЮ ЖЕЛЯЗКОВ ДОБРЕВ (09.09.1903–
04.12.1976), икономист, обществено-политически и държавен деец.
Член-кореспондент (1967).

09 септември
125 г. от рождението на СТЕФАН ГАВРИЛОВ БАЛАМЕЗОВ (09.09.1883–
30.09.1960), юрист, дипломат.
Дописен член (1930), редовен член (1946).

10 септември
80 г. от смъртта на ФЬОДОР ИВАНОВИЧ УСПЕНСКИ (19.02.1845–
10.09.1928), руски историк и археорог-византолог.
Чуждестранен член (1926).



11 септември
45 г. от смъртта на ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ЧАКАЛОВ (16.02.1886–
11.09.1963), математик.
Дописен член (1925), действителен член (1930), ковчежник на БАН (19391947).

11 септември
85 г. от рождението на ШИМОН САМУИЛ НИНЬО (11.09.1923–01.06.2003),
лекар-педиатър.
Член-кореспондент (1984).

12 септември
65 г. от рождението на ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ (12.09.1943),
криобиолог.
Член-кореспондент (1989), академик (1995).

12 септември
85 г. от рождението на ВЕРНЕР ЕРЕНХОЛД ШЕЛЕР (12.09.1923), немски
фармаколог.
Чуждестранен член (1982).

15 септември
30 г. от смъртта ЕМИЛ СТЕФАНОВ ДЖАКОВ (02.03.1908–15.09.1978),
физик-електроник.
Член-кореспондент (1948), академик (1967).



18 септември
100 г. от рождението на ВИКТОР АМАЗАСПОВИЧ АМБАРЦУМЯН
(18.09.1908–12.08.1996), арменски астроном и астрофизик.
Чуждестранен член (1974).

18 септември
100 г. от рождението на ИГНАТ ЕМАНУИЛОВ ИГОВ (18.09.1908–
24.11.1966), ветеринарен лекар, микробиолог, общественик.
Член-кореспондент (1948), академик (1961).

18 септември
40 г. от смъртта на КОНСТАНТИН ПЕТРОВ МАТОВ (03.10.1899–
18.09.1968), ветеринарен лекар, паразитолог и хелминтолог.
Член-кореспондент (1958).

23 септември
155 год. от рождението на КОНСТАНТИН СТОИЛОВ СТОИЛОВ
(23.09.1853–23.03.1901), юрист, публицист, политик и държавник.
Дописен член (1881), редовен член (1884).

24 септември
70 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР ХАРАЛАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
(24.09.1938), инженер-лесовъд.
Член-кореспондент (1995), академик (2003).

26 септември
185 год. от рождението на ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ (26.09.1823–
27.01.1886), руски писател, публицист и общественик, славянофил.
Чуждестранен член (1884).



26 септември
50 год. от смъртта на КАЗИМЕЖ НИЧ (01.02.1874–26.09.1958), полски
езиковед-славист, диалектолог.
Чуждестранен член (1926).

27 септември
110 г. от рождението на ТОНЧО ПЕТРОВ РАДЕВ (27.09.1898–28.12.1981),
ветеринарен лекар, физиолог.
Член-кореспондент (1952).

28 септември
100 г. от рождението на МАРИН ПЕТРОВ ГОЛЕМИНОВ (28.09.1908–
19.02.2000), композитор и диригент.
Академик (1989).

30 септември
40 г. от смъртта на АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ БОЖИНОВ (24.02.1878–
30.09.1968), художник-карикатурист, публицист и критик.
Дописен член (1929), редовен член (1941).

30 септември
125 год. от рождението на ИВАН ИВАНОВ СНЕГАРОВ (30.09.1883–
28.02.1971), историк на българската църква и култура.
Дописен член (1933), редовен член (1943).
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ÊÍÈÃÈ ÎÒ ÀÊÀÄÅÌÈЧÍÎТО ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ “ÏÐÎÔ. МÀÐÈÍ ÄÐÈÍÎÂ”,
ÏÎÑÒÚÏÈËÈ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg

ИВАНОВ, Димитър. Аретè-логия : Обучение и възпитание на лидера : Кн. 3 - /Димитър Иванов. – София : Акад. изд. проф. Марин
Дринов, 2008. – 336 с. : ил.
ISBN 9789543222919
System number [000103832]
Разглежда се въпросът за лидерството – неизбежен елемент на
ефективното управление на всяка човешка дейност. Изтъква се, че
категорично е възприето в теорията и в социалната практика схващането, че ефективното управление е невъзможно без лидерство.
Могат ли отделните хора да бъдат обучавани и възпитавани за ли
дери или се раждат такива? Защо личности със съвсем различни
черти, образование и култура успяват да се изявят като успешни
лидери? Вярно ли е, че няма лидерство без последователи? На тези
и други въпроси се търси отговор в настоящия труд.

КОСЕВ, Константин Димитров. Зад кулисите на Берлинския конгрес
и родилните мъки на Третата българска държава / Константин Ко
сев. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2008. – 78, [1] с.
ISBN 9789543222872
System number[ 000103751]
Проследяват се малко известни детайли и обстоятелства около
мирните дипломатически преговори между великите сили, свързани с подготовката и бурните заседания, при които протича Берлинският конгрес от 13 юни до 13 юли 1878 г.

ПЕЙЧЕВА, Лозанка Г. Между Селото и Вселената : Старата фолклор
на музика от България в новите времена / Лозанка Г. Пейчева ; Ред.
Венцислав Димов Димов. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов,
2008. – 584 с. : Рез. на англ. ез. с. 581-[583] ; Библиогр. с. 553-580.
ISBN 9789543222575
System number [000103820]
Изследването е нов прочит и интерпретация на множество налични
свидетелства от различни равнища, с цел да превърнат в холистично познание промените, случили се с предмодерната, селска
фолклорна музика от България, когато тя се свързва с настояще
то и бъдещето и излиза от своята иманентна разположеност в
миналото.

11

PHOSPHORION : Studia in Honorem Mariae Čičikova / Състав. и
отг. ред. Диана Гергова Спасова ; Ред. Анелия Божкова, Христо
Попов, Момчил Кузманов. – София : Акад. изд. проф. Марин
Дринов, 2008. – 654 с. : ил.; табл.; фотогр. ; Рез. на англ. ез. след
всяка тема.
ISBN 9789543222506
System number [000103827]
Сборникът е посветен на ст.н.с Мария Чичикова – виден български археолог и съдържа изследвания на нейни колеги, приятели и
ученици.

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

ГЕРГОВА, Иванка Йорданова. Паметници на църковното изкуство
ХIV-ХIХ век от Националния археологически музей : [Каталог] /
Иванка Йорданова Гергова. – София : БАН. Археологически ин
ститут с музей, 2008. – 38 с. : цв. ил.
ISBN 9789549218145
System number [000103835]
В книгата са отразени паметниците на църковното изкуство от
XIV - XIX век, намиращи се в НАИМ и Института за изкуствозна
ние при БАН.

ПРАИСТОРИЧЕСКИ проучвания в България : Новите предизвика
телства : Доклади от Националната конференция по праистория,
Пещера, 26-29.04.2006 / Под ред. на Мария Гюрова. – София : БАН.
Археологически институт с музей, 2008. – 274 с. : ил. ; Бележки под
линия ; Библиогр. след всяка тема
ISBN 9789549218114
System number [000103841]
В сборника са представени адаптираните за печат доклади
на повечето от участниците в Националната конференция по
праистория, проведена през 2006 г.

АМУСИН, Иосиф Давидович. Ръкописите от Мъртво море / Иосиф Давидович Амусин ;
Прев. от рус. ез. Явор Иванов, Борислав Попов. – София : Мириам, 2006. – 296 с. : ил.; факс.;
фотогр. ; Библиогр. под линия
ISBN 954787019x
ISBN 9789547870192
System number [000100013]
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БАРЕТ, Клайв. Египетските богове и богини : Митология и религия на Древен Египет / Клайв
Барет ; Прев. от англ. ез. Мария Арабаджиева ; Ред. Делян Арабаджиев. – 2. прераб. и доп.
изд. – София : Мария Арабаджиева, 2006. – 190 с. : ил. ; Библиогр. с. 183-185
ISBN 9545843500
ISBN 9789545843501
System number [000100001]
ВЛАДИМИРОВ, Иван. Международно частно право : Обща и специална част / Иван
Владимиров. – 4. прераб. и доп. изд. – София : Софи-Р, 2005. – 656 с. : Бележки под линия
ISBN 954638139X
System number [000099991]
ДАЙЪР, Уейн У. Живот в равновесие : 9 принципа за създаване на навици, които отговарят на
желанията ви / Уейн У. Дайър ; Прев. Станислава Миланова. – София : Кибеа, 2007. – 205 с.
ISBN 9789544744380
System number [000100092]
ДАЛАЙ ЛАМА. Четирите благородни истини / Далай Лама ; Прев. Диана Гочева ; Състав.
[на частта с. 150-248] Мария Арабаджиева. – 2. прераб. изд. – София : Мириам, 2007. – 243,
[4] с. : ил. ; Бележки с. 143-147 ; Кратък ециклопедичен речник с. 219-243
ISBN 9789547870451
System number [000100185]
ДРЮОН, Морис. Александър Велики / Морис Дрюон ; Прев. от фр. Любомир Б. Павлов. – 2.
прераб. изд. – София : Мария Арабаджиева, 2006. – 411 с.
ISBN 9545843608
ISBN 9789545843600
System number [000090201]
ДЪНОВ, Петър Константинов. Веригата на божествената любов : Годишни срещи 19031915 : [Протоколи от годишните срещи] / Петър Константинов Дънов ; Авт. на протоколи
Петко Гумнеров, Димитър Голов ; Състав. и ред. Димитър Калев. – София : Захарий
Стоянов Бяло братство, 2007. – 511 с. : фотогр. ; Азб. показалец с. 505-[512] ; Речник на
остарели и чужди думи с. 501-504
ISBN 9789547399877
System number [000094608]
ЕЙМИС, Мартин. Другите : Тайнствена история / Мартин Еймис ; Прев. от англ. Ангел
Игов. – София : Фама, 2006. – 214, [1] с.
ISBN 9545972386
ISBN 9789545972386
System number [000100050]
КОНФУЦИЙ. Лун юй : [Беседи и поучения] / Конфуций ; Прев. Мария Арабаджива. – 2. прераб.
изд. – София : Мария Арабаджиева, 2007. – 509 с. : Бележки под линия
ISBN 9789547870383
System number [000100080]
КЪНЕВ, Петър Стоянов. Трубадур на вечността : Йордан Йовков – герои и прототипи : Добруджа
и Алфатар : Нови изследвания / Петър Кънев. – Силистра : РИТТ, 2007. – 340 с. : ил. ; факс.
ISBN 9547591924
ISBN 9789547591929
System number [000100020]
ЛЕВСКИ пред съда на Портата : Процесът в София 1872-1873 г. в османотурски, дипломати
чески документи и домашни извори / Състав. и ред. проф. д.и.н. Дойно Дойнов, ст.н.с. д-р
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Огняна Маждракова-Чавдарова. – София : Златен змей, 2007. – 520 с. : Показалец на личните
имена с. 487-513 ; Резюме на англ. ез. с. 515-517
ISBN 9789549063325
ISBN 9789549214314
System number [000100058]
ЛИВАДКИН, Димитър. Как отделение А роди публичните убийства : [Разкази] / Димитър
Ливадкин ; Ред. Петър Витанов. – [Б. м.] : [Б. изд.], 2007. – 776 с.
System number [000100024]
МАКИНТОШ, Кристофър. Братството на Розата и Кръста : Розенкройцерите – история,
митология и ритуали на езотеричното общество / Кристофър Макинтош ; Прев. от англ.
Таня Франгова. – [София] : Мириам, 2006. – 311 с. : ил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с.
297-309
ISBN 954787022X
ISBN 9789547870222
System number [000100096]
МАРИНИНА, Александра. Капан за мишки : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус.
Здравка Петрова. – Пловдив : Хермес, 2007. – 415 с.
ISBN 9789542605768
System number [000100090]
МАРИНОВ, Цвети. Вселенският разум / Цвети Маринов. – Силистра : РИТТ, 2007. – 406 с.
ISBN 9789547591905
ISBN 9547591908
System number [000100000]
НАУЧНА конференция по Паневритмия , 3 . София , 2007. Паневритмията като система за
хармонично развитие на човека и обществото : Трета научна конференция по Паневритмия :
Доклади и участия в различни конференции през 2006-2007 г. / Състав. Антоанета Янкова, Да
ниела Анчева ; Науч. ред. Димитър Кайков. – София : Институт за изследване и прилагане на
Паневритмията, 2007. – 177 с. : ил.; портр.; табл.
ISBN 9549092259
ISBN 9789549092257
System number [000099983]
НОЛИЕ, Инес. Великият магистър на тамплиерите / Инес Нолие ; Прев. от фр. ез. Петър
Обов. – 2. прераб. изд. – София : Мария Арабаджиева, 2006. – 402 с. : Биографични справ
ки с. 303-309
ISBN 9545843578
ISBN 9789545843570
System number [000100028]
ПЪРСИГ, Робърт М. Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет : Изследване на ценнос
тите / Робърт М. Пърсиг ; Прев. от англ. ез. Павел Главусанов. – 3. изд. – [София] : Фама,
2007. – 400 с.
ISBN 9789545972959
System number [000099938]
РАЙКЕНБОРГ, Ян ван. Тайните на Розенкройцерското братство : Езотеричен анализ на Ду
ховния Завет на Розенкройцерския орден : [Кн. 1.] Зовът на Розенкройцерското братство :
Езотеричен анализ на Fama fraternitatis R. C. / Ян ван Райкенборг ; Прев. от нем. ез. – София :
Розекреюс Перс - България, 2007. – 354 с.
ISBN 97867323369
System number [000100022]
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СТЕНИН, Георги Лазаров. Ловното стопанство на България / Георги Лазаров Стенин. – Со
фия : Образование и наука ЕАД, 2007. – 296 с. : цв. ил.
ISBN 9789549074857
System number [000100093]
ТЕРЗИЙСКИ, Ивайло Боянов. Сълза под крило : Лирика / Ивайло Терзийски. – Силистра :
РИТТ, 2008. – 87, [1] с. : ил.
ISBN 9547591916
ISBN 9789547591912
System number [000100012]
ХЕКЕТОРН, Чарлз Уилям. Тайните общества на всички времена и народи : T. 1. От Древните мистерии до Ордена на тамплиерите; 2. От Светата инквизиция до тайните общества на илюминатите;
3. От Франкмасонството до тайните политически общества / Чарлз Уилям Хекеторн ; Прев. от
англ. ез. Явор Иванов. – София : Мириам, 2006. – 408 с. : ил. ; – 422 с. : ил.; портр.; фотогр.; Кратък
енциклопедичен речник с. 365-421; Библиогр. с. 357-361; – 458 с. : Кратък енциклопедичен речник
с. 391-455
ISBN 9547870165
ISBN 9789547870161
ISBN 9547870173
ISBN 9789547870178
ISBN 9789547870345
System number[ 000068548]
System number [000101582]
System number [000100052]
ЦОНЕВ, Владимир. Избрани произведения : T. 1. Зиези – царят на българите : Ист. новела
и разкази ; Фараонът : Ист. роман ; Александър Велики : Ист. повест ; Атила : Ист. Роман; 2.
Времето на 13-тия хан : История на България в разкази от Кубрат до Симеон : Ист. роман /
Владимир Цонев. – София : МАБИК (Международна академия по българознание, иновации
и култура), 2008. – 400 с. ; – 368 с. : Бележки с. 360-364
ISBN 9789548930024
ISBN 9789548930031
System number [000099980]
System number [000099985]
ШУШУЛОВА-ПАВЛОВА, Милена Георгиева. Теоретичното наследство на Андрей Стоянов :
Източници, аспекти, проекции / Милена Георгиева Шушулова-Павлова. – София : Аскони-Издат,
2007. – 300 с. : Бележки под линия ; Библиогр. [с. 261]-298
ISBN 9789543830114
System number [000100010]

В ПАМЕТ НА ПРОФ. НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ ГЛУБОКОВСКИ
(1863-1937)
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg

През март 2007 г. се навършиха 70 години от смъртта на световноизвестния учен богослов Николай Никанорович Глубоковски (1863-1937). По този повод в Големия салон на
БАН беше проведена Юбилейна научна конференция, посветена на живота и творчеството
му, и беше организирана изложба от публикации, архивни материали и предмети, свързани
с юбиляра.
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В памет на проф. Николай Никанорович Глобуковски (18631937) : Доклади от Международна научна конференция, София,
20 март 2007 г. – София : СУБ, 2008. – 120 с.
ISBN 9789548329972
System number [000105107]

Като учен и писател проф. Глубоковски се счита за един
от водещите и най-авторитетни православни богослови не само
в областта на своята специалност – Светото Писание на Новия
Завет, но и изобщо в богословието. Неговата всестранна надареност, високата образованост, владеенето на старите класически
(еврейски, гръцки, латински и църковнославянски) и нови (немски, френски и английски) ези
ци, неговата изумителна ерудиция и феноменалната му трудоспособност обясняват широкия
прием на неговите трудове в руските и чуждестранните научни среди.
Проф. Глубоковски е член-кореспондент на Руската (1909) и на Българската (1929)
академия на науките, почетен член на Московската, Киевската и Казанската духовна академия, на Московския и на Санктпетербургския археологически институт, действителен член на
Обществото за изследване на руските старини при Московския университет, на Император
ското православно палестинско общество в Санкт Петербург, почетен член на Библейското
общество в Лондон, почетен председател на Сдружението на англиканската и на източните
църкви и действителен член на Славянското дружество в България.
Умира на 18 март 1937 г. в София. На опелото му, състояло се при изключително
тържествена обстановка, митрополит Стефан Софийски го нарича “велик екзегет..., любящ и
верен син на Църквата, могъщ стълб на Православието”.
Като своеобразен знак на уважение, признателност и преклонение пред живота и творчеството на проф. Глубоковски е и наскоро излезлият от печат сборник, събрал докладите на
наши и чужди учени, изнесени на научната сесия, посветена на 70 години от неговата смърт.
Два от публикуваните доклади са резултат от съизследователския труд на двама
руски църковни историци – А.К. Клементиев (Институт по история при Руската академия
на науките, Санкт Петербург) и Т.А. Богданова (Отдел „Ръкописи” при Руската национална
библиотека, Санкт Петербург). И двата доклада – “Русское духовенство и судьба духовной
школы в переписке Н.Н. Глубоковского с В.В. Розановым (к ее опубликованию)” и “Педагогическая, научно-литературная и церковно-общественная деятельность профессора Н.Н.
Глубоковского в Болгарском царстве” – провокират интереса на учените с неизвестни или
малко известни обстоятелства, свързани не само с живота и делото на Н.Н. Глубоковски, но
и със събития, отнасящи се до важни и съдбоносни исторически моменти за богословската
наука както в Русия след Октомврийската революция, така и с поставянето на началото на
висшето богословско образование в България и неговото развитие до 1937 г. – годината на
смъртта на проф. Н. Глубоковски.
Останалите три доклада, представени по време на юбилейната конференция, са научни
изследвания на български богослови, преподаватели в Богословския факултет при СУ “Св.
Климент Охридски”. Това е същият факултет, в който руският учен богослов намира радушен прием от своите български колеги през 1923 г. и в който плодотворно работи и твори до
последния си дъх. Обстоятелството, че и тримата български богослови работят в областта
на библеистиката, в която приоритетно работи и проф. Н. Глубоковски, се отразява и върху
научния им интерес и изследователската мисъл по отношение на творчеството на техния именит предшественик. В по-голяма или в по-малка степен и трите научни доклада – на проф.
протопрезвитер д-р Николай Стефанов Шиваров (“Живатa традиция в творчеството на заслужилия проф. д-р Н. Н.Глубоковски”), на проф. д-р Иван Желев Димитров (“Глубоковски “под
черта”) и на доц. д-р Емил Трайчев Стоянов (“Проф. Н.Н. Глубоковски – основоположник на
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Новозаветната библеистика в България”) – обръщат специално внимание на отделни аспекти
от библеистичното научно творчество на проф. Н. Глубоковски. Доколкото самата модерност
наследява, създава и реализира множество научни богословски проекти (в това число и от
областта на библеистиката), представените в сборника богословски доклади са истинско предизвикателство към съвременните поколения богослови. Строгата научна интерпретация на
авторите върху библеистиката на проф. Н.Н. Глубоковски би разширила значително границите
на богословския им мироглед.
Докладите на руските богослови са публикувани на руски език.
В процеса на съставянето на сборника постъпва информация от богословите гл. ас.
ист. д-р Павел Павлов и магистър Иван Йовчев за новооткрити архивни документи, принадлежащи на проф. Н. Глубоковски. Съставителите и научният редактор на изданието намират
за полезно това научно откритие да бъде включено в юбилейния сборник под формата на
научно съобщение.
Авторите на сборника с доклади, посветен на 70-годишнината от смъртта на учения
богослов Николай Никанорович Глубоковски, се надяват той да даде тласък за по-нататъшни
задълбочени изследвания по научни проблеми, свързани с неговите творчески търсения, в
частност, и в по-широк план – да засили стремежа на Православната ни църква в търсенето на
нови начини да обяснява и изразява православното учение на научно задълбочен, но и понятен
за хората език. Надяват се също сборникът да провокира нови изследователски инициативи
сред съвременните богослови.

ПРЕДСТОЯЩИ ИЗЛОЖБИ В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА БАН,
УЛ. “15-ТИ НОЕМВРИ“ №1
Лидия Чолпанова, E-mail: refer1@cl.bas.bg
1. Мегалитните паметници в Сакар и Странджа – Институт по физика на твърдото тяло – 1530 септември 2008 г.
2. Пловдивски панаир – 29 септември-3 октомври 2008 г.

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АКАД. МАРИН ГОЛЕМИНОВ
ст.н.с. д-р Милена Божикова, E-mail: mbojikova@yahoo.com

Неколцина са българските музиканти, които преди
близо век създават естетиката и авторитета на българската
музика. МАРИН ГОЛЕМИНОВ (1908 – 2000) участва в този
културен градеж с продължителното си житейско и творческо
присъствие. Затова за него е трудно да се пише кратко. За
многостранната си, богата и резултатна работа той получава
и достойно признание: носител е на Хердеровата награда на
Виенския университет (1976); академик на БАН като творец на
културата (1989); почетен доктор на Академията за музикално
и танцово изкуство – Пловдив и по случай 90-годишнината
му (1998).
Получава образованието си при забележителни музиканти-личности: завършва Музикалната академия в София
(1931) с цигулка, изучава теория при Добри Христов и Никола
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Атанасов. Следва в Scola Сantorum в Париж (1931-1934) композиция при Венсан Д`Енди, Пол
льо Флем и Албер Бертлен. Посещава и лекциите по композиция на Пол Дюка в Eсole Normale
de musique, лекциите по теория, естетика и литература в Сорбоната. След като се завръща
в България през 1934 става член на Дружеството Съвременна музика. По-късно е един от
инициаторите за създаването на Камерния оркестър към Радио София. През 1938 заминава
за Мюнхен, където специализира една година композиция при Йозеф Хаас и дирижиране
при Карл Еренберг в Академията за музика. От 1943 в продължение на четири десетилетия
преподава в Музикалната академия в София, от 1947 е професор (оркестрация, дирижиране и
композиция). Сред неговите студенти са Димитър Тъпков, Димитър Христов, Георги Минчев,
Фани Паликрушева, Емил Табаков, Пламен Джуров, Илия Кожухаров и мн. др. Ректор е на Музикалната академия от 1954 до 1956 и директор на Софийската опера в периода 1965-1967.
Композиторското му наследство е своеобразна картина на национално-историческата
ни действителност. Самият той признава, че винаги е търсил близост с българската душевност.
И се опитва да я намери, както се изразява като „копая дълбоко в земята, за да чуя тон от
моя далечен пра-пра-дядо… пък макар и само стон. Събирам градивен материал - искам
да издигна паметник на моите предшественици, които напластиха в душата ми красота
и посяха в нея зърното на изкуството”.
Почти всички негови опуси са с национален сюжет и фолклорна мелодика: оперите
„Ивайло” (1959), „Зографът Захарий” (1972), „Тракийски идоли” (1981); танцовите драми
„Нестинарка” (1942), „Дъщерята на Калояна” (1973); кaнтатите „Отец Паисий” (1966), „Балада
за Априлското въстание” (1976), „Кресту Твоему” и „Алелуя” (1992); вокално-оркестровите
„Селска песен” (1943), три народни песни (1953), поемата „Симфонични импресии по картини на
Майстора” (1982); сюитите за камерен оркестър „Балкан”, „Гайдар”, Сюита от пет македонски
песни, Сюита от пет народни песни (1937); Четвърта симфония „Шопофония” (1978), Трети
струнен квартет „Старобългарски” и мн. др. симфонични и камерни произведения.
Личните си изповеди прави не само чрез музиката, но и чрез словото – пише „Към
извора на българското звукотворчество” (1937), „Зад кулисите на творческия процес” (1971),
Есеистика (1999), Дневници и над 200 статии. Чрез тях прави и своята равносметка: „Животът
е сладка илюзия, низ от залъгалки, които започват от люлката. Които понякога наричаме
„цели”. Да, могат и така да се нарекат. Зависи от коя страна на отсечката време ги
гледаш”.
Клише ще е, но няма да е преувеличено, ако го наречем „един от патриарсите на българската музика” или ако кажем, че за него „музиката е начин на живот”. Чрез музиката си,
словото си и все още живите спомени за него Големинов продължава да е сред нас.

БИБЛИОГРАФИЯ НА ТРУДОВЕТЕ И ЛИТЕРАТУРА ЗА
АКАД. МАРИН ГОЛЕМИНОВ
Маня Иванова, Е-mail: tchudo@abv.bg
Поместена е част от библиографията, която е в процес на изработване в Института за
изкуствознание при Българската академия на науките.
Документите в двата раздела на библиографията (от и за него) са подредени азбучно.
Данните и описанията, които липсват, са в процес на издирване и обработка. Публикуваме за
първи път библиографията с любезното съгласие на нейната авторка.
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