Информационен бюлетин.
Централна библиотека на БАН
Брой 4 (26), година III

София, април 2009 г.

ISSN 1312-9899

Ñúäúðæàíèå
1. Отчет за дейността на Централната библиотека на БАН през 2008 г. ................ 	  2
2. Редки и ценни книги в Централната библиотека на БАН : „Кириакодромион, сиреч
Неделник поучение” – първата новобългарска печатна книга – ст.н.с. д-р Мария
Аргирова ....................................................................................................................................	  5
3. Предстоящи годишнини на членове на Българската академия на науките (18692009) – Стефка Хрусанова ..................................................................................................... 	  8
4. Книги от Академичното издателство ”Проф. Марин Дринов”, постъпили във фонда
на Централната библиотека на БАН – Евгения Станчева ......................................... 10
5. Нови постъпления във фонда на Централната библиотека на БАН – Евгения
Станчева .................................................................................................................................. 11
6. Посланието на Дечко Узунов (по случай 110 г. от рождението му) – проф. д-р
Аксиния Джурова и Аделина Филева за Дечко Узунов ................................................. 20
7. Едно ново за българската хуманитаристика изследване [рецензия] – проф. дин
Николай Кочев ........................................................................................................................... 24
8. Предстоящи изложби в Централната сграда на Българската академия на нау
ките – Лидия Чолпанова .................................................................................................. 25

Ðåäàêöèîííà êîëåãèÿ: ñò.í.ñ. ä-ð Öâåòàíà Ñòàéêîâà /îòã. ðåä./, Åâãåíèÿ Ñòàí÷åâà è Ìàðèÿ
Åôðåìîâà
Ôîòîìàòåðèàëè: Ìàðèÿ Åôðåìîâà è Ìàðèî Ñòàéêîâ
Ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà: Ìàðèÿ Åôðåìîâà
Ãðàôè÷åí äèçàéíåð: Ìàðèî Ñòàéêîâ
Àäðåñ çà êîðåñïîíäåíöèÿ
ãð. Ñîôèÿ 1040
óë. “15-òè íîåìâðè” ¹1
òåë: 979 53 79, 979 52 54
http://www.cl.bas.bg
E-mail: webmaster@cl.bas.bg, jeny@cl.bas.bg



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
ПРЕЗ 2008 Г.

Научноизследователската и научно-приложната дейност на Централната библиотека
на БАН е насочена към разработване на 16 национални и международни проекта в рамките
на БАН, ЕБР и Европейския съюз в областите на библиотекознанието, библиографията, бъл
гаристиката и към решаване на проблеми, свързани с изследване, изграждане и управление
на академичния библиотечен фонд; автоматизация на библиотечните процеси; опазване и
ползване на библиотечния фонд от традиционни и електронни документи и на бази данни;
създаване на информационна инфраструктура; публикуване на монографии, библиографии,
справочни издания и др., които осигуряват научните и приложните изследвания и разработки
в областите на математическите, физическите, химическите, биологическите, инженерните,
обществените и хуманитарните науки и науките за Земята, извършвани в БАН и страната, и
представят Академията като национална научна организация, която спомага за духовното
и културното развитие на българското общество. За опазване на библиотечните документи
и осигуряване на неограничен достъп до тях се извършва текуща дигитализация на редки и
ценни библиотечни документи (българска възрожденска книжнина, микрофилмирани старо
български ръкописи и български периодични издания до 1944г.).
Централната библиотека на БАН осъществява изследователска и приложна дейност
по следните проекти:
1. Адаптиране на международни библиотечни и библиографски формати към
академичната библиотечна мрежа. Внедряване на ALEPH500;
2. Изграждане на оторизирана база на автори на издания на БАН в ALEPH500;
3. Информационен маркетинг на научноизследователската дейност на БАН;
4. Академичния библиотечен фонд;
5. Библиография и научно изследване;
6. Развитие на автоматизираната система BASLIB5 и адаптирането ù за разпрос
транение и внедряване в българските библиотеки;
7. Българистика/Bulgarica. Информационен бюлетин;
8. Присъствие на българистиката в образователните и научните центрове на
света (база данни);
9. Чуждестранна българистика през XX век. Енциклопедичен справочник;
10. Машинно-читаеми описания и каталози на кирилски ръкописи;
11. Съвременни информационно-търсещи системи и методи на научното описание
на славянските ръкописи;
12. Руската емиграция в България 1878-2008;
13. Смеховата култура през Средновековието;
14. MICHAEL. Многоезиков опис на културното наследство в Европа;
15. Новите информационни технологии в библиотеките на БАН;
16. ATHENA. Достъп до културното наследство.
Успешно функционира и постъпателно се развива интегрираната автоматизирана биб
лиотечна система ALEPH500 за управление на библиотечните и информационните ресурси.
Внедри се и се адаптира усъвършенстваната версия 16 на системата. Информационните
възможности на електронния каталог се повишават чрез редовно въвеждане на записи на
новопостъпващи и на ретроконвертирани библиотечни документи (общо 110274 записа, от
които през отчетната година 16941 записа). Интерфейсът на електронния каталог е преведен
на български език. Продължават процесите по класифициране и предметизиране на ретрокон
вертирани библиотечни документи от фонда на читалнята „Акад. Стефан Панаретов”. Развива
се логическата база данни на копия от средновековни ръкописи, съхранявани в Централната
библиотека на БАН (общо 299 записа, от които през отчетната година 60 записа). Текущо се
попълва логическата база данни HUNGARICA. Актуализира се и се редактира информацията



в базата данни „Членове на Българската академия на науките 1869 – Почетни членове, ака
демици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове)”, представяща 589
български учени. Оторизираната база данни на автори на издания на БАН се попълва текущо
(общо 13827 записа).
Централната библиотека на БАН е член на OCLC (Online Computer Library Center).
Тя предоставя и обменя библиографски записи в световния каталог (WorldCat) като един
ствена библиотека, от която се ползват записи на транслитерирана кирилица. Продължава
сътрудничеството с Британската библиотека, в резултат на което се разработва проектът
“Mashine-readable Discription and Searchable Catalogue of Cyrilic Manuscripts”. Активно се об
менят библиографски записи; решен е въпросът с транслитерацията.
Централната библиотека участва в проекта по Седмата рамкова програма на Евро
пейския съюз ATHENA (Access to Cultural Heritage Networks across Europe), насочен към под
помагане и разширяване на участието на българските институции, които опазват културното
наследство, в международния проект Europeana.
Разширява се дейността за ретроконверсия на библиотечните документи, постъпили в
академичния фонд до 2003 г., като в Централната библиотека е осъществена ретроконверсията
на книгите от сбирката „Старопечатни книги” (250 записа) и значителен брой записи на руски
имперски книги. В деветнадесет специални библиотеки на ПНЗ се извършва ретроконверсия на
библиотечните документи (тези на Института по математика и информатика, Геологическия
институт, Централната лаборатория по минералогия и кристалография, Института по фи
зиология, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Института за литература,
Института по ботаника, Института по астрономия, Икономическия институт, Института за
български език, Института по металознание, Библиотеката по химия, на Етнографския институт
с музей, Института за изкуствознание - Библиотека музикознание, Географския институт, Ин
ститута по експериментална морфология и антропология, Института за фолклор, Централната
лаборатория по обща екология и Института по биология и имунология на размножаването).
Успешно протичат процесите за дигитализация на редки и ценни документи – 110 заглавия
старопечатни и други книги и 30 микрофилма на ръкописи.
Продължава изследването на редките и ценни български и чуждестранни книги във
фонда на Централната библиотека. Издирени, анализирани и обособени са над 400 заглавия
миниатюрни издания – шедьоври на издателското дело. Развива се автоматизираната система
BASLIB. Разработеният програмен продукт е инсталиран в библиотеката на Софийския ис
торически музей на ОП “Стара София” за цялостна обработка на старопечатните книги и
вестници, за създаване на електронен архив на художествената сбирка, допълнен с визуални
изображения /над 1500 единици/. Изгражда се база данни по проекта “Руската емиграция в Бъл
гария” за публикации, музейни експонати, био-библиографски справки и архивни документи
за руските емигранти за периода 1878-2008 г.
Академичният библиотечен фонд към 31.12.2008 година възлиза на 1 956 465 библ. ед., от
които 1 037 468 библ. ед. книги, 890 889 библ. ед. периодични издания и 28108 библ. ед. специални
видове издания. Годишният прираст наброява 32695 библ. ед. в т. ч. 7962 библ. ед. книги, 24393
библ. ед. периодични издания и 340 библ. ед. специални видове издания. Библиотечният фонд се
обогати с 625 тома книги – енциклопедии, справочници, монографии в областта на обществените
и хуманитарните науки в резултат на активно и успешно участие в национален проект на МОН
“Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, а също и със
5000 тома книги дарения – личната библиотека на акад. Димитър Косев; 200 тома от личната
библиотека на проф. Наум Якимови; книги от Фондация “Сейбър”; Световната банка; НАТО.
Извършва се активен международен обмен на публикации. Броят на обменните партньори е 1178
библиотеки, музеи, архиви, фондации и други институции в 69 държави, на които са изпратени
14117 библ. единици академични издания. В замяна са получени 9965 библ. ед. чуждестранна
литература. Най-многобройни и активни са обменните връзки с научни организации в САЩ,
Германия, Русия, Франция, Украйна, Англия.



В Централната библиотека са обслужени 852 читатели в т.ч. 281 учени, които са реа
лизирали 7391 посещения (от тях в читалните – 2330) и са ползвали 9894 библ. ед. (от тях в
читалните – 6043 библ. ед.). Осъществен е достъп до чужди бази данни чрез 24 часов достъп
до уеб страницата на ЦБ (URL: htpp://www.cl.bas.bg) – SCOPUS – 55129 търсения, ScienceDirect – 53701, EBSCO – 3630, BioMed Central. Faculty of 1000 Biology – 1753 търсения.
Продължава инвентаризацията на библиотечните фондове. Проверени са 73020 библ. ед.
периодични издания. Активно се разгръща провеждането на вторичен подбор за поддържане
на научнозначими и информативни фондове по профила на БАН, а също и за опазване на
националното културно наследство – отчислени са 9163 тома непрофилна и остаряла по съ
държание литература.
С оглед осигуряване на актуално информационно обслужване се поддържа постоянен
Интернет достъп до уеб страницата на ЦБ с електронни публикации със следното съдър
жание:
1. Централната библиотека на БАН – история, основни функции, структура,
обслужване;
2. Библиотеките на Българската академия на науките;
3. Старопечатни книги в Централната библиотека на БАН;
4. Българистика/Bulgarica. Информационен бюлетин;
5. Информационен бюлетин на Централната библиотека на БАН;
6. Он лайн ресурси.
Извършени са над 105 био-библиографски и фактографски справки; подготвят се
справочно-библиографски и информационни издания; извършват се преводи и редакция на
материали на български, английски, френски и унгарски езици; поддържат се справочно-биб
лиографски картотеки и бази данни, между които:
1. БАН. Нормативни документи, научен състав, структурни звена, периодични
издания;
2. Чуждестранни българисти;
3. Членове на Българската академия на науките. 1869 – Почетни членове, ака
демици /действителни членове/, член-кореспонденти /дописни членове/.
Централната библиотека на БАН е организатор и съорганизатор на 32 изложби на на
ционално и международно ниво, между които: “Честване на 3 март”, “Честване на 24 май”,
“Празник на БАН”, “Честване на 1 ноември”, “80 години от издаването на повестта “Земя”
на Елин Пелин”, “Двама ерудити – Достоевски и Победоносцев”, “Миниатюрните издания в
ЦБ на БАН” и т.н.
В рамките на Националната библиотечна седмица на 15 май 2008 г. Централната биб
лиотека организира и осъществи “Ден на отворените врати” с изложба за представяне пред об
ществеността на нейната история, книжовно богатство, модернизация, автоматизация, бъдещо
развитие. Събитието намери широк отзвук в националното и академичното пространство.
През 2008 г. продължи публикуването на електронното издание “Информационен бю
летин на Централната библиотека на БАН”, от което през годината са излезли 12 броя. В него
се представят дейността и постиженията на ЦБ; поместват се авторски статии; постоянни
рубрики са: Книги от Академичното издателство “Проф. М. Дринов”, постъпили във фонда на
Централната библиотека на БАН; Нови постъпления във фонда на Централната библиотека
на БАН; Предстоящи годишнини на членове на Академията.
Централната библиотека осъществява организационна, консултантска и координа
ционна дейности за 48 специални библиотеки към постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН,
с които изгражда академичната библиотечна мрежа. Осъществени са над 300 консултации,
изработени са три методически указания – за оценяване на библиотечните документи, срокове
за съхранение на вестници и пр. Организирани и проведени са 6 школи с 369 участници с цел
продължаващо обучение със следната тематика:



1. Библиографски формат MARC 21; Интегрираната автоматизирана библиотечна
система ALEPH500;
2. Европейски проекти: “Minerva ES”, “Michael”;
3. WEB of Science;
4. База данни “ВИНИТИ”;
5. Лекция на проф. Ингрид Майер от Университета в Упсала, Швеция;
6. Презентация на “Дигиталната библиотека. Бизнес модел и практики на ЦБ на
БАН”.
Учени от Централната библиотека на БАН са членове на експертни и контролни
органи: Националния институт по стандартизация и Специализираното висше училище по
библиотекознание и информационни технологии. Те участват в процесите на обучение на сту
денти по библиотечно-информационни науки. Централната библиотека е база за провеждане
на студентска практика и за запознаване на студентите със съвременните библиотечно-инфор
мационни технологии.
Информация за Публикационната дейност на Централната библиотека на БАН (Издания
на ЦБ на БАН и Публикации на сътрудниците й) е поместена в Информационен бюлетин на
ЦБ на БАН, 2009, № 3.

“КИРИАКОДРОМИОН, СИРЕЧ НЕДЕЛНИК ПОУЧЕНИЕ” – ПЪРВАТА
НОВОБЪЛГАРСКА ПЕЧАТНА КНИГА
ст. н. с. д-р Мария Аргирова-Герасимова, E-mail: exch4@cl.bas.bg

Книгата “Кириакодромион, сиреч Неделник
поучение” на Софроний Врачански е отпечатана през
1806 г. в град Римник, Влашко (дн. Румъния). Според
единодушното становище на видни български учени,
слависти и изследователи тя се определя като първа
та новобългарска печатна книга. Самият Софроний
също я назовава първа печатна книга. Чрез нея се
поставя началото на нова посока в книжовния живот
на българите – налагането на печатната книга като
средство за комуникация и използването на говоримия
български език, разбираем за всички – и читатели и
слушатели, като език на книжнината.

Автопортрет на Софроний Врачан
ски (2. изд., Букурещ, 1865 г.)

Авторът Софроний Врачански (поп Стойко Вла
диславов) е виден книжовник, обществен и църковен
деец. Роден е през 1739 г. в Котел в семейството на
заможен търговец на добитък. Постъпва в килийното
училище на родния си град, където изучава необходи
мите за църковната практика славянски и гръцки кни
ги. През 1762 г. е ръкоположен за свещеник в Котел,
където остава до 1792 г. През този период освен на
задълженията си като свещеник той отделя много вре
ме за обучение на децата на роден език в килийното учи
лище. Съдбовна е срещата му с Паисий Хилендарски
през 1765 г., когато той му предоставя за препис своята
“История славянобългарска” и Софроний прави първия



неин препис, известен като Софрониев. Силната му обществена позиция и активна дейност го
поставят в конфликт с турската власт и той напуска Котел през 1792 г., като продължава да
служи в църкви в Карнобат, Карабунар, Арбанаси, в Капиновския манастир. През 1794 г. е ръ
коположен за Врачански епископ под името Софроний. Архиерейската му служба протича при
извънредно тежки условия – феодална анархия, междуособици, размирици. Той непрекъснато
се мести и три години насилствено е задържан във Видин, където се отдава на литературен
труд и преписва книги с историческо и религиозно съдържание, съставя два ръкописни сбор
ника, известни като Първи и Втори Видински сборници. През 1803 г. получава разрешение и
заминава за Букурещ. Тук той осъществява общественополезен и книжовен труд, в резултат
на което издава през 1806 г. своята неповторима книга “Кириакодромион, сиреч Неделник
поучение” – плод на дългогодишна проповедническа дейност като свещеник и епископ. През
тези години той пише още “Неделное ангелское толкование” (1805 г.), което се счита за първа
редакция на “Кириакодромион”, и оригиналното съчинение “Житие и страдание грешнаго
Софрония”, което поставя началото на автобиографичния жанр в българската литература. В
последните години на живота си Софроний се установява в манастир край Букурещ, където
през 1813 г. завършва жизнения си път.
При подготовката на книгата “Кириакодромион, сиреч Неделник поучение” Софроний е
ползвал различни източници, текстове и адаптирани преводи от руски, гръцки, старобългарски
автори, богослужбни книги, евангелия, поучения, пролози, сборници, религиозно-нравствени
произведения. Учените изследователи установяват и конкретни заглавия и личности, от които
е заимстван текстът. Сред тях са например Николай Теотокис, Гедеон Криновский, Димитри
Ростовски, Йоан Златоуст, патриарх Евтимий, Йоан Дамаскин. Практиката да се заимстват
части или цели текстове е била широко разпространена. Тя е и естествена, тъй като поне в
най-общи линии поученията, които се свързват с един християнски празник, трябва да са сход
ни и дори да съвпадат.
“Кириакодромион, сиреч Неделник поучение” съдържа 272 страници, от които 265 са
номерирани, първите шест и последната страница са неномерирани. Замисълът на книгата
се посочва от самия автор – да служи на църковната дейност на българските свещеници и за
домашен прочит на хората – “...На всех неделях в православних
церквах прочитаемая в всего лета с толкованием и с нравоучение
и на великих господских празниках и на святих празнуемих
сказание душеполезная”. В съдържателно отношение включва:
оглавление т. е. съдържание, предисловие, 60 поучения, 33 слова,
1 сказание и 2 наставления – при кръщения и при новобрачни,
подредени в съответствие с последователността на църковните
празници в една календарна година, и послесловие на Софроний
и печатарите.
Текстът е разделен в две
части. Първата е озаглавена “Поу
чения избраная от святаго Еванге
лие и от других многих божестве
них писания” и съдържа предимно
неделни поучения, написани в тъл
ковна форма. Втората част – “Поу
чения на празником господним и
на богоугодних святим”, съдържа
слова за християнски празници.

Корица на първото
издание

На гърба на заглавната
страница е поместено изображение
на Св. евангелист Йоан Богослов
в цял ръст. На самата заглавна
страница са изобразени две рамки

Заглавна страница



с редуващи се кръстчета и орнаменти; в горната част на листа
– П-образна заставка от преплитащи се клонки, листа и цве
тя, в центъра на която е образът на Исус Христос. В края на
някои слова на празните места са поместени орнаменти, в
които са изписани инициалът или цялото име на Софроний,
вмъкнати са кръстове и други графични елементи. Шрифтът е
черковнославянски, известен като кирилски печатен шрифт.
Отпечатването на книгата в 1000 екземпляра продължава
от 24 април до 25 ноември 1806 г. в епископската печатница
в Римник от потомствените печатари Димитър Попович и
неговия син Георги Попович, подпомагани от Тодор Стоянович
от Видин, който е ученик на Софроний. След отпечатване на
първите страници Софроний се обръща с писмо – “Възвание”
към по-заможните българи във Влашко и ги моли да подкрепят
материално изданието. В резултат на този призив и на усилията
на издателите се явяват спомоществователи – българи и
Гръб на заглавната
румънци. Имената им са отпечатани в Списък, който обаче не
страница
присъства във всички екземпляри на книгата. Но събраните
финансови средства не са достатъчни и това налага да се
направят промени в първоначалния замисъл на оформлението. Отпада една част – Катехизис
и гравюра – автопортрет на Софроний Врачански.
“Неделникът” е богослужбна книга, която може да служи и за домашно четиво, в
каквато се и превръща. Просветените българи я приемат с ентусиазъм. Книгата придобива
широка популярност и получава названието “Софроние” по името на Врачанския епископ.
Отношението към нея проличава и от старателно подвързаните с кожа или плат екземпляри,
открити на различни места – в библиотеки, църкви, манастири и в частни лица. Първоначално
книгата се разпространява по традиционния за това време начин – чрез преписи. Известни са:
Чипровският препис от 30-те години на ХIХ век; частичен препис от 1850 г.; частичен препис в
дамаскин от 1853 г., правен в Пазарджик; “Евангелие поучително на Софроний, написа Митю
Маринкув в Кюлехчанското училище в Шумен 1866 г.” След смъртта на Софроний Врачански
се отпечатват множество издания на “Неделника”: през 1844 г., 1899 г. и 1905 г. в Одеса; през
1856 г. в Нови Сад (за него предварително са се записали 1021 души); през 1865 г. в Букурещ;
през 1868 г. в Белград (за него са се записали предимно българи
от Скопие, Прилеп, Битоля, Куманово); през 1881 г. в София; през
1901 г., 1912 г., 1919 г. и 1923 г. в Свищов; през 1914 г. във Варна;
през 1914 г. в Стара Загора; през 1937 г. в Пловдив и т. н.
Във фонда на Централната библиотека на БАН се
съхраняват три екземпляра на книгата: първото издание – от
1806 г. (Римник); изданието от 1858 г. (Нови Сад); изданието от
1865 г. (Букурещ). Изданието “Кириакодромион, сиреч Неделник
поучение” ще бъде дигитализирано и представено в електронния
каталог на библиотеката. Този е верният път за опазване на
ценното и уникално издание и за осигуряване на неограничен
и свободен достъп на всички потребители, които проявяват
научен или познавателен интерес към този безценен образец на
възрожденската ни книжнина.
Литература
Последна страница

1. Българска книга : Енциклопедия – София, 2004. – 506 с.
2. Вутова, Нина. Софроний Врачански 1739-1813 : Биобиблиографски указател. – София, 1989. – 128 с.
3. Киселков, Васил. Софроний Врачански : Живот и творчество.
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ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2008)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

02 април
70 г. от рождението на АТАНАС ЦВЕТАНОВ АТАНАСОВ (02.04.1939),
социолог.
Член-кореспондент (2004).

05 април
90 г. от смъртта на КРЪСТЮ КОНСТАНТИНОВ КРЪСТЕВ (31.05.186605.04.1919), литературен критик и теоретик, философ, естет и
общественик.
Дописен член (1898), действителен член (1900).

06 април
35 г. от смъртта на ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ (21.11.1904-06.04.1974),
лекар-ендокринолог.
Член-кореспондент (1961), академик (1967).

14 април
80 г. от смъртта на ГЕОРГИ ЯКОВЛЕВ КИРКОВ (24.04.1848-14.04.1929),
математик и картограф.
Дописен член (1881). Ковчежник на Привременния управителен комитет
на БКД (1882-1884). Редовен член (1884). Ревизор на БКД (1898). Дарител
на БАН.

15 април
5 г. от смъртта на ГЕОРГИ МАНУИЛОВ БЛИЗНАКОВ (14.11.192015.04.2004), химик-неорганик, общественик.
Член-кореспондент (1967), академик (1979). Главен научен секретар (19771982) и заместник-председател на БАН (1975-1977, 1982-1988).



16 април
60 г. от смъртта на ЮРДАН ТРИФОНОВ ЦВЕТКОВ (28.12.186416.04.1949), историк-медиевист, филолог и литературовед, просветен
деец. Действителен член (1906). Дарител на БАН.

19 април
115 г. от смъртта на САВА ХАДЖИИЛИЕВ ДОБРОПЛОДНИ (03.12.182019.04.1894), учител, книжовник, театрален и читалищен деец.
Дописен член (1881), почетен член (1884).

19 април
55 г. от смъртта на МЕТОДИЙ АТАНАСОВ ПОПОВ (17.04.188119.04.1954), биолог, общественик, дипломат.
Академик (1947).

25 април
80 г. от рождението на АТАНАС ВАСИЛЕВ НАТЕВ (25.04.1929-10.11.1998),
литературовед и изкуствовед.
Член-кореспондент (1995).

28 април
55 г. от рождението на АТАНАС ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ (28.04.1954),
архитект.
Член-кореспондент (2008).



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

ВИТАНОВ, Николай Колев. Социална динамика без формули : Слож
ните системи от човека до цивилизацията / Николай Колев Витанов,
Златинка Иванова Димитрова, Стойчо Панчев Вълчев. – София :
Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2008. – 358 с. : ил. ; Библиогр. с.
348-357
ISBN 9789543222704
System number [000110129]
Книгата е посветена на една от новите междинни науки – социалната
динамика, която се намира на границата между социологията,
приложната математика и физика. Авторите анализират процесите в
сложните системи, започвайки от човека, преминавайки през групите
и обществото и достигайки до държавата и цивилизацията.

ПЕНКОВА, Пиринка. Речник-индекс на Синайския евхологий :
По изданието на Р. Нахтигал: Nahtigal, R. Euchologіum Sіnaіtіcum.
Starocerkvenoslovanski glagolskі spomenіk. 1. Fotografskі posnetek.
Lјublјana, 1941 ; 2. Text s komentarjem. Lјublјana, 1942 / Пиринка
Пенкова. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2008. – 400
с. : Бележки под линия ; В кн. Азбучен списък на гръцки, латински
и старовисоконемски съответствия ; Библиогр. с. 387-397
ISBN 9789543223251
System number [000110275]
Предназначението на Речник-индекс на глаголическия Синайски
евхологий е да допълни лексикографското представяне на найстаринните старобългарски и старославянски ръкописи, преведени
в IX в. и преписвани в различна диалектна и църковна среда.

МИХАЙЛОВА, Димитрина Алипиева. Местните имена в Ботев
градско / Димитрина Алипиева Михайлова. – София : Акад. изд.
проф. Марин Дринов, 2008. – 254 с. : ил. ; Резюмета на рус. и нем.
ез. с. 251-252 ; Библиогр. с. 239-245
ISBN 9789543221196
System number [000110109
Книгата е цялостно проучнане на имената на селищата, водните
обекти, върховете и възвишенията, равнините и др. в бившата Бо
тевградска околия. Изясняват се старите етнически отношения в
района, разграничават се старите именни пластове от по-новите,
осветлява се произходът и значението на имената, установяват се
принципите на словообразуването и се изясняват езиковите особен
ности на имената във връзка с местния говор.
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Милко БОРИСОВ за себе си и другите за него (1921-1998) : Извори
за физическите науки в България през втората половина на ХХ в. /
Състав. Лозан Спасов, Ганка Камишева. – София : Акад. изд. проф.
Марин Дринов, 2008. – 260 с. : ил. ; Библиогр. с. 235-255
ISBN 9789543222766
System number [000110276]
Книгата е посветена на 10 годишнината от смъртта на академик
Милко Борисов и включва автобиографичен очерк за живота и
творчеството му, документалните му проучвания върху развитието
на физиката в България след Втората световна война, тематичен
самоанализ на научноизследователската му дейност и спомени за
него.

ЮБИЛЕЕН сборник в чест на проф. Йордан Йорданов : Докл.
и науч. съобщения от II национална научна конференция “От
регионалното към националното” на Историческия музей – Полски
Тръмбеш, посветени на 70-годишнината на чл.-кор. проф. дмн
Йордан Йорданов / Състав. ст.н.с. д-р Христо Харитонов. – София
: Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2008. – 620 с. : ил. ; Бележки под
линия ; Библиогр. след всяка тема
ISBN 9789543223282
System number [000110590]
Сборник с материали от Втората национална научна конференция
“От регионалното към националното”, проведена в Полски
Тръмбеш и посветена на чл.-кор проф. Йордан Йорданов.

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

ТВОРЧЕСКА среща [на тема] “Музикалният театър. Проекции във времето” : [Сб. доклади
от Втората творческа среща и теоретична конференция, Стара Загора, 7-9 юни 2007 г.] /
Състав. Румяна Каракостова ; Ред. Елисавета Вълчинова-Чендова. – София : БАН. Институт
за изкуствознание, 2008. – 246 с. : сн.
ISBN 9789548594103
System number [000104834]
АКУНИН, Борис. Ф. М. / Борис Акунин ; Прев. София Бранц. – София : Еднорог, 2007. – 480 с.
ISBN 9789543650255
System number [000106482]
АНДРЕЕВА, Андриана. Търговско право : Казуси, текстове, задачи / Андриана Андреева [и
др.]. – Варна : Наука и икономика, 2007. – 133 с.
ISBN 9789542102717
System number [000106016]
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АНТОНОВ, Любен. Живот на длан / Любен Антонов. – Силистра : Ковачев, 2008. – 302 с. : сн.
ISBN 9789548775786
System number [000105966]
АНТОНОВА, Мария . Между деня и нощта : Фрагменти. Миниатюри / Мария Антонова. – Си
листра : Ковачев, 2007. – 56 с.
ISBN 9789548775748
System number [000105978]
АРНАУДОВ сборник : Т. 3. Доклади и съобщения / Състав. Н. Ненов, Р. Русев. – Русе : Лени
Ан, 2003. – 363 с. : Сб. се издава в чест на акад. Михаил Арнаудов
ISBN 9548190311
System number [000016865]
АТАНАСОВ, Бойко. Оптимизационни методи : II част математика : Учебно пособие за реша
ване на задачи / Бойко Атанаов, Танка Милкова, Петър Петров, Йордан Петков. – Варна :
Наука и икономика, 2006. – 206 с. : табл. ; Библиогр. с. 206
System number [000106019]
БАРИ, Себастиан. Далече и отвъд / Себастиан Бари ; Прев. от ирл. ез. Мирела Христова. – Со
фия : Амат-Ах, 2008. – 288 с. ; Бележки под линия
ISBN 9789549877199
System number [000106459]
ВАСИЛЕВ, Кирил Николов. Борбата на идеи в науката / Кирил Николов Василев. – София :
Захарий Стоянов, 2008. – 244 с. : Библиогр. и бележки под линия
ISBN 9789540900698
System number [000106728]
ВЪЛЧИНОВ, Николай. Всичко е Колизеум! / Николай Вълчинов ; Худож. Христо Йотов. – Со
фия : Стигмати, 2008. – 176 с. : репрод.
ISBN 9789543360536
System number [000105960]
ГОГОЛ, Николай Василиевич. Петербургски повести / Николай Василиевич Гогол ; Прев. от
рус. ез. Лиляна Минкова и др. – София : Захарий Стоянов, 2008. – 312 с.
ISBN 9789540900155
System number [000106222]
ГРАНИТСКИ, Иван. Ловци на метафори / Иван Гранитски. – София : Захарий Стоянов,
2008. – 146 с. : цв. ил.
Ловци на метафори: Анастас Константинов, Антон Гошев, Борислав Стоев, Валентин
Дончевски, Володя Кенарев, Георги Зайков-Зайо, Греди Асса, Димитър Сотиров, Злати Златев,
Иван Димов, Крум Дерменджиев, Любен Зидаров, Людмил Бонев, Милчо Талев, Никола Манев,
Светлин Русев, Слав Бакалов, Христо Бараковски, Христо Михайлов, Цветан Казанджиев.
ISBN 9789547399846
System number [000106226]
ДИМИТРОВ, Иван. Защо се провали комунизмът? : Един въпрос с “Х” отговора! / Иван Ди
митров. – 2. доп. изд. – Добрич : Матадор, 2008. – 185 с. : сн.
ISBN 9789543711147
System number [000102184]
ДОНЕВ, Димитър. Глинена лампа : Нарисувани стихотворения / Димитър Донев. – София :
Български художник, 2008. – 177 с. : ил.
ISBN 9789544061401
System number [000106452]
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ДРАГАНОВ, Любомир. Шахматни послания : [Стихове] / Любомир Драганов. – София : [Б.
изд.], 2008. – 36 с. : ил. ; фотогр.
ISBN 9789549514780
System number [000105962]
ЕНЧЕВ, Никола Енилов. Към бъдещето, към бъдещето : Разкази / Никола Енилов Енчев. – Плов
див : Хермес, 2008. – 128 с.
ISBN 9542606559
System number [000106204]
ЖЕЛЕЗОВ, Георги. Природна география на Добруджа и Лудогорието / Георги Железов. – Си
листра : Ковачев, 2007. – 190 с. : табл. ; Библиогр. с. 173-180
ISBN 978954775731
System number [000101531]
ЗА БОЖИЯ град : T. 2. – София : Захарий Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски,
2008. – 264 с. : Бележки под линия
ISBN 978954091145
System number [000106195]
ЗАФИРОВА, Цвета. Стратегическо управление : [Учебник за ВУЗ] / Цвета Зафирова. – Варна :
Наука и икономика, 2007. – 292 с. : табл. ; Библиогр. с. [292]
ISBN 9789542102809
System number [000106244]
ИВАНОВ, Иван. Под сянката на Въртопа : Из историята на старото Лъджене, днешното село
Антон / Иван Иванов. – Панагюрище : Оборище, 2008. – 272 с. : сн.
ISBN 9789546820211
System number [000105578]
ИВАНОВ, Петър Иванов. Окото на котката : (Зловещи истини за посткомунизма в България) /
Петър Иванов Иванов. – Русе : Ахат, 2008. – 297 с.
ISBN 9789549664034
System number [000106202]
ИЛИЕВ, Петко. Езици за програмиране : Ч. 2. Езици за програмиране. C++, Visual C++. / Петко
Илиев, Павел Петров, Владимир Сълов. – София : Наука и изкуство ; Варна : Икономически
университет – Варна, 2006. – 188 с. : ил. ; Библиогр. с. 172-173
System number [000106218]
ЙОРДАНОВ, Недялко. 18 юли : Стихотворения / Недялко Йорданов. – Пловдив : Жанет-45,
2008. – 84 с.
ISBN 9789544914196
System number [000106439]
КАЙКАМДЖОДОВ, Живко. Блясък и нищета на шахмата : Вундеркинди и мъченици / Живко
Кайкамджодов. – София : Звезди, 2007. – 216 с. : ил. ; фотогр.
ISBN 9789549514766
System number [000105963]
КАЛАМОВ, Стефан. Небожествена комедия : За страната Маймуния и народа й в годините на
преход през джунглата в търсене на светлото бананово бъдеще / Стефан Каламов. – [София] :
[Б. изд.], 2007. – 190 с. : ил.
ISBN 9789544914196
System number [000106478]
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КАЛОНКИН, Марин Нанков. Величието на Васил Левски / Марин Нанков Калонкин. – София :
Славянско дружество в България, 2008. – 192 с. : сн. ; Резюмета на рус., англ. ез. с.170-182 ; Биб
лиогр. с. 163-167
ISBN 9789548963121
System number [000106022]
КАМЕНИЦА [Царибродско(Димитровградско)] / Богдан Николов и др. ; Под общ. ред. на
проф. д-р Момчил Тодоров. – София : Илинда-Евтимов, 1998. – 200 с. : 28 л. сн. ; Бележки
под линия ; Библиогр. с. 199
System number [000105976]
КАРАСТОЯНОВ, Христо Тодоров. Е.Г.Н. : Годината на Тигъра : Паралелни паранои : Кн. 1-2. /
Христо Карастоянов, Любомир Котев. – София : Захарий Стоянов, 2008.– 176 с. – 144 с.
ISBN 9789540901725
ISBN 9789540901732
System number [000106211]
System number[ 000106217]
КЕР, Филип. Мирът на Хитлер : [Роман] / Филип Кер ; Прев. от англ. ез. Милена Илиева. – Со
фия : Бард, 2008. – 557 с.
ISBN 9789545858581
System number [000105566]
КИНГ, Стивън. За писането : Мемоари на занаята / Стивън Кинг ; Прев. от англ. ез. Евелина
Банова. – София : Весела Люцканова, 2006. – 256 с. : Бележки под линия
ISBN 954311043
ISBN 9789543110438
System number [000106020]
КОЛЕВА, Радка. Народната библиотека в Пловдив : Архивни хроники 1879-1945 / Радка Колева,
Емил Стоицов ; Ред. Искра Спасова, Бистра Сакьова. – Пловдив : Народна библиотека Иван
Вазов – Пловдив, 2008. – 359 с. : портр. ; табл. ; факс.
ISBN 9789549546408
System number [000105570]
КОНТАРОВ, Михаил Василев. Живот – признание / Михаил Василев Контаров. – София :
[Б. изд.], 2008. – 92 с.
System number [000105603]
КОНТАРОВ, Михаил Василев. Кратка история на един посветен на Бога живот или на един
грешник, стремящ се към правдата : Опит за автобиография / Михаил Василев Контаров. – [Со
фия] : [Б. изд.], [2007]. – 86 с.
System number [000105576]
КОНТАРОВ, Христо Василев. Бисер от пръст : Избрани стихотворения / Христо Василев
Контаров. – [София] : [Б. изд.], [2008]. – 70 с.
System number [000105569]
КОНТАРОВА, Маринка. Към висините : Стихове : Кн. 1. Към висините : Стихове / Маринка
Контарева. – [Б. м.] : [Б. изд.], [б. г.]. – 86 с.
System number [000105814]
КРИСТЕНСЕН, Ларш Собю. Моделът : [Роман] / Ларш Собю Кристенсен ; Прев. от норв. ез.
Анюта Качева. – София : Весела Люцканова, 2008. – 288 с.
ISBN 9789543110636
System number [000106007]
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КЪРНИК, Саймън. Подходящ ден за умиране / Саймън Кърник ; Прев. от англ. ез. Диана Ни
колова. – София : Бард, 2007. – 333 с.
ISBN 9789545858253
System number [000106434]
КЮЧУКОВ, Христо Славов. Обучението по български език в детската градина в условията на
билингвизъм / Христо Славов Кючуков. – София : Просвета, 2008. – 151 с. : табл. ; Библиогр. с.
[145]-150
ISBN 9789540121239
System number [000105562]
МАНЕВА, Людмила. Европейски политики за младежта / Състав. Людмила Манева, Дарина
Иванова, Светлана Пасева. – Варна : Моореа, 2008. – 90 с. ; Бележки под линия
ISBN 9789549215984
System number [000106213]
МАНОЛОВ, Милчо. Гражданска защита : [Учебник за ВУЗ] / Милчо Манолов, Калин Жей
нов. – Варна : Наука и икономика, 2006. – 194 с. : табл.
ISBN 9542102615
ISBN 9789542102618
System number [000105961]
МАРИНЧЕВ, Христо. Пренебрегнати стихове : Лирика / Христо Маринчев. – София : Ваньо
Недков, 2008. – 80 с.
ISBN 9789549462258
System number [000105958]
МАТЕЕВ, Йордан. Книга, написана на пясък : Хроника на един човекоядец / Йордан Ма
теев. – [Б. м.] : Феникс дизайн ; Костинброд : Мултипринт, 2008. – 143 с.
ISBN 9789548890434
System number [000106466]
МАТЕЕВ, Йордан. Последната жътва на Козела / Йордан Матеев. Костинброд : Мултипринт,
2008. – 116 с. : Книгата е продължение на скандалния роман на Христо Калчев “Вълчи
капан”
ISBN 9789548890458
System number [000106453]
МАТЕЕВ, Йордан. Смъртоносен гняв / Йордан Матеев. – Костинброд : Мултипринт,
2008. – 124 с.
ISBN 9789548890441
System number [000106461]
МАТЕЕВ, Йордан. Смърт край морето / Йордан Матеев. – Костинброд : Мултипринт,
2008. – 151 с.
ISBN 9789548890427
System number [000106470]
МЕЛЦЪР, Брад. Книгата на съдбата : Роман / Брад Мелцър ; Прев. от англ. ез. Надежда Розо
ва. – София : Весела Люцканова, 2006. – 511 с.
ISBN 9543110492
ISBN 9789543110490
System number [000106023]
МОРИС, Едмънд. Теодор Рекс / Едмънд Морис ; Прев. от англ. ез. Юлия Бучкова. – София :
Весела Люцканова, 2007. – 752 с. : Библиогр. с. 744-749
ISBN 9789543110476
System number [000106026]
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НАЙДЕНОВ, Въко. Раждане на свободата : [Стихове] / Въко Найденов. – Хасково : Графопринт,
2007. – 36 с. : ил.
ISBN 9542422104
System number [000106438]
НАЦИОНАЛНА научна конференция на тема “Култура на севернокарнобатските села – тра
диции и съвременност“, Карнобат, 25-26 април 2007 : Доклади / Отг. ред. Маргарита Василева.
– Варна : Зограф – Варна, 2008. – 256 с. : портр. ; Прил. 30 с. цв. ил.
ISBN 9789541501962
System number [000106486]
НАЦИОНАЛНА академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” : Правилник за
устройството и дейността на Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо
Сарафов”. – София : [Б. изд.] ; Дупница : Девора-МарБи, 2008. – 100 с.
System number [000106049]
НЕПОМНЯЩИЙ, Н. Н. 100 велики загадки на природата / Н. Н. Непомнящий ; Прев. от рус.
ез. Любен И. Любенов. – Варна : Компас, 2007. – 544 с. : Бележки под линия ; (Авт. е преведен
като Н. Н. Непомняшчи)
ISBN 9789547012080
System number [000106513]
НЕШКОВ, Марин. Въведение в туризма / Марин Нешков, Таня Дъбева, Мария Милева, Светла
Ракаджийска, Стоян Маринов, Велина Казанджиева. – 2. прераб. и доп. изд. – Варна : Иконо
мически университет – Варна, 2007. – 348 с. : Библиогр. с. 342
ISBN 9789542102878
System number [000106198]
НЕШКОВ, Марин. Пътнически агенции и транспорт в туризма / Марин Нешков. – София :
Наука и изкуство ; Варна : Икономически университет – Варна., 2007. – 240 с. : табл. ; фиг. ;
Бележки под линия ; Библиогр. с. 236-240
ISBN 9789542102762
System number [000106193]
НИКОЛОВА, Румяна Христова. Книга за България / Румяна Христова Николова, Николай
Генов. – Пловдив : Хермес, 2008. – 231 с. : Азбучник с. 422-430
ISBN 9789542606345
System number [000106230]
ОПТИМИЗАЦИОННИ методи : Математика : Ч. 2. – Варна : Наука и икономика, 2006. – 222
с. : табл.
ISBN 9542102658
ISBN 9789542102656
System number [000106018]
ОСТОИЧ, Майя. Като светулка, лутаща се в мрака : (Дневникът на Марта) / Майя Остоич. – Со
фия : Светулка 44, 2008. – 156 с.
ISBN 9789543090792
System number [000106441]
ПАСКОВ, Виктор. Изменници в нощта : Киносценарий / Виктор Пасков, Петър Маринков. – Со
фия : Захарий Стоянов, 2008. – 127 с.
ISBN 9789540901268
System number [000105563]
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ПАЧОЛОВ, Илия. Кръговрат : Стихове / Илия Пачолов. – Варна : Зограф – Варна, 2008. – 80
с. : ил.
ISBN 9789541501979
System number [000106480]
ПОСЛУШНИК на Божията воля : 75 години от рождението и 20 години митрополитско слу
жение на Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Дометиан : Юбилеен сб. /
Състав. Борис Цацов. – София : Симолини–94, 2007. – 230 с. : сн.
System number [000105605]
РАЙНОВ, Богомил Николаев. Лека ни пръст : Мир на праха ни / Богомил Николаев Райнов. – Со
фия : Захарий Стоянов, 2008. – 168 с.
ISBN 9789540901909
System number [000106240]
РАСИЕВ, Турхан. Български фамилни имена от турски, арабски и персийски произход / Турхан
Расиев. – Варна : Зограф – Варна, [2008]. [200 с.] : Библиогр. с. [189]
ISBN 9789541501993
System number [000106485]
РИКОВ, Васил. Ласко моя, отвори : Разкази / Васил Риков. – София : Роксана, 2008. – 153 с.
ISBN 9789548604697
System number [000106238]
РУСИН, Руси. Всред изкласилите нивя : [Стихове] / Руси Русин. – София : Кавада, 2008. – 28 с.
ISBN 9789548617222
System number [000106437]
СЕРГИЕВ, Стефан. Антология български шахматисти 2008 / Стефан Сергиев. – София : Звезди,
2008. – 632 с. : ил. ; портр.
ISBN 9789549514803
System number [000106009]
СИЛА и живот. Начала на новото учение на Всемирното Бяло братство : T. 3. – София : Заха
рий Стоянов ; Бяло братство, 2008. – 535 с. : Речник на остарели и чужди думи с. 496
ISBN 9547397362
System number [000106516]
СИЯЙНИ пътешествия : Съвременни творци на поезия от Карнобат / Отг. ред. д-р Димчо
Момчилов и др. – Варна : Зограф – Варна, 2008. – 72 с.
ISBN 9789541502006
System number [000106473]
СОФРОНИЙ АРХИМАНДРИТ. Свети Силуан Атонски / Архимандрит Софроний (Сахаров) ;
Прев. от рус. ез. Кръстю Банев. – София : Фондация Покров Богородичен, 2008. – 534 с. : ил. ;
Бележки под линия
ISBN 9789549700718
System number [000106034]
СПАСОВА, Николета Атанасова. Управление на сигурността / Николета Атанасова Спасо
ва. – София : К-принт, 2008. – 64 с.
System number [000106239]
СТЕФАНОВА, Маргарита. Съм ли... / Маргарита Стефанова. – София : Парадигма, 2005.
– 128 с.
ISBN 9543260265
System number [000106442]
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СТОЙКОВ, Димитър. Сеанс : Юрий Буков – портрет в движение / Димитър Стойков. – Пле
вен : ЕА, 2008. – 112 с. : репрод. ; портр.
ISBN 9789544501532
System number [000106474]
СТОЯНОВ, Стоян Иванов. Кратка история на българската кавалерия / Стоян Иванов Стоя
нов ; Консулт. Георги Казанджиев. – Добрич : Матадор 74, 2008. – 80 с. : ил.
ISBN 9789543711093
System number [000105965]
СТОЯНОВА, Юлияна. Психолингвистични изследвания / Юлияна Стоянова. – София : Веда
Словена-ЖГ, 2006. – 236 с. : табл. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 224-236
ISBN 9548510944
ISBN 9789548510943
System number [000105581]
ТАШЕВА, Ангелина. Българийо–древна и вечна, пред теб благоговея : С поглед към славното
минало на България / Ангелина Ташева. – София : Димитър Благоев, 2008. – 48 с. : ил.
ISBN 9789549220421
System number [000106494]
ТЕНЕВ, Тенко. “Вечерен пейзаж” : Поезия / Тенко Тенев. – София : Български писател,
2007. – 80 с.
ISBN 9789544436704
System number [000106209]
ТОКАРЧУК, Олга. Музика от много барабани / Олга Токарчук ; Прев. от пол. ез. Силвия Бо
рисова. – София : Весела Люцканова, 2006. – 320 с.
ISBN 9543110484
ISBN 9789543110483
System number [000105971]
ТОКАРЧУК, Олга. Правек и други времена : [Роман] / Олга Токарчук ; Прев. от полски ез. Г.
Кръстев. – София : Алтера, 2008. – 262 с.
ISBN 9789549757071
System number [000106008]
ТОЛКИН, Джон Роналд Руел. Разказ за децата на Хурин : [Роман] / Джон Роналд Руел Тол
кин ; Ред. Кристофър Толкин ; Прев. от англ. ез. Любомир Николов-Нарви. – София : Бард,
2007. – 312 с. : ил.
ISBN 9789545858314
System number [000106481]
ТОНЕВА, Гиргина. Моята обич : Стихотворения / Гиргина Тонева. – София : [Б. изд.],
2008. – 72 с. : ил.
System number [000106467]
ФИЛИПОВА, Фаня. Професионална етика в счетоводството : [Учебник за ВУЗ] / Фаня Фили
пова. – Варна : Наука и икономика, 2006. – 140 с. : табл.
ISBN 9542102739
ISBN 9789542102731
System number [000106192]
ФИШЕРОВА, Даниела. Хепиенд : Роман / Даниела Фишерова ; Прев. от чешки ез. Маргарита
Кюркчиева. – София : Ерго, 2008. – 446 с.
ISBN 9789549139075
System number [000105560]
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ХАГАРД, Хенри Райдър. Клеопатра / Хенри Райдър Хагард ; Прев. Петър Ат. Краев. – Со
фия : Жануа-98, 2008. – 307 с.
ISBN 9789543760107
System number [000106196]
ХРИСТОЗОВ, Петър. Писмо от разстреляния : Политически роман / Петър Христозов. – Со
фия : Водолей, 2007. – 208 с.
ISBN 9789549415322
System number [000106475]
ЦАНКОВ, Петър. Основи на публичното право : [Учебник за ВУЗ] / Петър Цанков, Андриана
Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова. – Варна : Наука и икономика, 2006. – 293 с. ;
Библиогр. с. 287-291
ISBN 9542102720
ISBN 9789542102724
System number [000106225]
ЦОНЕВ, Киряк. Добруджански вопъл : Стихове / Киряк Цонев. – София : Матадор 74,
2008. – 136 с. ; Бележки с. 133
ISBN 9789543711116
System number [000105979]
ЧЕМБЪРЛИН, Дж. Едуард. Ако това е ваша земя, къде са вашите предания? : Откриване на
общо становище / Дж. Едуард Чембърлин ; Прев. от англ. Мариана Николова. – София : Ве
села Люцканова, 2007. – 288 с.
ISBN 9789543110575
System number [000089846]
ЧЕРНИН, Лиляна Цветанова. От другата страна на небето : Стихове / Лиляна Цветанова Чер
нин. – Пловдив : Хермес, 2008. – 32 с.
ISBN 9789542606567
System number [000106219]
ЧОЛАКОВ, Здравко. Идеи и литература : Избрано (две студии) / Здравко Чолаков. – София :
Захарий Стоянов, 2008. – 456 с. ; Бележки под линия
ISBN 9547399055
ISBN 9789547399051
System number [000106190]
ЧОПРА, Дийпак. Сила, свобода, благодат : Съществуване от първоизточника на трайното
щастие / Дийпак Чопра ; Прев. Станислава Миланова. – София : Кибеа, 2007. – 175 с. : ил.
ISBN 9789544744311
System number [000106479]
ЧУРИНСКИЕНЕ, Станислава. Second life.txt : Роман / Станислава Чуринскиене. – София :
Асима, 2008. – 263 с.
ISBN 9789549187632
System number [000106028]
ШОПЕНХАУЕР, Артур. [Съчинения в четири тома] : T. 1. Светът като воля и представа / Ар
тур Шопенхауер ; Прев. от нем. ез. Харитина Добрева-Костова ; Встъпителна студия проф.
д-р Исак Паси. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1997. – 720 с.
ISBN 9540708397
System number [000108552]
ШПАТОВ, Александър. Разкази под линия / Александър Шпатов. – Пловдив : Жанет-45,
2008. – 132 с.
ISBN 9789544914257
System number [000106471]
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Цветя, 80-те г. на XXв

ПОСЛАНИЕТО НА ДЕЧКО УЗУНОВ
На 23 февруари 2008 г. в Изложбена галерия „Шипка” 6 беше открита изложба на тема
ПОСЛАНИЕТО по повод 110 години от рождението на Дечко Узунов (1899-1986)

Живот в дати
1899, 22 февруари – роден в град Казан
лък
1916 – постъпва в Първа мъжка гимназия
в София
1919 – явява се на приемни изпити в Дър
жавното художествено училище в класа на
проф. Петко Клисуров
1922-1924 – следва в ателието на проф.
Карл фон Маар в Мюнхенската академия
1924 – завръща се в България; дипломира
се в Художествената академия при проф.
Стефан Иванов
1927 – участва в Първата обща художест
вена изложба – София
1937 – избран е за професор в Художествената академия в София
1939 – създава витраж за заседателната зала на Българската народна банка и стенопис за
тържествената зала на Съдебната палата
1945-1951 – Ректор на Художествената академия в София;
1951 – открива самостоятелна изложба в Москва
1957-1959 – Директор на Националната художествена галерия, София
1965-1968 – Председател на Съюза на българските художници
1972 – открива самостоятелна изложба в Мюнхен
1976-1978 – на Осмия конгрес на Международната асоциация за пластични изкуства към
ЮНЕСКО (АIАР) в Багдад е избран за Председател, след това и за почетен президент на
асоциацията
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1973 – избран от Българската академия на
науките за академик
1980 – носител на ордена „Офисие Д’Ар Е
Летр на Министерството но културата на
Франция
1983 – избран за почетен член на Художестве
ната академия на СССР; получава наградата
на Съюза на българските художници за де
коративно и монументално изкуство „Илия
Петров”
1984 – Юбилейна изложба в СБХ по случай
85-годишнината на твореца
1986, 26 април – умира в София
1999 – обявен от ЮНЕСКО за „Световна
личност на годината” по повод 100 години от
рождението му

Художникът в ателието си

Ако за Пикасо казват, че „си е присвоил цялото минало столетие”, за нас това се отнася
за Дечко Узунов.
Минал през всички течения в изкуството, без да се определи към някое от тях, преживял
остаряването на собствените си ученици и смятащ най-младите за свои, дарен от съдбата
да премине през живота и кървавия ХХ век без трагични моменти в своя собствен живот,
допринесъл най-много за европеизацията на българското изкуство, запазвайки почитта и
обичта към своята страна и традиции, издигнал се до най-високия пост на Международната
асоциация за пластични изкуства (АIАР) към ЮНЕСКО и играещ ролята на консолидиращ ин
телигентите от всички гилдии в България, приемащ изкуството като забава и висша форма на
естетизация в заобикалящия ни свят, одухотворил дори идиота (Вечерня, 1926 г.), притежаващ
изтънчена чувствителност и вкус, ловящ мига в живота и в природните състояния, заливащ
със светлина формите на битието, съхранил до края тънката еротична тръпка в голите тела,
дематериализирани до степен на живописни видения при явно влечение към иреалното и от
въдното (още от бохемските години в Мюнхен – Черно, 1923 г.), към митичното и тайнствено
то без болезненост и страх, впечатляващ с аристократичната си осанка, с изящно чувство за
хумор, държащо го винаги над злободневното и довело го до библейска мъдрост, достигнал
до тази точност на четката, която може да се сравни само с категоричността на японската ка
лиграфия, останал докрай извън чувството за завист, смятайки го за братоубийство, заложено
още в клетките на първите хора (Кайн и Авел). Това бе бай Дечко. Валидно ли е сега неговото
послание? И какво е то?
Слово на проф. д-р Аксиния Джурова, произнесено при
откриване на изложбата “Посланието“

Дечко Узунов. Памет и забрава : Едно изследване за изкуст
вото в България / Авт. и състав.: Аделина Филева, Ирина
Генова; Фотограф: Владимир Алексеев ; Худ.: Надежда Ля
хова. – София : АРС МИЛЕНИУМ МММ, 2003. – 312 с.
ISBN 9549086658
(Kнигата се намира във фонда на Централната библио
тека на БАН)
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ОБРАЗЪТ НА ДЕЧКО УЗУНОВ
Аделина Филева – директор на Софийската градска художествена галерия

„... Автопортретът може да отразява личната оценка
на твореца за себе си, за своята роля в света, своите твор
чески принципи. Може да се стреми към възвисяване или
разобличаване, самолюбуване или изследване на различни
състояния. Може да митологизира себе си. Но може да бъде
и нещо съвършено различно, така както е сътворил своите
автопортрети Дечко Узунов. Автопортрети – размисъл,
съмнение, философия. Автопортрети, които да съдържат
целия жизнен опит на един човек и неговата съдба в едно из
ражение, в един поглед, в едно състояние. Автопортрети, в
които обобщава взаимодействието на реалното с отвъдното,
на сегашния и минал опит, на мигновеното и трайното.
Не само в своите автопортрети Дечко Узунов създава
ярки и запомнящи се образи. През всичките творчески десе
тилетия той ще превръща материалното в художествено ви
Автопротрет, 1983 г.
дение. По натура или без натура, по памет или въображение
творбите му ще запазват силата и първоначалния характер
на сякаш създадени за един миг. Ще рисува до края на своя
живот. Навършил 85 години, творческата му енергия още не
е изчерпана. Все едно какво ще създава – портрет, фигурална
композиция, натюрморт, пейзажи, алафранги, асоциации за
портрети, абстрактни композиции и др., той ще го върши с
майсторска ръка. Ако има някаква разлика между младите и
късните му години, то тя не е в отслабването на силите, а в това,
че след като е изпитал силата на удоволствието от вродената
си дарба в изкуството, неговите форми, багри и ритъм,
той предпочита да
се отправи към попрости и по-мъчни
неща. Кръгът на това
изкуство сякаш пос
тепенно се затваря.
Пейзажите му се от
далечават, стават не
Божество (Индия) 1980/81 г.
достижими. Голите
тела постепенно се
обръщат с гръб към
нас, човешките образи са като видения, за да превърне
накрая света в космически багри и светлини. Виденията
за живота – монументално или деликатно нежно, е все
така интересно, красиво, феерично за художника, дори
когато е станало драматично. Обрисувайки света, Дечко
Узунов ни оставя в напрежение, познавайки изкуството,
да приключи действието в своите творби сякаш преди
спускането на завесата, преди края на спектакъла, без да
е разказал всичко. Остава ни сами с нашите съмнения
и мисли за създаденото от него изкуство”.
Спомен, края на 70-те години на
(Из „Дечко Узунов. Памет и забарава”, с. 18)
XX в.
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Портрет на Кръстьо Сарафов в ролята на Фалстаф,
1930 г.

Портрет на млада жена, 1943 г. (фрагмент)

Птици, 80-те г. на XX в.
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ЕДНО НОВО ЗА БЪЛГАРСКАТА ХУМАНИТАРИСТИКА ИЗСЛЕДВАНЕ1
Проф. дин Николай Цв. Кочев

Проблемът “хуманитарна библиография” сред самите хума
нитаристи не е бил и продължава да не е актуален. Написаното по не
го има подчертано потребителски – за дадения случай – характер,
т.е. всичко бива сведено до изброяване на автори и заглавия, без
да се разглежда начинът на представяне на изследването на един
или друг въпрос; в творчеството на учените не се вижда тяхната
философия на мислене, школата, която те следват или се опитват
да изградят. Още по-малко е обръщано внимание на въпроса на
“хуманитарната библиография” от гледна точка на философските
направления в историята и съвремието.
Пробив в тази насока е направила Александра Куманова с
труда си “Введение в гуманитарную библиографию: Ч. I: Фило
софско-науковедческая картина гуманитарного знания”. Книгата излиза от печат на руски
език в Санкт Петербург още през 1995 г.
Преди да бъде пусната за печат, книгата е рецензирана от известни учени като проф.
А. В. Соколов, проф. В. А. Щученко, проф. А. В. Мамонтов и други.
В това изследване на А. Куманова няма да се намери нито списък на автори и заглавия
на техни изследвания, т.е. една суха библиография, нито преглед на написаното. Книгата на
А. Куманова е сериозен прочит на самия проблем “хуманитарна библиография”.
Методът на А. Куманова, а именно философски прочит на библиографията – ху
манитарната библиография – е описан във въведението на труда, създадено като увод в
проблема. Това означава, че А. Куманова продължава да работи, търсейки не толкова теоре
тичен отговор на практически поставени въпроси, а теоретизиране на проблема, виждайки в
него преплетени въпроси от философията, социологията, културологията, структурализма,
семиотиката и проч. съвременни интердисциплинарни направления на синтеза от науки. Са
мите тези направления в труда на А. Куманова изпъкват с цялата си същност, показани през
призмата на отражението им в библиографската рефлексия. Но те показват и нещо много
важно и съществено, а именно, че авторката познава от първа ръка изследванията, докол
кото такива има по проблемите не само в руската хуманитаристика, но и в хуманитарното
знание и познание изобщо. Всъщност, ако искаме да бъдем точни, трябва да кажем, че с това
изследване А. Куманова се вписва – навлиза – в голямата хуманитаристика и теоретичната
библиография.
Като български учен, макар книгата да е излязла на руски език, А. Куманова е първият
автор, който се посвещава на проблема “теоретична – хуманитарна библиография”.
Онова, което прави впечатление в труда на А. Куманова, е, че авторката е твърде кри
тична към изследователите, писали по този въпрос. Без да отрича нищо от своите предшес
твеници, тя е показала умение да разчленява и анализира, да обединява и синтезира гледища,
насочвайки се към онова, което определя за най-вярно. Иначе казано, като теоретик тя е чуж
да на клишетата, независимо от това, че си служи с редица общоприети и създадени от нея
дефиниции и положения, например: “библиографията като теоретико-практическа единна
система” и проч.
Изследването на А. Куманова е представено в три глави. Първата от тях е озаглавена
“Културолого-феноменологичен ескиз на проблема за човека”. Тук авторката се спира на четири

Куманова, А. В. Введение в гуманитарную библиографию : [В 2-х ч. : Ч. I-II] : Ч. I. Философсконауковедческая картина гуманитарного знания : Библиографоведч. исслед. : [Курс лекций] / С.-Петерб.
гос. акад. культуры ; Общ. ред. А. А. Соловьев ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Худож. оформл. и символика
Н. В. Скородум. – СПб. : ЛенНИИводоканалпроект, 1995. – 252 с. : 24 схем.; 3 табл. ; Библиогр. 510
назв.
Рецензираната монография е Ч.I на диптих (Ч.II е публикувана през 2005 г. в България; и двете
части – Ч.I-II са издадени във вид на електронна книга през 2007 г. в България.
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основни момента за третирането на проблема (за човека): в историята на философията; в
антропологията, психологията и социологията; в структурализма и семиотиката; в научната
мисъл, отразена в съвременния документален поток.
Втората глава е посветена на хуманитарното знание в съвременната система на знание
то – философска и информационна. Тук авторката прави анализ на дисциплинарното поле
на хуманитарното знание (обусловен от методологичната обединителна – разграничителна
кардинала: религиозно – атеистично знание).
Третата глава съдържа задълбочено изясняване на използваните в изследването понятия
“хуманитарно знание”, “хуманитарен подход”, “хуманитарна библиография” и проч.
В труда на А. Куманова прави впечатление привлечената огромната научна литература,
която авторката е въвела в оборот със свойствената си критичност към нея, цитирайки прецизно
в тънкости гледищата и позицииите на предшествениците си и своите съвременници.
Изследването на А. Куманова е съпроводено и със значителен брой приложения
(явяващи се справочно-информационни – ризоматични – ключове към основния корпус
на изложевието), които практически улесняват читателя да вникне в самото теоретично
изложение на разглеждания фундаментален проблем “хуманитарно знание – хуманитарна
библиография”.
Едва ли може да се отрече, че ако този труд бъде преведен на български език, няма
да бъде едно от първите научни изследвания, което засяга и напълно осветлява поставения
проблем.
Очевидно е, че изследването на А. Куманова е пространна панорама на култорологични
и феноменологични процеси у човека като индивид, пораждащ ноосферата, на фона на разви
тието на философията и науката като цяло, без да е изключен огромния документален инфор
мационен поток, утвърдил се в процеса на културноиторическото мислене, интерпретиран като
контур на съдържателната структура на хуманитарната библиография. Именно описаната
методология отговаря (вбира) най-добре значимите философски направления в многоаспек
тните антропологични посоки на развитието в психологията, социологията, структурализма,
семиотиката и проч.
Казано накратко, А. Куманова е показала умение да осветли редица аспекти от хумани
тарното мислене и като знание, и като обект и субект на знанието. В това се състои и голямата
стойност на този труд.

ПРЕДСТОЯЩИ ИЗЛОЖБИ В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА БАН,
УЛ. “15-ТИ НОЕМВРИ“ №1
Лидия Чолпанова, E-mail: refer1@cl.bas.bg
1. Холографията в България (ЦЛОЗОИ) – 23 март-11 април 2009 г.
2. 100 години от признаването на независимостта на България (Научен архив) – 13-25 април
2009 г.
3. Участие на БАН в Националната изложба в Москва – 27-30 април 2009 г.
4. Ядрената научно-експериментална и учебна база на ИЯИЯЕ за ядрената наука и технологии
в България и Европа” – 27 април-9 май 2009 г.
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