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На 12 юни т.г. в Криптата на храм-паметника „Св. Александър Невски”- София в тър
жествена обстановка бе представен престижният труд на учените от Института за
български език при БАН, плод на дългогодишните им творчески усилия

СТАРОБЪЛГАРСКИ РЕЧНИК
Проф. дфн Искра Христова-Шомова, E-mail iskra@clav.uni-sofia.bg

Днес държим в ръцете си една дългоочаквана и дългоизстрадана книга. Тази книга е дело
на голям колектив от специалисти, работена в продължение на много години. Книгата се нарича
Старобългарски речник и представя речниковото богатство на старобългарските писмени паметни
ци, книжовни и епиграфски, които се датират до края на ХІ в. Тъй като това са общо взето и найранните запазени славянски писмени паметници, тези ръкописи са били и продължават да бъдат
обект на всякакъв научен интерес, включително и лексикографски, в продължение на повече от
един век.
Съдбата е пожелала книжовното дело на светите братя Кирил и Методий да бъде запазено
и преумножено в България, тук да работят и творят техните непосредствени ученици. Затова и
най-ранните запазени писмени паметници, макар и отдалечени от времето на първоучителите поне
с около век, са написани в България. По този кръг от паметници се възстановява старобългарската
книжовна норма, въз основа на тях се определя и едно ядро, минимум от старобългарска лексика.
Макар тези паметници да са случайна извадка и това ядро да е една малка част не само от реалното
старобългарско лексикално богатство, а и от фиксираната книжовно лексика, все пак лексикалното
богатство на тези паметници е една добра основа, върху която може да се изгради представа и за
словарния фонд на старобългарския език, и за основните значения на думите от този фонд, и за
основните словообразувателни модели и тенденции от тази епоха. Затова тези паметници са били
обект на лексикален анализ и на лексикографска обработка многократно и слависти от различни
страни са дали своя съществен принос в изучаването на лексиката им. Това не е първият речник
на тези паметници, има още редица и много ценни речници, в които те са включени, като се почне
от великите Миклошич и Срезневски и се стигне до великолепния речник на Чешката академия
на науките.
И все пак този речник беше небоходим на България и на българската славистика. Най-напред, защото просто дългът на първородството задължава българската наука да направи речник на
старобългарските писмени паметници. Но значението на Старобългарския речник не се изчерпва с
този изпълнен дълг. В него лексиката на паметниците е представена именно като старобългарска,
т. е. в него е показана връзката между старобългарската и съвременната българска лексика.



Тази връзка се вижда на много равнища. Най-напред това личи при новобългарските лексикални съответствия. Макар езикът ни да се е променил за хиляда години, все пак лесно се вижда,
че в лексикално отношение българският език е най-близо до езика на тези писмени паметници и е
най-пряк негов наследник. Много важна и ценна особеност на речника са българските диалектни
съответствия на старобългарските думи. Така става ясно, че ако някои от старобългарските думи
не се пазят в книжовния ни език, то те са съхранени в българските диалекти. За някои думи пък се
вижда, че са променили значението си в съвременния книжовен език, но пазят старото си значение
по диалектите. По тази особеност този речник се отличава от всички останали речници на славянски
писмени паметници и така той е една добра основа за бъдещия български исторически речник,
който, да се надяваме, един ден все пак ще се появи. Но приемствеността между старобългарски и
нообългарски личи не само в диалектните съответствия на старобългарското лексикално богатство.
Тя се откроява ясно и при чисто книжовните думи. Защото старобългарската книжовна лексика,
християнската терминология, въведена от светите братя и обогатена от техните ученици, също
живее и е най-богато представена в българския книжовен език.
Тъкмо този речник показва, че първоучителите и техните ученици са черпили от българската
народна реч, когато са създавали своите преводни и оригинални творби, но че същевременно поколе
нията български книжовници, а и не само те, са съхранили най-добре през вековете книжовното
лексикално богатство, оставено им от светите братя и последователите им. Така ние всички днес
можем да осъзнаем, че имаме право да се причислим към следовниците на двамата равноапостоли,
които поколение след поколение са пазили и възпроизвеждали това лексикално богатство.
Речникът, който държим, е удобен за ползване поради прецизността, с която е изработен.
Тъй като едва ли има някой от присъстващите, който да не е ползвал първия том, а и речниците
са от тези книги, които трудно се преразказват, няма да говоря много за съдържанието му, ще се
спра накратко само на начина, по който е построен.
Речникът обхваща всички старобългарски паметници, както книжовни, така и надписи,
които се датират до края на ХІІ в. Новото във втория том е, че в него за първи път са включени
намерените в най-последно време старобългарски паметници: Ватиканският палмпсест, новонаме
рените глаголически ръкописи в Синайския манастир, триодният фрагмент, няколко епиграфски
паметника, които до сега не са отразени в нито един публикуван лексикографски труд върху найранните източници. Тъй като в първия том не е представена тяхната лексика, новите лексикални
единици от тях от буква А до буква Н са дадени като допълнение в края на втори том – това са
277 нови лексеми.
Във всяка речникова статия са представени различните значения на думите с по един или
няколко примера. Отделно са обособени преносните употреби. При глаголите са разграничени
възвратните употреби в значение на страдателен залог, а възвратните глаголи с друго значение са
изведени в отделни статии, нещо, което липсва в други речници. Според мене, много ценна осо
беност на този речник е и това, че при глаголите специално е отделено място за причастията и за
значенията им, когато са употребени субстантивирано, което също липсва в останалите
речници. Това е важно, защото причастията
имат свой специален статут в старобългарски, особено при преводните текстове, и в
много случаи не би трябвало просто да се
причислят механично към глаголната парадигма, а трябва да се потърси спецификата
в тяхното значение.
Отделно са представени устойчивите
словосъчетания с подходящи новобългарски
съответствия.
При предлозите подробно са разгледа
ни различните им употреби в различни прост



ранствени, временни или други значения и с управлевние на различни падежи, както това се прави
в добрите речници на класически езици.
При всяка дума са посочени паметниците, в които е регистрирана, а също и гръцките или
латинските й съответствия, когато е извлечена от преводни текстове, каквито са повечето текстове
в старобългарските ръкописи.
При представянето на реалиите е дадена кратка енциклопедична информация, а при зоони
мите и фитонимите са дадени и латинските им наименования. Както беше казано, дадени са и но
вобългарските диалектни съответствия на старобългарските думи. За да се представи картината
от новобългарски съответствия на думите, са използвани редица лексиколожки и лексикографски
трудове от ХІХ и ХХ в. В голяма част от речниковите статии като източници са посочени речниците
на Найден Геров и Дювернуа и така този речник се вписва добре в българската лексикографска
традиция, част от която е и той.
Като начин на изработване Старобългарският речник е проява на високото равнище на бъл
гарската филологическа мисъл и на българската лексикография, а като съдържание той е документ
за приемствеността между старобългарския и новобългарския език.
Речниците са книги, които се работят трудно и продължително време, но се ползват още
по-продължително време. И този речник ще бъде използван дълги години от сега нататък. Днес
ние благодарим на целия колектив, който започна и доведе до край този речник, и още безброй
пъти много хора ще имат основание да са благодарни на авторите на речника, когато го разгърнат,
за да направят справка в него.

ЖИЗНЕН ПЪТ, ОТДАДЕН НА ИЗКУСТВОТО
Чл.-кор. проф. доктор на изкуствознанието Елка Бакалова на 70 години
Ст.н.с. д-р Цветана Стайкова, Е-mail: staykova.tz@ cl.bas.bg

На 8 декември 2008 г. чл.-кор. Елка Бакалова навърши 70 г.,
подходящ повод да бъде направена равносметка и оценка на ней
ната научна и преподавателска дейност. За своите научни приноси
и във връзка с годишнината си тя бе отличена от Българската
академия на науките с орден „Марин Дринов” на лента.
Възпитаница на една от класическите византоложки школи – руската, в лицето на Лазарев, проф. Бакалова е първият учен,
който системно и последователно установява в България нейните
постижения и възможности. През 1963 г. Елка Бакалова завършва
Филологическия факултет на Московския държавен университет,
специалност „Руска филология”, а през 1964 г. – Историческия
факултет на МГУ, специалност „История на изкуството”.
От тогава започва и нейният път на историк на средновековното изкуство в Института
за изкуствознание на БАН. Тук именно тя се утвърждава като водещ специалист в областта
на средновековната живопис в България и Византия; тук не само създава голям брой научни
трудове, но формира школа от по-млади учени, които днес представят лицето на българската
наука за средновековното изкуство.
Ето как обобщава научните приноси на чл.-кор. Елка Бакалова изкуствоведът проф.
Бисерка Пенкова: ”Тя първа постави и изследва проблема за съотношението „словесен текстизображение” в паметниците на средновековното българско изкуство, проблемите за взаимодей
ствието на литургичната поезия и църковната стенопис, за функцията и символиката на жеста
в средновековното изкуство, за стенописните надписи като изкуствоведски проблем. През



последните години посвещава своето внимание главно на въпроса за реликвите и мястото им
в култа и изкуството в България и Византия” (1, с.59).
Своите усилия чл.-кор. Елка Бакалова съсредоточава главно върху осъществяване на
приемственост в науката. От 1969 г. до днес тя чете лекции и основни лекционни курсове в
Националната художествена академия, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Нов
български университет, Великотърновския университет. Нейни възпитаници са всички завърши
ли в България изкуствоведи, както и специалисти от редица други хуманитарни дисциплини.
Проф. Бакалова консултира също чуждестранни дипломанти, специалисти и докторанти (на
някои от които е и научен ръководител). Тя е изнасяла лекции в престижни медиевистични
центрове в Париж, Женева, Лондон, Виена, Вашингтон, Ню Йорк, Принстън, Брюксел...
Своята изследователска област чл.-кор. Елка Бакалова „постепенно – системно и целена
сочено – обогатява не само фактологически, но и методологически” (2). Още в монографиите
й, посветени на Бачковската костница и Беренде, успоредно с перфектните иконографски проуч
вания и анализи, се появяват и първите прояви на интереса й към социологическа проблема
тика и нейната връзка с визуалното въплъщение. „Този интерес е последван от засилващ се в
изследванията й акцент към знаковата същност на изкуството, към проблемите на прекодировка, на „превод”на изразността в различни знакови системи. Тук се ситуират една група нейни
изследвания, центрирани основно върху връзката слово (текст) – изображение. Като логично
следствие на тези разработки се появява и интересът към използването на възможностите на
структурно-функционалния анализ – изследователски подход, за въвеждането на който в об
ластта на средновековното изкуство заслугата на Елка Бакалова е несъмнена” (2, с. 6).
Друга важна житейска задача на чл.-кор. Елка Бакалова е грижата за паметниците на
средновековното изкуство. По думите на проф. Бисерка Пенкова, „за нея те не са просто обект
на изследване, за нея те са болка и мисъл за бъдещето, особено когато са в риск” (1, с.59). Тя
играе първостепенна роля като експерт на ЮНЕСКО, участва активно в научни и обществени форуми, посветени на опазването на културно-историческото наследство. Чл.-кор. Елка
Бакалова участва в оценката на православни паметници с цел включването им в Световната
листа на културното наследство. Благодарение на нейната перфектна експертна обосновка
под закрилата на ЮНЕСКО днес са паметници като сръбските средновековни манастири в
Косово, в Румъния, тя реализира сложни мисии в Грузия и пр.; тя е един от двамата автори
на методологическата разработка върху критериите за оценка на манастирите като културно
наследство в православния свят.
В последните години постепенно основният акцент в работата на чл.-кор. Елка Бакалова
се определя от интереса й към култа, свързан с мощите и реликвите. Това е научна сфера, не
само неизследвана до този момент, но предполагаща използването на прилагания вече от нея
културно-антропологически подход.
Своята професионална реализация чл.-кор. Елка Бакалова постига и като дългогодишен
главен редактор на списание „Проблеми на изкуството” (от 1989 до 2007 г.). През трудните
години на „прехода” тя успява не само да запази, но и да развие политиката на списанието,
отчитайки новите условия на финансиране и социална рецепция. Като член на редколегията
днес тя продължава да съдейства за поддържане на високото му професионално равнище.
Можем да изразим увереност, че във всички сфери на своята научна дейност чл.-кор.
Елка Бакалова ще продължава да работи със същия ентусиазъм и жар и ще се ръководи от
мисията си да открива и подготвя нови учени-изкуствоведи.
ЛИТЕРАТУРА
1. ПЕНКОВА, Бисерка. Юбилей с бъдеще. Чл.-кор. Елка Бакалова на 70 години. // Проблеми на изкуството, 2008, № 4, 59-60.
2. САНТОВА, Мила. Ерудитът Елка Бакалова. // Култура, №44, 19 дек. 2008, с. 6.



ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2008)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

01 юли
15 г. от смъртта на АСЕН ИВАНОВ ХАДЖИОЛОВ (06.01.1903-01.07.1994),
хистолог, ембриолог.
Академик (1952). Научен секретар (от 1955 главен научен секретар) на
БАН (1953-1956).

06 юли
80 г. от рождението на ТОНЧО ЖЕЧЕВ ТОНЕВ (06.07.1929-23.02.2000),
литературовед.
Член-кореспондент (1989).

07 юли
75 г. от рождението на ИВАН ХРИСТОВ ДИМОВСКИ (07.07.1934), ма
тематик.
Член-кореспондент (1997).

11 юли
70 г. от рождението на МАРКО АТАНАСОВ СЕМОВ (11.07.193917.01.2007), писател, социограф и публицист.
Член-кореспондент (2004).

12 юли
155 г. от рождението на КОНСТАНТИН ЙОСИФ ИРЕЧЕК (12.07.185410.01.1918), историк, славист и българист, библиограф и общественик.
Редовен член (1884). Член на Привременния управителен комитет на БКД
(1882-1884), почетен член (1898).



15 юли
155 г. от рождението на ВАСИЛ ХРИСТОВ РАДОСЛАВОВ (15.07.185421.10.1929), юрист, обществено-политически деец и държавник.
Редовен член (1884).

15 юли
150 г. от рождението на КАРЕЛ ВАЦЛАВ ШКОРПИЛ (15.07.185910.03.1944), археолог, музеен деятел, общественик.
Дописен член (1918).

24 юли
90 г. от рждението на ТОДОР ДИНОВ ГЕОРГИЕВ (24.07.1919-17.06.2004),
художник и кинорежисьор, общественик.
Член-кореспондент (1977).

26 юли
115 г. от смъртта на ЦАНИ ГИНЧЕВ ШКИПЪРНЕВ (08.1832-26.07.1894),
писател, учител, фолклорист и общественик.
Редовен член (1884).

26 юли
105 г. от смъртта на ТОДОР ПЕЕВ (ПЕЙОВ) СТОЯНОВ (02.183826.07.1904), просветен, обществено-политически деец и публицист.
Редовен член (1884). Деловодител (1873-1878) и главен деловодител на
БКД (1884-1885, 1898).



27 юли
50 г. от смъртта на АЛЕКСАНДЪР ЦОЛОВ ЦАНКОВ (29.06.187927.07.1959), икономист, политик и държавник.
Действителен член (1935, изключен 1944, възстановен 1991).

28 юли
110 г. от рождението на ВЕЛИБОР ГЛИГОРИЧ (28.07.1899-03.10.1977),
сръбски литературовед.
Чуждестранен член (1966).

29 юли
5 г. от смъртта на НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ МИНКОВ (19.10.192929.07.2004), хирург-уролог.
Академик (1997).

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

ИЗГАРЯНИЯ и измръзвания : T. 17. / Под ред. на ст.н.с. I ст. д-р
Огнян Хаджийски. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов,
2008. – 361 с. : ил. ; 220-3 сн.
ISBN 9789543222414
System number [000113120]
В монографията са разгледани съвременното състояние и основните
перспективи за развитие на лечението на изгарянията и студовата
травма. Описани са комплексното поведение при изгарянията,
епидемиологията и видовете изгаряния, патогенезата на раната,
локалното и оперативното лечение, както и общото реанимационно
решение и поведението при различните усложнения при тази трав
ма. Обърнато е внимание на поведението при групови и масови
изгаряния. Отделено е място на комплексното поведение при
различните последици от изгарянията, както и общите и локални
промени при студовата травма и лечението им.



БЪЛГАРСКА джобна енциклопедия / Състав. Величка Смокова и
др. ; Гл. ред. акад. Ячко Иванов ; Гл. редакция акад. Евгени Голо
вински и др. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2009. – 672
с. : цв. ил.
ISBN 9789548104203
ISBN 9789543223299
System number [000115351]
Първа по рода си българска енциклопедия с джобен формат. Съдър
жа кратки, достъпни и онагледени с илюстрации сведения за света,
в който живеем, за човека и природата, изкуството и литературата,
техниката и технологиите, спорта, държавите по света и мн. други.
Голямо внимание е отделено и на България.
КЯЗИМ, Пънар Ердинч. Закрила на авторското право в страните от
Близкия изток / Пънар Ердинч Кязим. – София : Акад. изд. проф.
Марин Дринов, 2008. – 112 с. : ил.
ISBN 9789543223220
System number [000115806]
Книгата е систематичен преглед на законодателствата в областта
на авторското право на страните от Близкия Изток и в частност
на Оман, Катар, Саудитска Арабия, Сирия, Бахрейн, Обединените
арабски емирства, Ливан, Либия и Йордания.

УМЛЕНСКИ, Иван. Местните имена в Кюстендилско : T. 1. Речник
А-Г / Иван Умленски, Георги Ковачев.<<The>> Place names in the
region of Kyustendil. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов,
2008. – 181 с. : Резюме на англ. ез. с. 180-181 ; Библиогр. с. 176179
ISBN 9789543222742
System number [000115618]
В книгата са събрани и обяснени 4 000 местни имена от Кюстен
дилския край. Направена им е фонетична характеристика, обсъ
дени са техният строеж и граматични особенности. Събраните
местни имена съдържат сведения не само за езика, но и за исто
рията, археологията, движението на населението, неговата ма
териална и духовна култура. Поместена е и карта на говорите в
Кюстендилско.



ЧУДОДОДЕЙНИТЕ еликсири. 788 билкови тинктури / Никола Геор
гиев Хлебаров, Йордан Георгиев Михайлов. – София : Акад. изд.
проф. Марин Дринов, 2009. – 228 с. : ил. ; Библиогр. с. 222-22
ISBN 9789543222995
System number 000115614
Книгата на акад. Никола Хлебаров съдържа описания на 788 чудо
дейни билкови тинктури и е отговор на световната тенденция за
широко използване на фитотерапията и по-специално на билковите
извлеци. Приложен е подробен списък на приложението им в раз
личните заболявания.

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

БЕРОН, Петър Кирилов. Пещери и спелеология в България / Петър
Кирилов Берон, Трифон Даалиев, Алексей Жалов. – София : БАН.
Национален природонаучен музей ; Българска федерация по спе
леология ; Фондация Ком, 2009. – 536 с. : цв. ил. ; табл. ; карти ;
Библиогр. с. 525-536
ISBN 9789548745154
System number [000114289]
Книгата е задълбочено изследване на българските пещери и спе
леологията в България. Очерците върху различните аспекти на
спелеологията (биоспелеологията, спелеоминералогията, хидро
геологията на карста и пещерите и др.) са придружени от карти и
описания на 260 от най-значителните български пещери.

НИКОЛОВА, Камелия Николова. Британската драма 1945-1989 /
Камелия Николова Николова. – София : БАН. Институт за изкуст
вознание, 2009. – 296 с. : ил. ; Резюме на англ. ез. с. 294-295 ; Бележки
под линия ; Библиогр. с. 289-293
ISBN 9789548594158
System number [000114107]
Първо по рода си изследване у нас на британската драматургия от
втората половина на ХХ век. В книгата се проследяват основните
периоди, идеи, тенденции, имена и заглавия в писането за театър
на Острова през втората половина на ХХ век. Откроява се прием
ствеността и новаторството, сходстваата и различията както при
отделните автори и течения, така и в цялостното развитие на театъ
ра. Книгата предлага не само богата информация за британската
драма от близкото минало, но и обяснява днешните й успехи, като
едновременно анализира най-значителните факти и събития от
съвременната й история.
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АДАМС, Джей Едуард. Християнски живот у дома / Джей Едуард Адамс ; Прев. от англ. ез.
Мирослава Зарева. – София : Нов човек, 2008. – 128 с. : ил.
ISBN 9789544072896
System number [000108784]
БЪЛГАРИЯ [Закони и др. п.]. Социално подпомагане и социална интеграция. – София : Сиби,
2008. – 208 с. : Бележки под линия
ISBN 9789547305212
System number [000108853]
ВАЗОВ, Иван Минчев. Избавление : Отбрани творби / Иван Вазов. – София : Български писа
тел, 1968. – 387, [4] с. : 1 л. ил. : По случай 90 години от Освобождението
System number [000072370]
ВИИЛМА, Лууле. В съгласие със себе си / Лууле Виилма ; Прев. Ели Балабанова. – София :
Аливго, 2008. – 328 с.
ISBN 9789548454605
System number [000109032]
ГЮЛЕН, М. Фетхуллах. Към глобална цивилизация на любов и толерантност / М. Фетхуллах
Гюлен ; Прев. от турски ез. Мехмед Юмер. – София : Труд, 2008. – 232 с. : Бележки под ли
ния
ISBN 9789545288425
System number [000108634]
ДАНОВА, Надя Христова. Иван Добровски в перспективата на българския ХIХ век / Надя
Христова Данова. – София : Валентин Траянов, 2008. – 640 с. : Бележки под линия ; Именен
показалец с. 607-639
ISBN 9789549928280
System number [000109061]
ДЖЕРОВ, Александър Асенов. Кадастър, имотен регистър и устройство на територията /
Александър Асенов Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов. – София : Сиби, 2008. – 406 с. :
Бележки под линия
ISBN 9789547305168
System number [000108847]
ДИМИТРОВ, Димитър Денев. Берое : [Моногр.] / Димитър Димитров. – Стара Загора : Кота,
2008. – 24 с. : карти ; Прил. : 1. Копие от карта на Тракия преди изграждането на Августа
Траяна ; 2. Копие от карта на Мизия и Тракия при императорите Август и Клавдий ; Библиогр. с. 24.
ISBN 9789543052455
System number [000109056]
ДИМОВСКИ, Симеон. Открито небе / Симеон Димовски. – София : Вега-Диа, 2007. – 200 с. : ил.
ISBN 9789549060379
System number [000108831]
ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМЪТ : Основателно ли разделя Божия народ? / Кейт А. Матисън ;
Прев. от англ. ез. Паулина Николова. – София : Нов човек, 2008. – 160 с. : Бележки под линия
ISBN 9789544072902
System number [000108816]
ЕВРОПЕЙСКИЯТ град. Политики за устойчиво развитие : Доклади от Международната конфе
ренция на тема: “Европейският град : архитектура и градоустройство, сигурност и финанси”,
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16-18 септември 2007, София / Състав. Константин Пашев. – София : Унив. изд. Св. Климент
Охридски, 2007. – 160 с. : ил. ; Библиогр. с. 158
ISBN 9789540726281
System number [000098472]
ЕМЕЛМАН, Кристоф. Малък наръчник по йога на смеха / Кристоф Емелман ; Прев. Евелина
Банева. – София : Кибеа, 2008. – 105 с. : Показалец на упражненията (с. 103)
ISBN 9789544744588
System number [000109063]
ЕНЧЕВ, Иван. Кървав пелин : Роман в четири части / Иван Енчев. – София : Унив. изд. Св.
Климент Охридски, 2008. – 368 с.
ISBN 9789540727059
System number [000108817]
ЖЕГЛОВ, Иван. Абдулахи : Роман / Иван Жеглов. – [Б. м.] : Дир.БГ, 2008. – 506 с.
ISBN 9789548601818
System number [000109036]
ЗАЙЧЕНКО, Виталий. Китайска нумерология : Числата като отражение на течението на живота :
(Тълкуване на особеностите в поведението на човека в конкретна ситуация и в определен период от
време) / Виталий Зайченко ; Прев. Диана Робова. – София : Аливго, 2008. – 160 с. : ил.
ISBN 9789548454629
System number [000109017]
ИВАНОВ, Ивайло. Пастирът на мухи : [Поеми] / Ивайло Иванов. – Троян : Линеа принт,
2008. – 64 с.
ISBN 9789549479225
System number [000108793]
ИГНАТОВСКИ, Владимир. Картини от светлина : Теория на нямото кино (1895-1930) / Владимир Игнатовски. – София : Валентин Траянов, 2008. – 405 с. ; Бележки с. 355-388 ; Избрана
филмография и библиогр. с. 389-405
ISBN 9789549928266
System number [000108267]
ИГНАТОВСКИ, Владимир. Кой живее в електронната къща? / Владимир Игнатовски. – Со
фия : Валентин Траянов, 2005. – 235 с. ; Бележки с. 225-234
ISBN 9549928179
System number [000108260]
ИЗБАВЛЕНИЕ : Поетична антология. : 130 години от Освобождението на България от осман
ско робство и 100 години от обявяването на Българската независимост / Състав. Боян Анге
лов. – София : Богианна, 2008. – 168 с.
ISBN 9789546760753
System number [000108796]
ИЗПОВЕДТА на Луцифер. Шести скрижал на Завета : Кн. 7. / Прев. от рус. ез. Валентина Митанкина. – София : Интервал, 2008. – 190 с.
ISBN 9789549193862
System number [000108888]
ЙОВЧЕВ, Георги Йорданов. Балчик – стръмно многоточие : Поезия и проза / Георги Йорданов Йовчев. – София : Матадор 74, 2008. – 70 с. : ил.
ISBN 9789543711352
System number [000108780]
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ЙОРДАНОВ, Александър. Днес е хубав ден! / Александър Йорданов. – София : Век 21-прес,
2008. – 90 с.
ISBN 9789549028249
System number [000108642]
КАЛАТОН, псевд. Езикът на Бога / Калатон. – София : Хеликс Прес ; Варна : Калатон,
2007. – 234 с.
ISBN 9789549177824
System number [000108820]
КЕНЕТ, Клаус. Два милиона километра в търсене на любовта : Моят дълъг път към време
то / Клаус Кенет ; Прев. Евелина Варджийска. – София : Фондация Покров Богородичен,
2008. – 272 с. : ил. ; Бележки под линия
ISBN 9789549700749
System number [000109031]
КЛИО : Сборник в чест на 65-годишнината на ст.н.с. Милен Куманов / Ред. Люба Йонева. – Со
фия : Фондация Аретé-Фол, 2008. – 803 с. : Систематично-хронологичен библиографски списък
на книгите, публикувани с авторство на ст.н.с. Милен Куманов с. 779-800 ; Библиогр. бел. под
линия в отделните статии.
ISBN 9789546170422
System number [000105454]
КОСТОВ, Иван. Пиано за четири ръце : [Психо-трилър] / Иван Костов. – София : ЕТ Иван
Бабуков, 2008. – 127 с.
System number [000108877]]
КРЪСТЕВ, Иван. Синята фаянсова камина : Лирика / Иван Кръстев. – 3. изд. – София : Дир.
БГ ; Троян : Линеа ООД, 2008. – 96 с.
ISBN 9789548601672
System number [000109048]
КУРДЮМОВ, Николай. Умната оранжерия : Практично екоземеделие / Николай Курдюмов,
Константин Малишевски. – София : Аливго, 2008. – 176 с. : цв. ил.
ISBN 9789548454612
System number [000109029]
ЛАЗАРОВ, Велизар. Българският гарнизон в Солун през 1913 г. : (Спомени) / Велизар Лаза
ров. – София : Печатница Армейския военно-издателски фонд, 1929. – 54 с. : ил. ; Бележки
под линия
ISBN 9789549206425
System number [000108949
МАЛКАТА принцеса. Пети скрижал на Завета : Кн. 6. / Прев. от рус. ез. Валентина Митанки
на. – София : Интервал, 2008. – 184 с.
ISBN 9789549193855
System number [000108886]
МАРИНОВ, Илия. Човешкият дух – залог за вечния живот / Илия Маринов – София : Филвест, 2008. – 100 с.
ISBN 9789549346077
System number [000108782]
МЕРЕДИТ, Уилям. Пристрастни описания : Стихове / Уилям Мередит. – София : Орфей ;
Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 158 с.
ISBN 9789548748568
System number [000107771]
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МИЛЕВ, Станислав. Бяла лястовица : Стихове / Станислав Милев. – Враца : Полипринт,
1994. – 68 с. : ил.
System number [000109043]
МИНКОВА, Таня-Йоана. Свят от Светлина : [Лирика] / Таня-Йоана Минкова. – София : [Б.
изд.], 2008. – 36 с.
System number [000108794]
МИТКОВА, Адриана Христова. Функционално-семантичната категория аспектуалност в
съвременния испански език / Адриана Христова Миткова. – София : Унив. изд. Св. Климент
Охридски, 2008. – 296 с. : Резюме на исп. ез. [289]-293 ; Библиогр. с. 277-288
ISBN 9789540725697
System number [000107789]
МИХАЙЛОВ, Цоню. Теория на разписанията. Задача на Джонсън / Цоню Михайлов Константи
нов, Михаил Цонев Михайлов. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 174 с. :
ил. ; Библиогр. с. 173
ISBN 9789540727042
System number [000107820]
НАЛБАНТСКИ, Данаил. Теохомия : [Роман] / Данаил Налбантски. – София : Нов човек,
2008.– 184 с.
ISBN 9789544072803
System number [000108844]
НАЦИОНАЛЕН музей “Васил Левски” – Карлово / Състав. д-р Стоян Джавезов, Дора Чауше
ва. – София : Златен змей, 2008. – 148 с. : ил. ; Резюме на англ. ез. с. 143-146
ISBN 9789549063332
ISBN 9789549214338
System number [000108869]
НЕДЕВ, Иван Енев. Безсъюзните сложни изречения в съвременния български книжовен език /
Иван Енев Недев. – София : РИТТ, 2006. – 385 с. : Библиогр. с. 367-375
ISBN 9547591258
ISBN 9789547591257
System number [000108848]
НИНОВ, Димитър. Социални цели и последици на бюджета и икономическите политики в
България през 2000-2006 година / Димитър Нинов. – София : [Конфедерация на независимите
синдикати в България], 2008. – 296 с. : табл.
System number [000109041]
НОВОТО лице на троянеца : 100 години след рождението на Иван Хаджийски / Атанас Атана
сов и др. – София ; Троян : АЛЯ, 2008. – 160 с. : ил. ; Бележки под линия
ISBN 9789548465588
System number [000108815]
ОТ НИКОПОЛ до Виена 1396-1683 = Nikápolytól Bécsig 1396-1683 / Състав. Христо Матанов,
Дьордь Арато ; Прев. Марта Бур-Марковска. – София : Свят. Наука, 2008. – 285 с. : ил. ; Бележки под линия ; ( Bulgaro-Hungarica ; 5 )
ISBN 9789548993012
System number [000108941]
ПАВЛОВА, Павлина Георгиева. Приют за лунатици : Лирика / Павлина Павлова. – София :
Български писател, 2007. – 108 с.
ISBN 9789544436629
System number [000108795]]
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ПАПАЗОВ, Боян. Рицар на Светия Дух : Алкохолна халюциноза / Боян Папазов. – София :
Валентин Траянов, 2008. – 60 с. : ил.
ISBN 9789549928273
System number [000109065]
ПЕЙЧЕВА, Екатерина. Благодатната вълна : Летопис на едно будителство / Екатерина Пейче
ва. – София : Новата цивилизация ЕООД, 2008. – 368 с. : ил.
ISBN 9789548365130
System number [000108842]
ПЕРЧЕКЛИЙСКИ, Лъчезар Любенов. Словообразувателни категории и типове при съществи
телните имена в Троянския дамаскин от ХVІІ в. / Лъчезар Любенов Перчеклийски. – Благоев
град : ЮЗУ Неофит Рилски, 2008. – 216 с. : Бележки под линия ; Библиогр. с. 204-216
ISBN 9789546805560
System number [000108783]
ПЕТКОВ, Петко Методиев. Поглед към новото време : (Европа през ХVІ-ХVІІІ век) / Петко
Методиев Петков. – 3. изд. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 202 с.
ISBN 9789540725796
System number [000107775]
ПЛАНИНИТЕ от близо : Наръчник на планинския водач и добрия планинар / Любомир
Попйорданов и др. – 2. прераб. и доп. изд. – София : Одисея-ин, 2008. – 296 с. : ил. ; Библиогр. с. 293-295
ISBN 9549220612
System number [000108810]
ПОПОВ, Божидар. Програма ”Ноотунс” : Оцеляване и просперитет : T. 3–4 / Божидар По
пов. – София : Кавада, 2008. – 28 с.
ISBN 9789548617277
ISBN 9789548617291
System number 000108797
System number 000108798
СИМЕОНОВА, Снежана. Травестит : Поезия / Снежана Симеонова. – София : Христо Ботев,
1999. – 30, [1] с.
ISBN 9544456341
System number [000109243]
СЛОВОТО класическо и ново : Т. 2. / Състав. Ина Кирякова. – София : Унив. изд. Св. Климент
Охридски, 2007. – 550 с. : ил. ; Библиогр. и бележки след всяка тема
ISBN 9789540725260
System number [000103496]
СТАНКОВ, Валентин Кръстев. Полетът на мисълта или когато евристиката заговори :
Наръчник на изобретателя / Валентин Кръстев Станков. – София : Фондация Потенциал,
2006. – 224 с. : ил. ; 1 л. прил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 223
ISBN 9547630504
ISBN 9789547630505
System number [000108861]
СТОЙКОВА, Росица Н. Словото на омразата: теория и практика / Росица Н. Стойкова. – Со
фия : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 208 с. ; Бележки под линия ; Библиогр. с.
199-206
ISBN 9789540726915
System number [000109044]
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СТОЯНОВА, Илеана. На върха на зенита : Стихове / Илеана Стоянова ; Прев. на фр. Невяна
Константинова-Керемедчиева. – София : Илинден – 2000, 2008. – 86 с.
ISBN 9789547111134
System number [000109045]
СЪВРЕМЕННА полска драма / Кшищоф Бижо и др. ; Прев. Марияна Минковска. – София :
Валентин Траянов, 2008. – 484 с. : ил.
ISBN 9789549928303
System number [000109066]
ТОРМАНОВ, Захари. Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти : (Практи
ческо ръководство) / Захари Торманов. – София : Сиби, 2008. – 198 с. : ил. ; Бележки под
линия
ISBN 9789547305120
System number [000108801]
ТРАКИЙСКОТО писмо декодирано : T. 4. – София : Институт по трансцендентна наука,
2008.– 298 с. : ил. ; Библиогр. с. 297-298
ISBN 9789549184747
System number [000109054]
УЕБСТЪР, Ричард. Общуване с архангел Михаил за напътствия и закрила / Ричард Уебстър ;
Прев. от англ. – София : Аратрон, 2005. – 158 с.
ISBN 9546262285
System number [000109190]
УОЛЪС, Едгар. Лице в мрака / Едгар Уолъс ; Прев. от англ. ез. Емануел Икономов. – София :
Millenium, 2007. – 192 с.
ISBN 9789543400546
System number [000109035]
ХАРАМАПИЕВ, Калоян. SPSS за напреднали : [Уч. помагало] / Калоян Харамапиев. – Со
фия : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 106 с. : ил. ; Библиогр. с. 106
ISBN 9789540726212
System number [000108624]
ХОПКИНС, Джеймс. Църква, народ и държава : Опит за социоисторически анализ на отноше
нията в България / Джеймс Хопкинс ; Прев. Борис Маринов. – София : Фондация Покров
Богородичен, 2008. – 460 с. : ил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 444-454
ISBN 9789549700732
System number [000109053]
ЦОНЕВА, Нели. Войници на Отечеството : В памет на загиналите и прослава на живите ге
рои, участвали във войните от 1912-1913, 1915-1918 и 1944-1945 г. от селищата на община
Павликени / Нели Цонева. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 240 с. : ил.
ISBN 9789540725437
System number [000095372]
ШОПКИН, Матей. Съдба и песен : Избрани стихотворения / Матей Шопкин. – София : Унив.
изд. Св. Климент Охридски, 2008. – 196 с.
ISBN 9789540727233
System number [000107772]
ЯНКОВ, Людмил Стойов. Цената на мечтата : Мечтата отвъд долините : Проза; Гранитна
вода : Стихове; Лхоце’81, Еверест’84 : Дневници / Людмил Стойов Янков. – София : Одисеяин, 2008. – 248 с. : ил.
ISBN 9549131394
System number [000108851]
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БИБЛИОТЕКАТА НА ГЕОГРАФСКИЯ ИНСТИТУТ ПРИ БАН –
СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ
Гергана Методиева, E-mail: gerri7@abv.bg

Географският институт е обособен като самостоятелно звено в системата на Българската
академия на науките през 1950 г., като за негово начало (по документи) се смятат месеците
април-май. За изпълняващ длъжността директор е определен изтъкнатият физикогеограф
чл.- кор. проф. Живко Гълъбов. Дейността в института е организирана и се извършва в две
секции: “Физическа география” с ръководител проф. Гълъбов и “Икономическа география” с
ръководител проф. Бешков. В института се извършват основните проучвания в областта на
физическата и икономическата география на съвременна България.

Библиотеката първоначално е представлявала сбирка от книги, карти и др. материали,
които институтът и отделни учени са закупували за нуждите на изследователската работа.
През 1960 г. ръководството я формира като научно-помощно звено в рамките на Географския
институт, в което е обработен, систематизиран, каталогизиран според всички изисквания на
библиотечната теория и практика наличният библиотечен фонд.
Библиотеката е изцяло в услуга на учените и специалистите в института в изпълнение
на научните и служебните им задължения. Комплектуването на фондовете се осъществява
съобразно профила на библиотеката чрез покупка, книгообмен, абонамент и дарение, като ця
лостната обработка на литературата се извършва от Централната библиотека на БАН. Фондът
е специализиран и обхваща всички направления на географската наука: физическа география,
ландшафтознание, геоморфология, климатология, хидрология, география на почвите, биогеог
рафия, картография, икономическа география, странознание, география на туризма.
Днес фондът на библиотеката на Географския институт наброява 19 867 тома (в това
число: книги – 7663; периодични издания – 11 763; картографски издания – 441); освен това
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той съдържа 14 CD и 73 заглавия периодични издания, абонирани през 2008 г. Библиотеката
разполага и със специализирани сбирки – карти и атласи.
Във фонда й се пазят всички научни трудове, разработвани и издавани от Географския
институт, както и от сродни научни звена, работещи и работили по проблеми, свързани с геог
рафската наука. Съхраняват се редки и ценни карти, книги и други архивни материали.
В книгохранилището са обособени като самостоятелни сбирки подарената лична биб
лиотека на чл.- кор. Живко Гълъбов – един от основателите на геоморфоложкото направление
в географията и първия директор на института, личните библиотеки на чл.- кор. Кирил Мишев
и на проф. Иван Батаклиев, чието обработване предстои, както и дарения от отделни учени,
работили в института и завещали част от личната си библиотека.
Представената таблица 1 има за цел да покаже ръста на фонда за последните пет
години.
Таблица 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фонд
Набавени библиотечни
документи
Покупка
Книгообмен
Депозит
Дар

2004 г.
19031
258
115
105
38

2005 г.

2006 г.

2007 г.
19423

2008 г.
19867

общо

382
67
66
1
248

444
104
112
1
227

1263
365
357
4
537

След известен спад през годините 2005-2007, през 2008 г. тенденцията за по-осезателно
нарастване на фонда е очевидна, а това се забелязва и през настоящата 2009 г. Особено чув
ствителен е делът на даренията като форма за обогатяването му.
Библиотеката на Географския институт притежава традиционни каталози: на книги (аз
бучен, систематичен по УДК и тематичен), на периодични издания (азбучен), както и картотека
на карти, атласи и диплянки.
По-важни издания в резултат от научната дейност на института през последните години,
които се съхраняват в библиотеката, са: „Атлас на Народна Република България” (1973);
„Природният и икономически потенциал на планините в България” (1989, 1990); „География
на България” (1961, 1966, 1982-89, 1997 и 2002 – с 250 цветни карти); „ Атлас Околна среда
на Република България” (1995).
Институтът разполага и с Научен архив. Той съдържа значителен брой научни доклади
и оригинални карти, включително: Геоморфоложка карта на България, М 1:400 000; Ландшафтна карта на България, М 1: 200 000; Карта на средните топографски наклони в България, М
1:500 000; Карта на планинските райони в България със селищна мрежа, М 1: 350 000; Карти
на карстовите райони в България, в различни мащаби; Климатични, биоклиматични, почвени
и хидроложки карти на различни райони от България; Карти, схеми и диаграми, представящи
демографските характеристики, етническата структура в страната; Научни документи и карти
от оценката за въздействието върху околната среда в 30-километровата зона на АЕЦ “Козлодуй”, както и предпроектни оценки за такава зона в района на Белене.
Библиотечният фонд е широко открит за всички категории читатели. Литературата е
предназначена както за учени и специалисти географи, така и за преподаватели, студенти и
за всеки, който има интерес към географската наука. Библиотеката се стреми да задоволи ин
формационните потребности на своите читатели и предимно на сътрудниците на Географския
институт, оказвайки им по този начин необходимото съдействие в научната работа. Обслуж
ването на читателите се извършва в читалнята, която притежава 10 места, и периодиката
в нея е на свободен достъп. Литературата се ползва чрез индивидуално заемане за дома,
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Междубиблиотечно заемане на литература от страната и Международно междубиблиотечно
заемане на литература от чужбина. Извършват се библиографски и фактографски справки.
Осъществява се достъп до чужди бази данни през сайта на Централната библиотека на БАН.
http:// www.cl.bas.bg
Представената по-долу таблица 2 дава възможност да се направят наблюдения вър
ху ползването на фонда за 5-годишен период, за посещаемостта, категориите читатели,
които библиотеката обслужва, и пр. Тези наблюдения се анализират с цел подобряване на
комплектуването, обогатяване на фонда и доставяне на всеки читател на необходимата му
литература.
Таблица 2
Ползватели на фонда
1. Ползв.библ.документ/и
за дома
в читалните
2. Читатели
на научното звено
системата на БАН
външни
СУ
проф., доц., н.с.,
ст.н.с., преп., ас., доктор..
студенти
други
3. Посещения в библиотеката

2004 г.
4760
2980
1780
161
43
45
23
50

2008 г.
2605
916
1689
108
41
25
20
22

общо
18552
8988
9564
715
206
198
123
188

99
42
20

74
34

467
169
79

2120

1301

9438

От представените данни се констатира, че ползваните библиотечни документи се заемат
преди всичко от сътрудници на Географския институт и от сътрудници на постоянните научни
звена на БАН, а по-малко от външни читатели (предимно студенти и ученици).
Структурата на института понастоящем е запазена – секция “Физическа география” и
секция “Икономическа и социална география”, като е изградено и функционира специализирано
звено “Геоинформационен център” с цел участие в интернационална междуинститутска
мрежа.
Основните направления, в които се осъществява дейността на Географския институт
днес, са следните:
- Глобални промени и опазване на околната среда;
- Евроинтеграция, трансгранично сътрудничество и устойчиво регионално развитие;
- Образование и квалификация.
През последните години се активизира международното сътрудничество на института,
като то се осъществява главно със страните от Европейския съюз и от Балканския регион.
Съвместните изследвания имат подчертано приложен характер.
Географският институт поддържа партньорство със сродни институти от БАН и с на
ционални и чуждестранни научни институции и професионални неправителствени организации.
Всички тези дейности са придружени с публикации в наши и чуждестранни издания, които
се съхраняват в библиотеката на института. Голяма част от постъпващите издания – книги,
сборници, монографии, студии, поредици и списания и др., се набавят по линията на меж
дународния книгообмен, чрез който и печатният научен орган на института сп. “Проблеми на
географията” се разпространява в други държави.
Перспективите за развитие на библиотеката са тясно свързани с резултатите от научно
изследователската работа на института и следват насоките, които той начертава за бъдещата
си работа.
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През 2010 г. Географският институт, а заедно с него и библиотеката ще празнуват своя
60-годишен юбилей. Това поставя пред тях нови предизвикателства. Задачите и перспективите,
които стоят пред библиотеката, трябва да са в унисон с развитието на института и със съвре
менните изисквания към него.
Една от основните задачи, които трябва да се решат през следващите години, е окончателното
въвеждане на библиотечно-информационната система ALEPH500 16 V с цел изграждане на
електронен каталог и предоставяне на читателите на библиотеката неограничен достъп до
нейните фондове. Една част от справочния апарат вече е автоматизиран. Въвеждането на сис
темата ще позволи да се създаде много точна и конкретна представа за състоянието на биб
лиотечния фонд и да се улесни провеждането на пълната му инвентаризация. С това се цели
библиотеката да стане част от информационен център с архив, а библиотечната дейност да
бъде част от информационната стратегия на института. Всичко това е насочено към създаване
на цялостна информационна система, която да систематизира географските знания за света
и страната, което от своя страна да улесни читателите и да повиши географската им култура
и знания. А като част от академичната библиотечна мрежа библиотеката на Географския ин
ститут ще следва пътя на непрекъснато усъвършенстване и съобразяване с общите задачи на
мрежата, за да отговаря на изискванията за съвременна научна библиотека.
ЛИТЕРАТУРА
1. Българската академия на науките след 9 септември 1944 : Справочна книга. – София :
БАН, 1958, с.67.
2. Библиотеките на БАН : Справочник 2005 / Състав. Мария Аргирова-Герасимова; Ред. Събина
Анева. – София : Авангард Прима, 2005, с.68.
3. Българска академия на науките. Географски институт : Съвременно състояние. – 2009. – 9
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НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
КУЛТУРАТА ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА БИБЛИОТЕКИТЕ
продължение от бр. 6 (28) 2009 г.
Радка Казанджиева

Освен Библиотеката по музикознание при БАН по същата Програма на Министерството на
културата бе получено дарение и от Библиотеката по изобразително изкуство при БАН, об
разци от което представяме:
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ИЗЛОЖБА НА ИЯИЯЕ-БАН “ЯДРЕНИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН
И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – ЕЛЕМЕНТ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО”
Митко Гайдаров, e-mail: gaidarov@inrne.bas.bg
Бойко Вачев, e-mail: vachev@inrne.bas.bg
Мария Манолова, e-mail: manolova@inrne.bas.bg

Изложба на тема “Ядреният технологичен и учебен център (ЯТУЦ) – елемент от Европейското изследователско пространство” се проведе в Големия салон на Централно управление
на БАН в периода 23-30.04.2009 г. Изложбата бе
открита от Директора на ИЯИЯЕ-БАН чл. кор.
проф. дфн Йордан Стаменов.
Основната цел на изложбата бе да се
запознае обществеността с възможностите и
достиженията на ЯТУЦ за удовлетворяване на
необходимостта на обществото от развитие и
запазване на ядрените знания и приложението им
в областта на ядрените технологии, медицината,
индустрията и околната среда.
Наличието на висококвалифицирани
специалисти, натрупаните през годините знания
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и опит, съвременната материална база, изследователският реактор ИРТ, активният обмен и
сътрудничество с институтите на Обединения
изследователски център на Европейската комисия,
участието в престижни международни проекти в
тази научна област, договорите за сътрудничество
с висши училища и обновената инфраструктура
на ИЯИЯЕ-БАН са база за успешно развитие на
ЯТУЦ.
В серия от постери бяха представени научните изследвания и приложения на базовите
съоръжения на ЯТУЦ – изследователският реактор ИРТ и Базовата Екологична Обсерватория
“Мусала” (БЕО “Мусала”), както и на съответните
лаборатории, сертифицирани по стандартите ISO
9001 и ISO14000: Реакторна физика; Радио-аналитични методи; Анализ на експлоатационните
характеристики на ядреното гориво; Рентгенофлуоресцентен анализ; Контролна лаборатория
“Радиационна защита” и др.
По време на изложбата бяха прожектирани
филми за извозване на отработеното ядрено гориво от изследователския реактор ИРТ и за БЕО
“Мусала”. Беше направена и презентация на Контролна лаборатория “Радиационна защита”.
За интересуващите се посетители бяха на
разположение брошури на Ядрената научно-експериментална и учебна база (ЯНЕУБ) и Контролната
лаборатория “Радиационна защита”, диплянки
за БЕО “Мусала”, годишници на ИЯИЯЕ-БАН и
други нагледни материали.
Интерес предизвикаха особено всред учащите се демонстрациите на измерване на радиоактивност на различни материали и среди.
Изложбата беше посетена от научни работници и специалисти, ученици от 104 ОУ
„Захари Стоянов”, представители на обществеността и медиите, граждани. По време на изложбата в Големия салон на БАН се проведе Вторият
национален форум за науката, организиран под
патронажа на Президента на Република България
Георги Първанов по инициатива на СУБ с участието на БАН, ССА, ФНТС, ВАК, НАОА, университетите в България и др. Това даде възможност
изложбата да бъде видяна от хората, които работят
за бъдещето на науката в страната, Президента,
представители на Парламентарната комисия по
наука и образование, МОН и други институции.
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ПРЕДСТОЯЩИ ИЗЛОЖБИ В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА БАН,
УЛ. “15-ТИ НОЕМВРИ“ №1
Лидия Чолпанова, E-mail: refer1@cl.bas.bg
1. 170 г. от рождението на Васил Д. Стоянов 1839-1910 – Научен архив – 22 юни - 3 юли 2009 г.
2. 50 години Междуправителствена океанографска комисия и 25 години научноизследователски
кораб “Академик” – Институт по океанология – 6 - 31 юли 2009 г.
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