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ЧОВЕКЪТ ГРАНИЦА*
По случай 80 г. от рождението на чл.-кор. Тончо Жечев
Ст.н.с. I ст. дфн Румяна Дамянова, E-mail: damianova3@mail.bg

Има личности, които стават изразители на обществени
и културни потребности, тенденции и очаквания. В дейността
им изкристализират назрели нужди, самото общество усеща
необходимостта от промени или трансформации и търси техния
изразител. Тези личности се превръщат в катализатори на про
цеси, латентно зреещи в общественото мислене, дават израз на
възможности, които се очаква да бъдат отключени, материали
зирани.
Тези потребности и тенденции – в целия дълговечен
развой на българската култура – се осъществяват от ЛИЧНОСТИ
ГРАНИЦИ. Те събират в себе си старото с новото, пресрещайки
старото с кълновете на новото. Чрез тези личности се извършват
промени, творческа еволюция, създават се модели. Тръгвайки
от старото, осмислено и преоценено, те прекрачват в новото, като го осъществяват в себе си
и чрез себе си. Защото в известен смисъл те са МЕЖДАТА. В историята на българската ду
ховност има много такива значими личности, утвърдили чрез мисълта и делото си идеята за
държавност, митологизиращия патриотичен повик или духовна свобода.
Границата е пространство, което само по себе си разделя, но границата е и място
за трансформация – на старото в ново, на едно качество в друго, на едно знание в друго. В
семиотичната теория на Юрий Лотман границата е филтърът, който пропуска ценното и зна
чимото, ориентирайки го към другото, различното. В този смисъл личностите граници надрас
тват своето време, защото предусещат новото. Една от тези личности е ТОНЧО ЖЕЧЕВ. Той,
може да се каже, е ЧОВЕКЪТ ГРАНИЦА за българската култура от втората половина на ХХ
век, защото делото му – на литератор, критик, историк на културата, общественик и преди
всичко творец – през последните десетилетия на века извърши нещо иницииращо. Тончо
Жечев именно стана общественият катализатор на много явления, назрели в българското
културно пространство и очакващи своя изразител. Надарен с проницателност, ерудиция и
усет за исторически променливото, но и съхраненото като духовна ценност, Тончо Жечев при
тежаваше и критическата саморефлексия на мислещия човек, проумял сложните криволици
на трудния път на постигането. Неговият глас умееше да утвърждава, носеше една особена
категоричност и мъдра яснота, зад която прозираше силен и устойчив характер. В осанката му
имаше нещо силно, благородно, овладяно – може би това бяха знаците на неговата човешка
доброта и запомняща се толерантност.
Тончо Жечев промени пътищата на приобщаване към модерното, като търсеше упование
в уроците на миналото. Сякаш през многостенна призма умееше да проглежда в бъдещето, съ
зирайки опорите, препятствията и изпитанията в националния ни път. С удивителна интуиция
и талант той предусети жребия на словото като единствена духовна територия, на която бъл
гаринът през времето и досега е отстоявал своята идентичност. Във и чрез словото Тончо
Жечев до последния си дъх се бореше за отстояване на българското – като изстрадана съдба,
традиция и опит; със завидна устойчивост поемаше нападките и неспестените укори, за да
запази ненакърнено българското – като идея, завет и памет.
Това, което бележи неговия път на мислител и творец, може да се определи с една дума –
емблемност. Във всичките си проникновени вглеждания в историческия развой на българската
култура и литература Тончо Жечев създаде и завеща езикови образи емблеми, които удивително
точно формулират не само неговата представа за явленията, но разкриват и тяхната иманентна



същност. Българската литературноисторическа памет се опира на надживели времето образи
формули – казаното от Владимир Василев за „Нощ” на П. К. Яворов – „най-яворовият
стих”, определенията му за „Старопланински легенди” на Й. Йовков като „най-поетичната
книга” или за „Вечери в Антимовския хан” като най-мъдрата книга; статията на Александър
Балабанов „Из поезията на Елин Пелин”, която даде съвсем нови насоки на тълкуване, и др.
Такива образи емблеми, изведени и като методологически проблем, съпътстват Тончо-Же
чевите интерпретации на творчеството на немалко български творци или културни явления:
”Откритието на Войников” (първият модерен прочит на „Криворазбраната цивилизация”),
„Завещанието на Димитър Димов”, „Загадката на Димитър Талев”, „Безподобният Николай”
(за творчеството на Лилиев като „лебедова песен на българския индивидуализъм”), ярката ме
тафора на завръщането – „Троя е достижима, все така непостижима е Итака”, или изведеният
като конституиращ новото време символ от най-значимата му книга – „Българският Великден
или страстите български”, и още много. Тончо Жечев често напомняше мисълта на Талев,
че „в миналото са корените на настоящето”, и градеше своите тези и анализи именно върху
твърдината на изстраданото, но съхранено българско национално битие.
Трудът, който промени научната и културноисторическата парадигма през последните
десетилетия на ХХ век, безспорно е „Българският Великден или страстите български”. Тончо
Жечев обичаше да се шегува, че в резултат на заравянето в стотици архиви, архивни сбирки или
прашни тавански стаи е придобил почти вкусов усет и само по праха може вече да определи
коя книга е от1842-а или от 1853 г. Проучвайки историческата истина за един от преломните
моменти в българската национална съдба, той разкри с впечатляваща ерудиция и талант
труднообозримия исторически, личностен, социален и нравствен свят на българина от ХIХ
век. Той обхвана онези „български хоризонти” (на менталността, личностите и делата), които
през „страсти” и борби доведоха до „възкресението” на всичките ни национални стремежи”,
но също и до „страстната неделя – 1861”, и горестно изпитаха ”вкуса на победата”. Именно
в улавянето на това преместване на порива и опиянението от една съдбовна национална и ду
ховна идея в последвала резигнация от исторически променената и недооценена ситуация се
съдържа най-значимото естетико-културно откритие на Тончо Жечев в този труд.
В едно интервю от последното десетилетие, публикувано в сп. „Летописи”(1993) със
симптоматичното заглавие „Държава, но с мярка!”, Тончо Жечев се връща към предупрежде
нията на миналото като мяра на настоящето: „ Когато на 17 ноември 1989 г. гледах в Шумен
по телевизията митинга пред „Св. Александър Невски”, към чието свикване имах известно
отношение, аз само се усмихнах, когато един от ораторите каза, че денят му приличал на нов
„български Великден”. Усмихнах се, защото за мене беше ясно, че ораторът схваща само тър
жествената, празнична, радостна, въодушевляваща страна на тоя голям ден. Но едва ли знае
ше какво говори. Защото не си даваше сметка – щом е Великден, ще започнат и „страстите
български”. Тази именно вглъбеност в подхода към факти, идеи и личности отреди на Тончо
Жечев и радостната, и често нерадостна съдба – да носи мъдростта на откровението, но и
да изпитва ударите на проста човешка завист или недоброжелателство.
За „Митът за Одисей” Тончо Жечев обичаше да казва, че е „най-субективната книга”, която
е написал, носеща светлия знак на изповедта. Чрез нея той създаде друг образ символ – „героят
на завръщането, а не на пътуването”. Той сякаш съзираше в Одисей изживяно и неизживяно,
чувстваше болките, измамите и горестта в сферата на този Одисеев кръг, тъгуваше за знаците
от миналото, онасловил ги в друга емблема – „Напред към традицията!”. Когато Тончо Жечев
навърши 50 години и отидох да го поздравя, ми каза: „Знаеш ли, имам чувството, че досега,
цели петдесет години, съм завързвал възли. Сега вече трябва да започна да ги развързвам”.
Запомних тези думи. За мен те бяха повече от лично признание или предусетена граница, въз
приех ги като интуиция.
Тончо Жечев беше и силна публична личност. Той умееше да взима решения, беше кате
горичен в отстояването им. Десетте години, в които бе директор на Института за литература
при БАН, също промениха много. За всички, които постъпихме като аспиранти или сътрудници



по това време, представата ни за научна институция остана такава, каквато бе създадена от
Тончо Жечев. Той утвърди авторитета на Института за литература като център на духовния
и интелектуалния живот, ценеше таланта и въображението, с такт и толерантност помагаше
на всекиго с всичко, за да преодолее лична драма, несправедлива обида, изолация. Създаде
традиция, плодотворна и щедра, която се отстоява и до днес. Замисленият от Института за
литература сборник с научни изследвания „ВЕЧНИТЕ СТРАСТИ БЪЛГАРСКИ” (2004 г.) е
израз на почит, уважение и обич към учения, учителя, човека, към един от най-ярките съвре
менни български хуманитаристи.
Към всичко Тончо Жечев подхождаше с широта, доверие, Христова вяра и упование. Но и
не забравяше високата цена на избора: ”Аз съм хуманист, отдавна изповядвам вярата на Дос
тоевски, че цялата бъдеща хармония не струва и една детска сълза”. Сътвореното от Тончо
Жечев е солиден влог в модерната есеистика и критика на ХХ век, проникновената му мисъл
остави значими образци на литературноисторически анализи, на философия на историята и
културата.
* Уводна статия, препечатана с любезното съгласие на авторката, от сборника: Вечните страсти
български : Почит към Тончо Жечев / Състав.: М. Карабелова, Р. Дамянова, П. Ватова, Г. Цон
кова. – София : Изд. център Б.Пенев – ИЛ; Корпорация Развитие – КДЛ, 2004, с. 13-16.

БИБЛИОТЕКАТА НА ИНСТИТУТА
ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – ТРАДИЦИОННА И СЪВРЕМЕННА
Ваня Григорова, e-mail: vanya.grigorova@abv.bg

Библиотеката на Института по математика и информатика е най-голямата специализи
рана библиотека в България в областта на математическите и компютърните науки. Съдбата
й е неразривно свързана със съдбата на института, към който принадлежи – премества се
поне два пъти заедно с него, като последния път – през 1972 година, в сегашната сграда. За
година на създаването на Института по математика е приета 1947 г., когато на 27 октомври Уп
равителният съвет на Българската академия на науките приема план за научната дейност през
1947/1948, включващ сформирането и работата на три комисии: две, ръководени от акад. К.
Попов – за демографски изследвания и за финансово математическо проучване на държавните
и гарантираните от държавата външни облигационни заеми, и една, оглавена от акад. Нико
ла Обрешков – за математически проучвания на репрезентативния метод в статистиката.
Приети са и индивидуални планове на
академици-математици. Посоченият
факт е основание през 2007 година да
се ознаменува 60-годишният рожден
ден на ИМИ. Разгръщайки архивите
на БАН, е видно, че историята на Ма
тематическия институт е богата и пло
дотворна и че от него са тръгнали и
израствали професионално български
учени от световна величина.
Освен местопребиваването
си, институтът мени няколко пъти и
наименованието си в съответствие с
развитието и насоките на научните



изследвания и реалните обществени условия. И така, през 1949 г. е учреден Математически
институт при Физико-математическия клон на Академията с негов пръв ръководител акад. Лю
бомир Чакалов; през 1961 г., когато 10 години (от 1953 г.) негов директор е акад. Н. Обрешков,
той се преименува на Математически институт с изчислителен център; през 1972 г. – вече
в новата сграда и с директор (от 1964 г.) акад. Любомир Илиев, е Институт по математика и
механика с изчислителен център; през 1994 г. названието му е Институт по математика и от
1995 г. носи сегашното си име Институт по математика и информатика. От 1988 г. насам не
гови директори – наследници на акад. Л. Илиев, са акад. Петър Кендеров – до 1993 г., проф.
Николай Янев, а от 1999 година и понастоящем – акад. Стефан Додунеков. И през всичките
тези години характерни за управлението на института са подкрепата и поддръжката на биб
лиотеката още от нейното сформиране до днес.
В търсене отговора на въпроса кога е основана библиотеката на ИМИ учените-матема
тици, участвали в полагане основите на самия институт, си спомнят как през 1953 г. от биб
лиотечния фонд на Българската академия на науките е заделена сбирка от книги и списания,
които се съхраняват в една от двете стаи, отредени за работа на математическия колектив,
намиращи се на таванския етаж в сградата на Централно управление на БАН. Грижа за тази
така зачената библиотека поема доц. Боян Пенков, който завинаги свързва името си с нейното
организиране и разрастване. От архива на института става ясно, че през 1955 година длъж
ността библиотекар с висше образование вече е заложена в щатното му разписание. Пак от
разказите на по-възрастното поколение и съхраняваната документация може да се съди, че в
началото ръководенето и изпълнението на библиотечните дейности са били съвместявани с из
дателската работа, докато постепенното нарастване на фонда и увеличаване на задълженията,
свързани с обслужването на читателите, не налагат все по-ясното обособяване на библиотеката
като относително самостоятелна структурна единица, макар и в рамките на отдел “Техникоикономическа документация”, по-късно „Научно-техническа информация и документация”,
до окончателното й оформяне в самостоятелен отдел “Библиотека и научна информация”. За
отбелязване е, че още с нанасянето в новата сграда през споменатата 1972 г. за библиотечни по
мещения е отредена специална площ, която е предвидена още при нейното проектиране, както и
в т. нар. Перспективна програма за строеж на нова сграда, датирана от 1951 г. и подписана от
акад. Л. Чакалов. Изключителна заслуга за израстването на библиотеката на ИМИ до днешния й
статут на специална научна библиотека с профил математика и информатика има г-н Димитър
Вачов, поел отговорността за нейната работа, както и издателските й задачи, през 1965 година.
Оглавявайки нейната дейност, не само като високообразован специалист с висше образование
в областта на физико-математическите науки, но и с библиотечна квалификация, именно той
е в основата на създадената организация, принципите на работа и изградения авторитет на
библиотеката, на който тя се радва и днес. Утвърждава се практиката да се търси съдействие
с цел взимането на научно обосновани решения от т. нар. Библиотечен съвет, членовете на
който са учени-математици, проявяващи подчертана загриженост и внимание към проблемите
на библиотеката. С признателност
могат да бъдат споменати влизащите
в състава му през годините имена на
научни сътрудници и професори, между
които: Вл. Гюлев, Йордан Стоянов, Д.
Скордев, Г. Скордев, Т. Генчев, Иван
Чобанов, Владимир Александров, Огнян
Кунчев, Румян Лазов, както и настоящия
директор на Централна библиотека при
БАН ст.н.с. д-р Динчо Кръстев, бил из
вестно време и председател на съвета, а
и на много други колеги.
Още от създаването на библио
теката се прилагат принципите на обос



нован подбор, своевременно попъл
ване на фонда със съответстващи
на профила книги и водещи перио
дични издания на всякакви езици,
балансиране при комплектуването с
оглед останалите библиотеки в систе
мата на БАН и библиотеката на Фа
култета по математика в Софийския
университет.
Днес библиотеката притежава
87480 тома научна литература, като
периодичните издания са с около 2,75
% повече от книгите. Тя разполага с
три основни работни зони: заемна,
читалня и хранилище, чието прос
Екипът на библиотеката към Института по
транство търпи промени и увеличава
математика и информатика
своята площ в съответствие с на
растващия обем на библиотечния
фонд. Читалнята предлага удобни за работа места, свободен достъп до екземплярите на по
лучаваната периодика от текущата година и дава възможност за ползване на част от богатия
фонд справочни, енциклопедични и реферативни издания – общо 3030 тома. Всяка седмица
за информация на читателите се подрежда изложба с новите постъпления.
В резултат на интегрирането в библиотечната мрежа на БАН комплектуването на фонда
в библиотеката на ИМИ се осъществява на базата на покупка, абонамент, книгообмен и дар,
като абонаментът за списанията бива ежегодно подновяван. Библиотеката има подкрепата на
различни дарители от България и чужбина – читатели, сътрудници на Института по матема
тика, фондация “Отворено общество”, Британския културен център. С посредничеството на
десетте Хумболдтови стипендианти – учени от ИМИ, Фондация “Александър фон Хумболдт”
осъществи две значими дарения от книги на престижни научни издателства като Springer-Verlag,
Birkhauser-Verlag и Lieferschein, както и на компютърна техника. Ръководството на института
търси и намира финансови средства за ремонт на помещенията, за подвързия на библиотечните
документи, за закупуване на речници, актуална литература, консумативи, за автоматизация на
библиотечните дейности. Поощряват се дарителските кампании, като в резултат на последната
е колекция периодични издания от Университета в Айндховен – Холандия. Във фонда наред
с научната постъпва и учебна литература – учебниците са приблизително 2988 тома, което
дава възможност читатели на библиотеката да бъдат освен сътрудниците на ИМИ и учени
от системата на БАН, така също и студенти и специализанти, както и учениците, подготвяни
за националните и международните олимпиади по математика. Към Института е учреден в
сътрудничество с фондация “Св. Св. Кирил и Методий”, фондация “Еврика” и Съюза на ма
тематиците в България Ученически институт по математика и информатика, като в негова
помощ е създаден отделен фонд “УИМИ”.
В заемната на библиотеката е осигурен достъп до печатните азбучен и систематичен ка
талози, обработват се библиотечните документи, изпълняват се читателските заявки, извършват
се различни видове библиографски справки и услуги. Едно от най-големите предимства на биб
лиотеката е, че освен традиционна – място за съхраняване на научната книжнина и прякото
й ползване от потребителя, тя е и място за напълно модерно информационно обслужване.
Доказателство за готовността на библиотеката да експериментира в това отношение е фактът,
че тя бе първата в системата на БАН, която започна работа по въвеждането на електронен
каталог – програмата “Библио-Дакомс”. А от 2004 г., като неразривна част от единната биб
лиотечна мрежа на БАН, библиотеката на ИМИ е една от пилотните в ретроконверсията на
каталозите по формат MARC21, версия 16.02 на въведената от Централна библиотека на БАН
интегрирана библиотечна система ALEPH500, разработена от фирма ExLibris Ltd на Hebrew



University в Йерусалим. Информационното осигуряване на читателите включва локално пол
зване на продукти като MathSci оn SilverPlatter за периода 1940 – 2004 г., на реферативни из
точници на книжен носител, особено важния, осигурен от ИМИ абонамент за базата данни на
Zentralblatt MATH, както и на компютърна база с електронен достъп до Интернет и всички
електронни ресурси, предоставени чрез Централната библиотека на постоянните научни звена
на Българска академия на науките.
С оглед по-доброто адаптиране към читателските нужди и повишаване ефективността
на библиотечните практики от екипа на библиотеката се осъществяват различни инициативи.
Една от тях е проведената през 2006 г. анкета с потребителите на библиотеката под формата
на въпроси, допускащи възможност и за предложения. Резултатите от анкетата доведоха до
изводи и преценки, до възприемане на нови идеи. Ето и някои от направените обобщения: найчестата причина за посещенията на читателите е организираната изложба на новопостъпила
литература, а на второ място – заемането за дома на библиотечни документи на книжен
носител. Сред достойнствата на обслужването, за дълбоко удовлетворение на екипа на биб
лиотеката, всички анкетирани читатели единодушно бяха посочили неговата компетентност
и отзивчивост. Анкетата спомогна до известна степен за рекламиране на библиотечните
дейности. Изненадващо е например, че благодарение на нея известен процент от читателите
разбраха за съществуването на някои видове библиотечни услуги.
Друга отличителна проява на библиотеката е включването в работата на създадения
през юли 2006 г. в института Център по дигитализация, съществуващ първоначално, от 15
октомври 2004 г., като временно звено по дигитализация на научното наследство, а от 2007 г.
– като секция “Приложение на информационните технологии в хуманитарните науки”. Благо
дарение поканата на д-р Милена Добрева, създател и ръководител на звеното, а по-късно на
секцията, библиотеката участва като гост и оказва помощ при организацията на конференции
по въпросите на дигитализацията и има възможност за пряко участие в осъществяването
на практически задачи. Скромен принос в това отношение е съдействието при дигиталната
публикация на Архивен фонд 104 (Архив на Марин Дринов, притежание на Научния архив на
БАН), която може да бъде разгледана на адрес: http://www.math.bas.bg/digi/drinov. В резултат
на усилена дейност, свързана със сканирането на математическото научно наследство, вече
има готовност за осигуряване на достъп до всички годишнини на издания като “Физикоматематическо списание”, започнало своя живот в далечната 1904 година и излизало с малки
прекъсвания близо 90 години, както и на други ценни научни издания. Въпрос на време и
желание от страна на колегите от Централната библиотека на БАН е осъществяването на
връзката между дигитализираните текстове и електронния библиотечен каталог.
“Библиотеката е развиващ се организъм.” Това гласи един от петте закона на
Рантганатан – математик по образование, един от всепризнатите учени с приноси за определяне
на библиотечната наука като такава. Проследявайки пътя на библиотеката при ИМИ, тези
думи се потвърждават. Свободният достъп до on-line каталога, абонаментът на някои от
важните научни електронни списания и тяхното архивиране, обвързването с процесите по
дигитализация на културното и научното наследство, активното възприемане на формите на
компютърната комуникация и същевременно съхраняването и предлагането на писменото
знание върху т. нар. хартиен носител превръщат библиотеката на ИМИ в център, който
обединява традиционните и електронните библиотечни ресурси, което е основна мисия на
съвременната научна библиотека.
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2. ГОРМАН, Майкъл. Нашите непреходни ценности : Библиотеките през XXI век /
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ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2008)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

01 август
150 г. от рождението на СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ (01.08.185910.05.1900), ботаник.
Действителен член (1898).

01 август
70 г. от рождението на ЮРИЙ ЕНГЕЛБРЕХТ (01.08.1939), естонски ма
шинен инженер.
Чуждестранен член (2007).

01 август
120 г. от смъртта на ИВАН КУКУЛЕВИЧ САКЦИНСКИ (29.05.181601.08.1889), хърватски писател, историк на литературата, славист, по
литик.
Чуждестранен член (1884).

02 август
75 г. от рождението на ЮРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ОВЧИННИКОВ
(02.08.1934-17.02.1988), руски биохимик.
Чуждестранен член (1977).

08 август
100 г. от рождението на НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БОГОЛЮБОВ
(08.08.1909-13.02.1992), руски математик и физик-теоретик.
Чуждестранен член (1961).



09 август
25 г. от смъртта на ПАНАЙОТ АТАНАСОВ ГИНДЕВ (04.06.192109.08.1984), философ, публицист и обществен деец.
Член-кореспондент (1979).

09 август
100 г. от смъртта на ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЗЛАТАРСКИ (25.01.185409.08.1909), геолог.
Редовен член (1884). Библиотекар на Привременния управителен комитет
на БКД (1882-1884).

09 август
60 г. от смъртта на ДОНЧО СТОЯНОВ КОСТОВ (19.06.1897-09.08.1949),
генетик.
Редовен член (1946).

10 август
70 г. от смъртта на СТОЯН СТОЯНОВ АРГИРОВ (10.02.1870-10.08.1939),
филолог, библиотековед и библиограф.
Действителен член (1900). Ковчежник на БКД и БАН (1907-1939).

11 август
155 г. от рождението на МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ (11.08.185401.02.1915), писател, общественик и дипломат.
Редовен член (1884).



13 август
25 г. от смъртта на ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ЛОБАНОВ (02.01.1902-13.08.1984),
руски икономист.
Чуждестранен член (1967).

15 август
5 г. от смъртта на ГЕОРГИ ТОДОРОВ НЕСТОРОВ (09.04.1913-15.08.2004),
геофизик и радиоинженер.
Член-кореспондент (1967).

15 август
70 г. от рождението на БОЯН НИКОЛОВ РОСНЕВ (15.08.1939), инженерлесовъд.
Член-кореспондент (2004).

17 август
80 г. от рождението на СТЕФАН КЪНЕВ КЪНЕВ (17.08.1929), физик.
Член-кореспондент (2004).

19 август
65 г. от рождението на ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ (19.08.1944), моле
кулярен биолог.
Член-кореспондент (2004).

21 август
90 г. от рождението на СОЙЛО МАРИНЕЛО-И-ВИДАУРЕТА (21.08.191908.1990), кубински медик, онколог, радиобиолог.
Чуждестранен член (1989).
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27 август
85 г. от рождението на ИЧИРО СУНАГАВА (27.08.1924), японски
геолог.
Чуждестранен член (1989).

29 август
30 г. от смъртта на АЛЕКСИ РОМАНОВ ПУХЛЕВ (08.09.1905-29.08.1979),
лекар-кардиолог.
Академик (1967).

31 август
55 г. от смъртта на ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЗЕЛЕНИН
(02.11.1878-31.08.1954), руски етнограф, диалектолог и фолклорист.
Чуждестранен член (1946).

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

ЮГОИЗТОЧНА Европа през античността VI в. пр. Хр. – начало
то на VII в. сл. Хр. : [Studia in honorem Aleksandrae DimitrovaMilcheva] / Състав. и ред. Евгения Генчева. – София : БАН.
Археологически институт с музей, 2008. – 575 с. : ил. ; Studia in
honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva) ; Резюмета след всяка
тема ; Библиогр. след всяка тема
ISBN 9789549218183
System number [000109226]
Юбилейна студия, посветена на Александра Димитрова-Милчева,
професор по антична история. Включва материали за развитието
на Югоизточна Европа през античността (VI в. пр. Хр.- началото
на VII в. сл. Хр.).
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АНАЛИЗ на търговския бизнес / Михаил Михайлов, Кирил Митов, Росица Колева, Людмила
Дончева. – Велико Търново : Фабер, 2008. – 365, [6] с. : фиг.; табл. ; Библиогр. с. 363-365
ISBN 9789547758919
System number [000109323]
АНГЕЛОВА, Вяра Александрова. Световното радио – модели на развитие / Вяра Александро
ва Ангелова. – София : Експреспринт ООД, 2007. – 200 с. : Бележки под линия ; Библиогр. с.
199-200
ISBN 9789546290069
System number [000109409]
АНГЕЛОВА, Керана. Видения / Керана Ангелова. – Бургас : Знаци, 2008. – 16 с.
ISBN 978954985078
System number [000109431]
БОШНАКОВА, Екатерина. Амфора жива вода : Поезия / Екатерина Бошнакова. – София :
Еврист-Сатурн, 2008. – 64 с. : ил.
ISBN 9789548135122
System number [000109377]
БРАУН, Хорас Джаксън. Героят във всяко сърце / Хорас Джаксън Браун, Робин Спизман ;
Прев. от англ. ез. Станислава Миланова. – София : Кибеа, 2007. – 166 с.
ISBN 9789544744489
System number [000109416]
БЪРГ, Йехуда. Силата на Кабала : Технология на душата / Йехуда Бърг ; Прев. Жанета Шишкова. – София : Кибеа, 2007. – 320 с.
ISBN 9789544744335
System number [000109368]
ГАЛАТИНСКИ, Кръстьо Вълчев. Рогозен : Минало и настояще / Кръстьо Галатински,
Красимир Данов, Стефан Райкински. – Враца : БГ Принт, 2007. – 192 с. : ил. ; Библиогр. с.
189-190
System number [000109342]
ГОЧЕВА, Марина. Защо в кукления театър магарето е синьо / Марина Гочева. – Бургас :
Знаци, 2008. – 151 с. : ил.
ISBN 9789549850161
System number [000109325]
ДАЙЪР, Уейн У. Вдъхновението – вашето висше призвание / Уейн У. Дайър ; Прев. Станислава Миланова. – София : Кибеа, 2008. – 352 с.
System number [000109333]
ДАМЯНОВ, Атанас. Експортен маркетингов мениджмънт / Атанас Дамянов. – 2. прераб.
изд. – Велико Търново : Фабер, 2008. – 287 с. : фиг.; табл.
ISBN 9789547758827
System number [000109381]
ДЕЙЛ, Синди. Лечение с чакрите за напреднали : Енергийна карта на Четирите Пътя / Синди
Дейл ; Прев. от англ. ез. Светлана Николова. – София : Аратрон, 2008. – 600 с. : ил. ; Бележ
ки с. [502]-505 ; Библиогр. с. [506]-508
ISBN 9789546262899
System number [000109345]
ДОИ, Хироши. Съвременен Рейки метод за лечение Яшино Гендай Рейки-хо / Хироши Дои ;
Прев. от англ. ез. Маргарита Спасова. – София : Аратрон, 2007. – 222 с.
ISBN 9789546262387
System number [000109442]
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ЕВТИМОВ, Венко. Молекула любов : Избрана лирика / Венко Евтимов. – София : Захарий
Стоянов, 2008. – 140 с.
ISBN 9789540901756
System number [000109376]
ЗАХАРИЕВА, Теодора. Аз бях болна... и се излекувах : Посвещение / Теодора Захариева. – [Б.
м.] : Феникс, 2008. – 109, [3] с. : ил. ; Кн. съдържа и разказите на Гено Танов, Десислава Савова,
Десислава Николова и др.
ISBN 9789548890540
System number [000109384]
КАЛАУЕЙ, Тъкър Н. Пътят на Дзен – пътят на Иисус / Тъкър Н. Калауей ; Прев. Иван Длъгни
ков. – София : Кибеа, 2007. – 249 с. : ил. ; Кратък речник с. 239-249
ISBN 9789544744403
System number [000109361]
КАЛИНОВА, Мария. Подножието на вечерята : [Поезия] / Мария Калинова. – София : Делта
Ентъртеймънт ЕООД, 2008. – 48 с.
ISBN 9789549757149
System number [000109424]
КАРЪЛ, Лий. Притчите на Крион : Кн. 4. Притчите на Крион / Лий Каръл ; Прев. от англ. ез.
Маргарита Спасова. – София : Аратрон, 2005. – 166 с.
ISBN 954626234X
System number [000109466]
КИНГ, Питър Дж. Сто философи : Животът и делото на най-великите световни мислители /
Питър Дж. Кинг ; Прев. Жанета Шинкова. – София : Кибеа, 2007. – 192 с. : ил. ; Речник с. 186187 ; Индекс с. 188-191 ; Библиогр. с. 184-185
ISBN 9544744436
System number [000109414]
КОВАЧЕВА, Калина. В планината на голямата маймуна : (По хималайските пътеки) / Калина
Ковачева. – София : Пламък, 2008. – 188 с.
ISBN 9789548046930
System number [000109412]
КРАЛЕВ, Димитър. Бялата змия : Повествования / Димитър Кралев. – София; Ямбол : Светлина, 2008. – 260 с.
ISBN 9789548850773
System number [000109339]
КУАН Ин, Амора. Плеядианско ръководство за събуждане на вашата Божествена Ка / Амора
Куан Ин ; Прев. от англ. Цветан Убенов. – София : Аратрон, 2006. – 438 с. : ил. ; Речник с.
[406]-436 ; Библиогр. с. [404]-405
ISBN 9546262145
System number [000109403]
КУАН Ин, Амора. Плеядианско тантристко ръководство : Събуждане на вашата Божествена
Ба / Амора Куан Ин ; Прев. Цветан Убенов. – София : Аратрон, 2007. – 380 с. : ил.
ISBN 9789546262745
System number [000109405]
МАККОЙ, Идейн. Природна магия : Същност и действие / Идейн Маккой ; Прев. от англ. ез.
Златка Михова. – София : Аратрон, 2006. – 392 с. : ил. ; Библиогр. с. [383]-389
ISBN 9789546262776
System number [000109371]
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МАКРОИКОНОМИКА : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Снежана Найденова и др. ;
Отг. ред. Снежана Найденова. – Велико Търново : Фабер, 2008. – 203 с.
ISBN 9789547759220
System number [000109327]
МАРТИН, Джоузеф Ърнст. Таро на търсещия / Джоузеф Ърнст Мартин ; Прев. от англ. ез.
Михаил Георгиев. – София : Аратрон, 2006. – 400 с. : ил.
ISBN 9789546262486
System number [000109326]
МАРШАЛ, Джоузеф III. Продължавай напред : Изкуството на постоянството / Джоузеф Маршал III ; Прев. Станислава Миланова. – София : Кибеа, 2007. – 144 с.
ISBN 9789544744472
System number [000109420]
МАТЕЕВ, Йордан. Другият ръкопис : Кой уби Георги Стоев? : Креалистичен роман / Йордан
Матеев. – [Б. м.] : Феникс дизайн ; Костинброд : Мултипринт, 2008. – 127 с.
ISBN 9789548890410
System number [000109375]
МЕЛХИЗЕДЕК, Друнвало. Да живееш в сърцето : Как да навлезем в свещеното пространство
на сърцето / Друнвало Мелхизедек ; Прев. от англ. ез. Светлана Драгостинова. – София : Арат
рон, 2006. – 144 с. : ил. ; Бележки под линия
ISBN 9546262471
System number [000109341]
МЕЛХИЗЕДЕК, Друнвало. Змията от светлина : Движението на Земната кундалини и изгряване
то на Женската светлина от 1949 до 2013 г. / Друнвало Мелхизедек ; Прев. от англ. ез. Светлана
Николова. – София : Аратрон, 2008. – 312 с. : ил. ; Бележки под линия
ISBN 9789546262875
System number [000109349]
НАЛБАНТЯН, Вазкен Аршавир. Аралези / Вазкен Налбантян. – София : Захарий Стоянов,
2008. – 46, [1] с. : ил.
ISBN 9789540901886
System number [000109334]
НИКОЛОВА, Деянка. Окислително-редукционни процеси / Деянка Николова, Валери Йорданов, Митко Георгиев. – София : ХТМУ, 2008. – 55 с. ; Библиогр. с. 55.
ISBN 9789544650117
System number [000109379]
ПАСКОВ, Виктор. Гледната точка на Гоген : Разкази / Виктор Пасков. – София : Захарий
Стоянов, 2008. – 176 с.
ISBN 9789540901800
System number [000109337]
ПЕЙЧЕВ, Петьо. Разкази за съдбата / Петьо Пейчев. – Бургас : Черноморски фар, 2008. – 144 с.
ISBN 9789548841016
System number [000109340]
СТАМЕНОВ, Веселин. Убий Путин : Вулгарен роман : Ч. 1. Вирусът на дълголетието / Веселин
Стаменов ; Ред. Виктория Бисерова. – София : Ню медиа груп, 2007-.
System number [000104011]
СТЕЙН, Даян. Основи на психичното лечение / Даян Стейн ; Прев. от англ. Маргарита Спасова. – София : Аратрон, 2006. – 408 с. : ил. ; Библиогр. с. [404]-408
ISBN 9789546262578
System number [000109344]
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СТИЙН, Бронуин. Рейки енциклопедия / Бронуин Стийн, Франс Стийн ; Прев. от англ. Светла
на Николова. – София : Аратрон, 2007. – 446 с. : ил. ; Библиогр. с. 441-446
ISBN 9789546262530
System number [000109348]
СТОУН, Джошуа Дейвид. Ръководство по извисяване : Как да постигнем извисяване в този
живот : T. 1. Ръководство по извисяване : Как да постигнем извисяване в този живот / Джошуа
Дейвид Стоун ; Прев. от англ. ез. Емилия Манолова. – София : Аратрон, 2006. – 400 с. : ил.
ISBN 954626220X
System number [000109364]
ТИЪРНИ, Бил. Жизненост и благополучие с Нептун : Транзитите на сърцето и душата / Бил
Тиърни ; Прев. от англ. Ива Кацарова. – София : Аратрон, 2008. – 343, [1] с. ; Библиогр. с.
[342]-343
ISBN 9789546262844
System number [000109372]
ТИЪРНИ, Бил. Жизненост и благополучие с Уран : Транзитите на пробуждането / Бил
Тиърни ; Прев. от англ. Ива Кацарова. – София : Аратрон, 2007. – 338, [1] с. ; Библиогр. с.
336-338
ISBN 9789546262684
System number [000109365]
ТОДОРОВА, Калина. Ботьов си поведе белите комити : Христо Ботев и четата му в народната
памет / Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова. Враца : Регионална библиотека
Христо Ботев. – Враца, 2008. – 304 с. ; (Сборникът е посветен на 160 години от рождението
на Христо Ботев и 130 години от Освобождението на България) ; Бележки с. 279-280 ; Именен
и географски показалец с. 296-302
System number [000109366]
УЛФ, Силвър Рейвън. Ангели. Помощници в магията / Силвър Рейвън Улф ; Прев. от англ.
ез. Маргарита Спасова. – София : Аратрон, 2004. – 432 с. : ил.
ISBN 9546261947
System number [000109324]
ХЪРН, Ричард. И Дзин за ритуали и медитация / Ричард Хърн ; Прев. от англ. ез. Валентин Евстатиев. – София : Аратрон, 2006. – 376 с. : ил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. [370]-371
ISBN 9789546262660
System number [000109328]
ЧИА Мантак. Дан тиен ци гун : Основополагащи упражнения за празната и перинеумната
сила / Мантак Чиа ; Прев. от англ. Капка Герганова. – София : Аратрон, 2007. – 198 с. : ил.
ISBN 9789546262622
System number [000109421]
ЧИА Мантак. Даоистко космическо лечение : Изчистване на токсините и подмладяване на
тялото с принципите за цветолечение на ци гун / Мантак Чиа ; Прев. от англ. Цветан Убе
нов. – София : Аратрон, 2007. – 300 с. : ил.
ISBN 9789546262738
System number [000109430]
ЧИА Мантак. Енергийно балансиране чрез Дао : Упражнения за култивиране на ин енергията /
Мантак Чиа ; Прев. от англ. Капка Герганова. – София : Аратрон, 2008. – 313, [1] с. : ил.
ISBN 9789546262868
System number [000109437]
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ШАНТИ Гая, Лорел. Каруна Рейки : Лечебна енергия за нашия еволюиращ свят / Лорел Шанти
Гая ; Прев. от англ. Маргарита Спасова. – София : Аратрон, 2006. – 174 с.
ISBN 9546262463
System number [000109369]
ШАПИРО, Деби. Тялото ви говори : Разберете как вашите мисли и емоции влияят на здравето
ви / Деби Шапиро ; Прев. от англ. Маргарита Спасова. – София : Аратрон, 2006. – 350 с. ;
Библиогр. с. [348]-350
ISBN 97895466262585
System number [000109331]
ШИН, Флорънс Сковъл. Тайната врата към успеха / Флорънс Сковъл Шин ; Прев. Петър Кори
таров. – София : Кибеа, 2007. – 95 с. : ил.
ISBN 9789544744465
System number [000109402]

НОВИ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАТА НА ЕТНОГРАФСКИЯ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ
ПРИ БЪЛГАРСКАТА КАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Янита Белчева, E-mail: em_ban@abv.bg
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Фондът на Библиотеката на Етнографския институт с музей се обогати с голям брой
нови книги в резултат на спечелен проект от Министерството на културата. Програмата на Ми
нистерството „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” да
де възможност на библиотеката да получи редица ценни издания. Заедно с проекта, изготвен от
нея – за 28 книги на обща стойност 515 лв., тя кандидатства и в съвместен проект с Централната
библиотека на БАН, което й позволи да получи голям брой допълнителни заглавия. От този
проект тя получи 47 библиотечни документа, така че общият брой библиотечни документи
се увеличи значително и достигна 75 б.д. на обща стойност 1098 лв.
Ето някои от най-ценните заглавия, получени по този начин: „Царските колекции в
българските земи” – състав. Цв. Кьосева, 2004 г.; четири книги на Джоузеф Комбъл: „Пър
вобитна митология”, 2003 г., „Източна митология”, 2004 г., „Западна митология”, 2005 г.;
„Творческа митология”, 2007 г.; Драгомир Петров – „Превъплъщенията на вълка-пазител”,
2001 г.; Ханс Бидерман – „Речник на символите”, 2003 г.; ”Оксфордски речник на исляма”,
2007 г.; две книги на Матюс Рупърт: „Древен Китай”, 2006 г. и „Древна Месопотамия”, 2006 г.;
Сара Куай – „Древен Египет”, 2006 г.; Анита Комитска и др. – „Български народни носии”,
2009 г.; Маргарита Карамихова – „Американски мечти”, 2004 г. и др.
Всички получени по програмата на Министерството на културата книги са на разполо
жение на читателите в библиотеката на Етнографския институт с музей.
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От 22 юни до 3 юли в Централната сграда на БАН беше организирана изложба, посветена на
140 г. от създаването на Българската академия на науките и 170 г. от рождението на един от
нейните основатели – Васил Д. Стоянов

170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИК
И ОСНОВАТЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО /БКД-БАН/
- ВАСИЛ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Цветанка Величкова
E-mail tzvetana51@yahoo.fr

Васил Стоянов е роден в Жеравна на 24 юни
1839 г. в семейството на Димитър Капзамалина и Къна
Рускокехайова. Учи в килийното училище в Жеравна и
в класното училище в Шумен, където негови учители
са Сава Доброплодни, Иванчо Богоров и поляка Ив.
Манастирски.
По време на Кримската война 1853-1856 г. става
слуга в къщата на богатите братя Хаджисавови и прода
вач в магазина на Матю Рачев в Шумен. След края на
войната подновява учението си в Шуменската гимназия
при учителите Сава Доброплодни, Парашкев Дамянов
и чеха Йосиф Майснер Миланович. След като завършва
гимназията, е назначен в нея като помощник- учител за
две години. Тук негов пръв приятел е известният Васил
Друмев /митрополит Климент/. През 1858 г. Васил Стоя
нов заминава да се учи в Прага, а Васил Друмев – в
Киев.
С препоръка на своя учител и колега Милованович
до чешкия адвокат Йозеф Фрич и директора на Пражкия
музей Вацлав Ханка Стоянов пристига в Прага и пос
тъпва в Старонемската гимназия. Слуша вечерни лекции по старобългарски и руски при проф.
Ханке в Пражкия университет.
Плакат от изложбата

Още през 1859 г. Стоянов започва да кореспондира с Раковски, а през 1862 г. се записва
в неговата легия в Белград, където заедно с В. Левски, Ст. Караджа, В. Друмев и други легионе
ри взема участие в отбраната на сръбската столица при нападението й от турски гарнизон.
Стоянов е натоварен да посредничи при доставката на 60000 пушки от Русия, предназначени
за българи и сърби. Във връзка с това предприема пътуване до Браила и Галац и с помощта
на българите патриоти, живеещи там, помага за превозването на пушките до Белград.
През 1863 г. Стоянов се връща в Прага и със свои средства издава една етнографическа
карта на България и Балканския полуостров. През 1878 г. картата служи на граф Игнатиев при
определянето на границите на Санстефанска България.
През 1864 г. Стоянов завършва гимназията и постъпва в Историко-филологическия
факултет на Пражкия университет. От 1864 до 1866 г следва славянска филология, а по-късно
е студент и в Юридическия факултет (1866-1868 г.) на издръжката на букурещките българи.
Но тъй като средствата, които получава, са оскъдни, той е принуден да преподава уроци по
български език на децата на знатни чешки семейства и да пише статии за България, които
публикува в чешки списания и вестници. Влиза в контакт с известни литературни и културни
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среди в Прага. Записва се в чешката гимнастическа организация „Сокол” и активно участва
в нейните занимания.
По време на следването си написва упътванията си за новобългарския правопис, близък
до днешния литературен български език.
Мемоарът на Българския централен революционен комитет до султана и до европейски
те сили, излязъл през 1867 г. в Букурещ на български и френски език, прави силно впечатление
на Стоянов. Той обсъжда с чешкия държавник д-р Ригер идеята, залегнала в него, да се създаде
българско царство под властта на султана. И двамата идват до заключението, че в България
няма достатъчно образовани хора, които да помогнат за просвещаването на българския народ.
Така у Стоянов се поражда идеята да се създаде едно духовно средище, подобно на чешките и европейските научни и културни дружества и академии. Тази идея Стоянов обсъжда с
Марин Дринов, който по това време прави научни изследвания в Италия, и с Васил Друмев,
който вече е завършил Духовната академия. Стоянов напуска политехниката в Прага и през
Белград заминава за Букурещ, Браила и Одеса. Разговаря и споделя с по-видните българи
идеята за книжовно дружество и в резултат на това нетърпеливите българи в Одеса свикват и
провеждат на 11 декември 1868 г. събрание, на което вземат окончателно решение за образува
не на дружеството. Протоколът на събранието в Одеса пише сам В. Стоянов, а в Кондика
/сметководна книга/ се определят целите и задачите на бъдещото дружество и се изписват
имената на спомоществователите. Изпращат се покани до останалите български общини в
Румъния за събиране на помощи и се взема решение през лятото на 1869 г. да се проведе уч
редителното събрание, като за място на провеждането му първоначално се определя Галац,
а по настояване на Васил Д. Стоянов то се премества в Браила. Така на 12 октомври 1869 г. в
Браила се образува Българското книжовно дружество /днес БАН/ и се избира комитет, който
да го ръководи; за негов председател е избран видният тогава историк Марин Дринов, а за
членове – Васил Стоянов /деловодител/ и Васил Друмев.
Задачите, залегнали в Устава, написани саморъчно от Васил Друмев, били: „да работи дружеството според силите си за правилното развитие на българския народ, за неговото
умствено и нравствено повдигание”. Благодарение на даренията на родолюбиви българи в
емиграция за неговото развитие и укрепване се събират 155000 лв., сума достатъчна, за да
започне Дружеството да издава свое научно списание, наречено „Периодическо списание”. В.
Стоянов е редактор на списанието, чиято първа книжка излиза през 1870 г. в Браила с мото
то:”Ум царува, ум робува, ум патки пасе”. Под негово ръководство излизат 55 книжки: 8 – в
Браила и 47 – в София.
Стоянов не само се грижи за съдържанието и правилното
изписване на списанието, но през 1872 г. предприема пътуване
в градовете на България с цел да осигури неговото по-широко
разпространение. Той стига до Цариград и о-в Халки и изнася
беседи за целите и дейността на БКД. За едно негово посещение
на о-в Халки Балабанов пише в статията си „Българска колония
на един остров”, публикувана в „Периодическо списание”.

Васил Стоянов и Марин
Дринов в Прага, 1868 г.

По това време е заловен В. Левски и обиколката на Стоянов
в България буди подозрение у турската власт, поради което той се
прибира в Браила. Там се разделя с приятеля си В. Друмев, който
заминава за Тулча, за да се посвети в духовно звание по покана на
Екзарха. Малко по-късно В. Стоянов приема поканата на Българ
ското училищно настоятелство и става учител в Болградската
гимназия. Там преподава старобългарски, новобългарски език и
история и се занимава с публицистична и обществена дейност.
На 14 ноември 1876 г. се оженва за дъщерята на Ив. Войников от
Шумен – Олимпияда Войникова.
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След Освобождението на България, през
1879 г. Васил Д. Стоянов заема поста Варненски гу
бернатор. През 1880 г. се прибира в София и заема
важни държавни длъжности: държавен комисар в
Източна България по настаняването на бежанците,
главен секретар на МНП, главен училищен инспектор, член на Държавния съвет и на Учебния съвет
на МНП, директор на Народната библиотека и на
Етнографическия музей, директор на Софийската
девическа гимназия и преподавател по етнография
на Балканския полуостров във Военното училище
в София.

Напръстковият музей в Прага, където днес
се съхранява част от архива на Васил Д.
Стоянов

Васил Стоянов полага големи усилия не
само за създаването на БКД, но и за неговото
укрепване. След Освобождението с помощта на
Марин Дринов, завеждащ Отдела на просвещение
то по време на руското управление в България, Васил Стоянов работи за преместването на
Книжовното дружество от Браила в София. В края на 1878 г. Общото събрание в Браила, в
присъствието на делегата на Отдела Тодор Икономов и с дейното участие на Васил Стоянов,
взема решение и премества архива и библиотеката на Книжовното дружество в София. Дружес
твото възстановява своята работа в свободна България, а неговата дейност се активизира
през 1882 г., когато министър на просвещението е големият славист и приятел на България
Константин Иречек.
Символът на Книжовното дружество е неговата сграда. Първият дом на Дружеството
в Браила е къщата на родолюбивата българка Варвара Хадживелчова. Същата отстъпва двора
си за строеж на българската църква, която се изгражда с активното участие на В. Стоянов и
се освещава през 1872 г.. По-късно Васил Д. Стоянов наема в Браила помещение, в което се
помещават библиотека и архивът на Книжовното дружеството. Така по време на войната бъл
гарите, които се интересуват от събитията на фронта, се информират за тях от вестниците,
получавани в дружествената библиотека.
След преместването на Българското книжовно дружеството в София и възстановяване
то на неговата дейност Васил Д. Стоянов води преписка със Софийското градско общинско
управление и лично с кмета Н. Сукнаров за отпускане на петно за построяване на сграда. През
1890 г. е положен първият камък на академичната сграда на улица „Княжевска” до Австро-Ун
гарското агентство на подареното от общината място от 4600 кв. м. За нейното построяване
големи заслуги има отново Васил Д. Стоянов, който съумява по-късно да я даде под наем на
Външно министерство и приходите от нея да използва за издаването на „Периодическо спи
сание” и за други дейности.
Името на Васил Д. Стоянов е трайно свързано със създаването на БКД в Браила – пър
вообраза на Българска академия на науките. Не случайно в навечерието на 140- годишнината
на Академията честваме и 170 години от неговото рождение и отново напомняме на съвремен
ниците ни за неговия житейски, творчески и апостолски път в полза на българската книжнина
и наука.
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