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140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
140 ГОДИНИ ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА Б А Н
1869 –2009
Българската академия на науките като най-висша научна организация в България още с въз
никването си в Браила през 1869 г. като Българско книжовно дружество е не само център на
проучвания в различни области на човешкото познание, на контакти на българските учени с
техни колеги от други научни учреждения в Европа и света, но е и съкровищница на знания и
мъдрост, които трябва да бъдат съхранени за поколенията.
В уводната статия на първа книжка (1882) на издаваното вече в Средец „Периодическо списание
на БКД” Васил Д. Стоянов – един от създателите на дружеството, основател на библиотеката
и неин пръв уредник, пише: „И тъй на 1 октомври 1869 г. Българското книжовно дружество
биде съставено и открито в Браила”. И проследявайки в същата статия трудния, но изпълнен
с възрожденска всеотдайност и оптимизъм път, той отдава необходимото внимание на биб
лиотеката, създадена заедно с дружеството – съкровищница на знания, които ще служат на
българския народ и отечество. Това е отразено в чл. 5 на Устава на БКД, приет от Общото
му събрание на 26-29 септември 1869 г., който гласи: „Дружеството ще си има библиотека,
която ще се обогатява постепенно като изпърво ще набавя по едно тяло, от такива именно
списания, вестници и пр. на разни езици, от които ще има нужда за напълно извършване на
своите действия и дела, както и такива, в които се говори особено за българския народ и оте
чество. Освен това дружеството ще се старае по възможност да набавя за тая библиотека и
по едно тяло най-малко от всички книги, вестници и пр., които са излезли до сега и излизат
на български”**.
Тази постановка на задачите на библиотеката на БКД определя насоките на нейното развитие
и до голяма степен – облика й на първа научна библиотека у нас. Доразвити и обогатявани в
продължение на близо век и половина, тези нейни характерни черти определят същността и
ролята на библиотеката на Българската академия на науките днес.

	
Стоянов, В. Няколко думи за пробуждането на българский народ към
просвещение и наука и за подновение деятелността на БКД в Средец. // Период. сп.
(Средец), 1882, № 1, с.13.
	

Устав на Българското книжовно дружество в Браила, 1869, с. 5.

СПЕЦИАЛНИ БИБЛИОТЕКИ НА ПОСТЯННИТЕ НАУЧНИ ЗВЕНА НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Светла Караиванова, E-mail: sikaraivanova @abv.bg

Организацията и координацията на дейността на 48 специални библиотеки, които
принадлежат на постоянните научни звена (ПНЗ) на Българската академия на науките,
се осъществява от сектор „Специални библиотеки на ПНЗ”, който е неразделна част от
структурата на Централната библиотека на БАН. Фондът на библиотечната система
на Академията наброява 1 312 470 библиотечни единици.
Основните дейности на сектора, освен координационните му функции по отно
шение на 48-те специални библиотеки и двата филиала на Централната библиотека



във Варна, се състоят в осъществяване на активна и действена връзка между ЦБ и
библиотеките от мрежата и оказване на консултантска помощ при организиране и
провеждане на тяхната работа при съвременните условия.
Тъй като част от основните дейности на специалните библиотеки на ПНЗ се из
вършват в Централната библиотека на БАН, те се нуждаят от консултации в областта
на организиране на библиотечните фондове, провеждане на тяхната инвентаризация,
ретроконверсия и дигитализация на фондовете им. За тази цел ежегодно се организират
курсове за квалификация и преквалификация на библиотечните специалисти от мрежата
с цел подготовката им за успешна работа с новите технологии.
Освен това, провеждат се консултации и се оказва помощ на библиотечните
специалисти от мрежата по следните дейности:
1. Обслужване на читателите и водене на необходимата документация;
2. Ежеседмично предаване на каталогизираните в Централната библиотека биб
лиотечни документи и физическото им доставяне на филиалните библиотеки;
3. Приемане и обработка на електронни записи от специалните библиотеки на
ПНЗ на БАН в резултат на ретроконверсията на фондовете им във връзка с функцио
нирането на интегрираната библиотечна система ALEPH500;
4. Приемане и обобщаване на годишните отчети на специалните библиотеки на
ПНЗ, след като са дадени необходимите инструкции за тяхното изготвяне;
5. Поддържане на постоянна връзка с членовете на библиотечните съвети в ПНЗ
с цел подпомагане на работата и преди всичко на обслужването – традиционно и на
електронни носители в съответните библиотеки;
6. Участие в Директорския и Библиотечния съвет на Централната библиотека
на БАН с цел осъществяване на необходимото взаимодействие между Ръководството
и функционалните звена на ЦБ на БАН, от една страна, и библиотечните специалисти
и членовете на Библиотечните съвети в ПНЗ – от друга;
7. Съхраняване и текущо поддържане на библиотечните архиви и цялостната до
кументация за доставените книги и периодични издания на 48-те библиотеки на ПНЗ на
БАН и извършване на необходимите справки въз основа на тези архивни документи.
Ефективността на обслужването и на цялостната дейност на специалните биб
лиотеки от библиотечната мрежа на Българската академия на науките до голяма
степен зависи от квалифицираната и прецизна работа на сътрудниците в сектора, от
отговорното им отношение към задачите, които той изпълнява.

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

октомври
155 г. от рождението на ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИШЕВ (10.185427.01.1932), книжовник, публицист и общественик.
Редовен член (1884).


01 октомври
45 г. от смъртта на СТЕФАН АНГЕЛОВ ХАДЖИДОБРЕВ
(28.02.1878-01.10.1964), ветеринарен лекар, микробиолог.
Академик (1947).

03 октомври
190 г. от рождението на ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ НЕДЕВ (03.10.181905.07.1897), търговец и банкер, обществено-политически деец, дип
ломат. Почетен член (1884).

03 октомври
110 г. от рождението на КОНСТАНТИН ПЕТРОВ МАТОВ (03.10.189918.09.1968), ветеринарен лекар, паразитолог и хелминтолог.
Член-кореспондент (1958).

04 октомври
40 г. от смъртта на ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ВИНОГРАДОВ
(12.01.1895-04.10.1969), руски филолог-славист.
Чуждестранен член (1946).

04 октомври
135 г. от рождението на ГАВРИЛ ИЛИЕВ КАЦАРОВ (04.10.187404.06.1958), историк и археолог.
Действителен член (1909).

04 октомври
90 г. от рождението на ЖИГМОНД ПАЛ ПАХ (04.10.1919-09.09.2001),
унгарски историк.
Чуждестранен член (1985).



06 октомври
100 г. от смъртта на ВАСИЛ ХАДЖИСТОЯНОВ БЕРОН (182406.10.1909), лекар, книжовник и общественик.
Редовен член (1884).

08 октомври
90 г. от смъртта на НИКОЛА ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ (25.03.185608.10.1919), ентомолог, просветен деец.
Действителен член (1902).

08 октомври
130 г. от рождението на СТАНИСЛАВ СЛОНСКИ (08.10.187908.03.1959), полски езиковед-славист.
Чуждестранен член (1930).

10 октомври
160 г. от рождението на ВАСИЛ КИРИЛОВ ВАСИЛИЕВ (10.10.184923.05.1923), математик.
Действителен член (1902).

12 октомври
105 г. от рождението на ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ БРАДИСТИЛОВ
(12.10.1904-18.07.1977), математик.
Член-кореспондент (1967).



12 октомври
15 г. от смъртта на МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ САДОВСКИ
(06.11.1904-12.10.1994), руски географ и геофизик.
Чуждестранен член (1986).

12 октомври
65 г. от рождението на СТАНИМИР ЛЮБЕНОВ ТРОЯНСКИ
(12.10.1944), математик.
Академик (2003).

13 октомври
115 г. от рождението на ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ (13.10.189425.10.1975), химик-органик.
Академик (1961).

14 октомври
160 г. от рождението на ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АГУРА (14.10.184928.09.1911), историк, общественик.
Действителен член (1900).

15 октомври
175 г. от рождението на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ОДЖАКОВ (15.10.183431.07.1906), юрист, публицист и книжовник, фолклорист и общес
твеник.
Редовен член (1884).
15 октомври
35 г. от смъртта на ИЩВАН РУСНЯК (22.01.1889-15.10.1974), ун
гарски медик, биохимик.
Чуждестранен член (1948).



15 октомври
150 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТЕОДОРОВБАЛАН (15.10.1859-12.02.1959), езиковед, литературен историк и
библиограф.
Редовен член (1884). И.д. деловодител (1891-1898), главен
деловодител (1898-1899) и деловодител на БКД (1900-1901).

19 октомври
80 г. от рождението на НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ МИНКОВ
(19.10.1929- 29.07.2004), хирург-уролог.
Академик (1997).

21 октомври
80 г. от смъртта на ВАСИЛ ХРИСТОВ РАДОСЛАВОВ (15.07.185421.10.1929), юрист, обществено-политически деец и държавник.
Редовен член (1884).

21 октомври
40 г. от смъртта на ВАЦЛАВ СИЕРПИНСКИ (14.03.1882-21.10.1969),
полски математик.
Чуждестранен член (1936).

22 октомври
70 г. от смъртта на ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДАНАИЛОВ (03.05.187222.10.1939), икономист, юрист, общественик и държавник.
Действителен член (1901).



26 октомври
90 г. от рождението на БОТЮ АТАНАСОВ БОТЕВ (26.10.191905.05.2008), биолог.
Член-кореспондент (1984).

26 октомври
150 г. от рождението на ДИМИТЪР СТОЯНОВ ТОНЧЕВ (26.10.185920.02.1937), юрист, обществено-политически и държавен деец.
Действителен член (1900).

27 октомври
105 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ
ВЪЛКАНОВ (27.10.1904-04.10.1971), зоолог, хидробиолог.
Член-кореспондент (1961).

28 октомври
135 г. от рождението на КОНСТАНТИН ЙОН ПАРХОН (28.10.187409.08.1969), румънски ендокринолог, геронтолог, държавник.
Чуждестранен член (1958).

28 октомври
90 г. от рождението на АТАНАС СТОЙКОВ АТАНАСОВ (28.10.191911.10.1988), изкуствовед.
Член-кореспондент (1974).



29 октомври
50 г. от смъртта на ИВАН ТОДОРОВ СТРАНСКИ (06.04.188629.10.1959), агроном-почвовед.
Редовен член (1943).

31 октомври
90 г. от рождението на ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ (31.10.191918.11.1996), ветеринарен лекар, хелминтолог.
Академик (1984). Заместник-председател на БАН (1982-1988).

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

БАЛТОВ, Ангел Иванов. Механика на материалите / Ангел Бал
тов, Мариана Попова. – София : Акад. изд. проф. Марин Дри
нов, 2009. – 309 с. : фиг. ; Посвещава се на 140-годишнината
на Българската академия на науките (12.10.1869-12.10.2009) ;
Библиогр. с. 306-309
ISBN 9789543222788
System number [000116846]
В книгата са изложени последователно представите за
деформирането и разрушаването на материалите на
различни структурни нива. Разгледани са характерни
механоматематични модели на еластични, пластично де
формиращи се и високоеластични материали. Дадени са
основните принципи на моделирането на прехода между
отделните структурни нива на материала, както и елементи
на механиката на разрушаване, моделеране на механичното
поведение на анизотропни материали и др.



ВЛАДОВА, Елена Николова. Българската куклена пиеса
от модерността до 90-те години на 20-ти век : Текстове за
куклен театър в България до 90-те години на 20-ти век /
Елена Николова Владова. – София : БАН. Институт за из
куствознание, 2009. – 334 с. : ил. ; Бележки след всяка тема
Библиогр. с. 285-333
ISBN 9789548594189
System number [000117463]
В книгата е направен анализ на специфичния път на развитие
и израстване на похватите при създаване на текстове за куклен
театър в България. Съдържа ценни сведения за постановъчните
режисьорски и сценогравски подходи, подкрепени с много
примери от професионолната практика.

НИКОВ, Петър. Възраждане на българския народ. Църковнонационални борби и постижения / Петър Ников ; Под ред.
Димитър Косев. – 3. изд. – София : Акад. изд. проф. Марин
Дринов, 2008. – 403 с. : Показалец с. 382-398 ; (Българско ис
торическо наследство) ; Библиогр. с. 373-381
ISBN 9789543223046
System number [000116841]
В книгата се подчертава голямото значение на църковно-на
ционалното движение за мобилизирането и сплотяването на
народните маси, за издигането на тяхното политическо съз
нание, както и за формирането на българската нация.

ПОРЯЗОВ, Делчо Радев. Погромът над тракийските българи
през 1913 г. : Разорение и етническо изтребление / Делчо По
рязов. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2009. – 58,
[1] с.: [16] с. сн. ; Библиогр. с. с. 57-58
ISBN 9789543223550
System number [000116819]
Авторът осветлява стопанското състояние на Западна и Из
точна Тракия, демографското съотношение между българи,
турци и гърци, политическото положение през Балканските
войни, както и отношението на различните правителства и
дипломацията към обезбългаряването на тези области.

10

СБОРНИК в чест на 70-годишнината на акад. Константин
Косев / Ред. колегия: чл. кор. Румяна Радкова и др. – София :
Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2009. – 405 с. : Бележки след
всяка тема ; Кн. се посвещава на 140-годишнината на Бъл
гарската академия на науките 12.10.1869-12.10.2009 ; Библиогр.
на трудовете на акад. Константин Косев с. 390-401
ISBN 9789543222773
System number [000117341]
Сборник статии, посветен на 70-годишнината на акад. Кон
стантин Косев.

LAUREA : In honorem Margaritae Vaklinova : Кн. 1. / Ред. Бо
ни Петрунова, Андрей Аладжов, Елена Василева ; Прев. Яна
Димитрова. – София : БАН. Национален археологически
институт с музей, 2009. – ххii, 314 с. : сн.; фиг.
ISBN 9789549239515
System number [000118072]
Сборникът съдържа оригинални научни изследвания и е
посветен на 70-годишнината на ст.н.с. д-р Маргарита Вакли
нова

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

АНДОНОВ, Панайот. Гневно мълчание : Стихове / Панайот Андонов Атанасов. – Ямбол :
Светлина, 2008. – 60 с. : ил.
ISBN 9789548850766
System number [000110539]
АПОСТОЛОВ, Евгений. Разговор : [Стихове] / Евгений Апостолов. – [София] : Август,
2008. – 60, [3] с.
ISBN 9789549688412
System number [000110744]
АРМЕНСКИ жития и мартиролози V-ХVII век : Ч. 1. Жития V-ХV век / Прев. от руски ез. Ар
манд Басмаджиян. – София : Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 216 с. :
цв. ил. ; Речник с. 196-215 ; Бележки след всяка тема
ISBN 9789545231025
System number [000110489]
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АТАНАСОВ, Стоян Христов. Болярово. Минало и настояще / Стоян Христов Атанасов. – Ям
бол : Светлина, 2008. – 221 с. : ил.
ISBN 9789548850797
System number [000110522]
БАЕВА, Димитрина. Палитра неизгребана докрая : Стихотворения / Димитрина Баева. – София : Август, 2005. – 53, [2] с.
ISBN 9549688321
System number [000110708]
БАРКЛИ, Джеймс. Хроники на Гарваните : Кн. 3. Детето на нощта / Джеймс Баркли ; Прев.
от англ. ез. Владимир Зарков. – София : Бард, 2008. – 495 с.
ISBN 9789545859489
System number [000110697]
БАРОУ, Джон. От Алфа до Омега : Физическите константи в природата / Джон Бароу ; Прев.
Иван Златарски. – София : Бард, 2008. – 432 с. : ил. ; Бележки с. 365-430
ISBN 9789545859489
System number [000110697]
БОНЕВ, Жорж. Джазова хармония / Жорж Бонев. – София : Автооказион ООД, 2008. – 167 с. :
ноти
ISBN 9789549228519
System number [000110701]
БОНЕВ, Жорж. Класическа хармония / Жорж Бонев. – София : Автооказион ООД, 2008. – 120 с. :
ноти ; Библиогр. с. 120
ISBN 9789549228519
System number [000110699]
БОРИСОВ, Кирил. Любов и съдба : Сто любовни стихотворения / Кирил Борисов. – София :
Аб, 2004. – 106 с.
ISBN 9547374168
System number [000023464]
БРЕДБЪРИ, Рей. 100 разказа / Рей Бредбъри ; Прев. Венцислав Божилов. – София : Бард,
2008. – 1024 с.
ISBN 9789545859496
System number [000110699]
ВАНС, Джак. Планетата на приключенията : Кн. 2. Дирдирие : Пнумите : Пнумите – София :
Бард, 2008. – 383 с.
ISBN 9789545859434
System number [000110849]
ВАСИЛЕВ, Румен Петров. Свещеният триъгълник : Българската следа в историята на опера
тивно масонство / Румен Петров Василев. – [София] : Зенит, 2008. – 382 с. ; Библиогр. с.
372-377
ISBN 9789549390056
System number [000110477]
ВЕРГИЕВА, Калина. Болест. Синя : Явища и сънища / Калина Вергиева. – [София] : Август,
2008. – 125, [2] с. : сн.
ISBN 9789549688436
System number [000110719]
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ВУЦОВ, Иван Колев. Автобиография : Истини за живота и футбола / Иван Колев Вуцов ; Със
тав. Едуард Папазян. – София : Корпорация Развитие КДА, 2008. – 336 с. : ил.
ISBN 9789549612264
System number [000110543]
ГАРГОВА, Стоянка Александрова. Ръководство за лабораторни упражнения по ензими / Стоянка
Александрова Гаргова, Алберт Иванов Кръстанов, Иванка Стоилова Стоилова. – Пловдив :
Акад. изд. на УХТ - Пловдив, 2008. – 204 с. : ил. ; Библиогр. с. 201
ISBN 9789542401018
System number [000110594]
ГЕОРГИЕВ, Велин. Обърнати върхове : Лирика / Велин Георгиев. – София : Фондация Земята
и хората, 2008. – 100 с.
ISBN 9789549177350
System number [000110595]
ГРИГОРОВ, Недялко Димитров. По дирите на изминатия път с. Устрем (Вакъв), община
Тополовград / Недялко Димитров Григоров. – Ямбол : Светлина, 2008. – 214 с. : ил. ; Библиогр. с. 211-212
ISBN 9789548850742
System number [000110520]
ГЮЛЕН, М. Фетхуллах. Възпитанието в семейството според исляма / М. Фетхуллах Гюлен ;
Прев. от турски ез. Васви Тасимов. – Пловдив : Фондация Роза, 2007. – 192 с.
ISBN 9789549186352
System number [000110769]
ГЮЛЕН, М. Фетхуллах. Съмненията, породени от нашето време : T. 1. Съмненията, породени
от нашето време / М. Фетхуллах Гюлен; Прев. от тур. ез. Сами Нури. – [Пловдив] : Фондация
Роза, 2007. 160 с.
ISBN 9789549186338
System number [000110653]
ДЕЙВИДСЪН, Лайза. Париж : Пътеводител / Лайза Дейвидсън, Елизабет Ейър ; Прев. Емилия
Л. Масларова. – София : Егмонт България, 2008. – 272 с. : цв. ил. ; Показалец с. 265-269
ISBN 9789542702009
System number [000110578]
ДИМИТРОВ, Димитър Йорданов. Юридическа и квазиюридическа конфликтология / Димитър Йорданов Димитров. – София : Сдружение Българска асоциация на конфликтолозите,
2008. – 256 с. : Библиогр. с. 228-231
ISBN 9789549203523
System number [000109477]
ДРУС, Луций. Аз, римлянинът : Кн. 1. Безумието / Луций Друс. – [София] : Fenix design,
[2008]. – 336 с. : ил.
ISBN 9789548890526
System number [000110796]
ДЪНЛОП, Фиона. Испания : Пътеводител / Фиона Дънлоп ; Прев. Лада Петкова. – София :
Егмонт България, 2008. – 400 с. : цв. ил. ; Показалец с. 391-397
ISBN 9789542702184
System number [000110565]
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ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Съвет на Европа. Наръчник за издаване на европейска заповед за
арест. – София : Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, 2008. – 184 с. : табл. ;
Бележки под линия
ISBN 9789547305366
System number [000110531]
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА : [Учебник] / Николай Ангелов и др. – Варна : ВВМУ Никола Йонков
Вапцаров, 2006. – 630 с. : ил. ; Библиогр. с. 629
ISBN 9548991527
ISBN 9789548991520
System number [000110583]
ЕНЕВ, Никола. Как да постигнем успех в ЕС / Никола Енев. – София : Сиела, 2008. – 160 с.
ISBN 9789542802693
System number [000110787]
ЕНЕРГИЧНИ, активни и жизнени с продуктите на AquaSource : Факти и резултати (1997 г.2007 г.). 2. доп. изд. – София : Гед, 2007. – 302 с. : ил. ISBN 9789546980076
System number [000110706]
ЕРИКСОН, Стивън. Малазанска книга на мъртвите : Т. 7. Вихърът на жътваря / Стивън Ерик
сън ; Прев. Валерий Русинов. – София : Бард, 2008. – 1055 с. : Речник с. 1053-1055
ISBN 9789545859328
System number [000110771]
ЗЛАТАНОВА, Тихомира Златанова. Първичната извънболнична медицинска помощ - проблеми
и перспективи / Тихомира Златанова, Ралица Златанова-Великова. – София : Дидакта Консулт,
2008. – 211 с. : ил. ; Библиогр. с. 205-211
ISBN 9789549424072
System number [000110750]
ИГРАТА / Стефан Василев и др. – [Б. м.] : Фондация Човешката библилотека, 2008. – 249,
[2] с. : ил.
ISBN 9789549224115
System number [000110745]
ИГЪЛДЪН, Кон. Чингис : Кн. 2. Господари на лъка / Кон Игълдън ; Прев. Венцислав Божи
лов. – София : Бард, 2008. – 430 с.
ISBN 9789545859281
System number [000110690]
КАЛОФЕРОВА, Венета. Съдбата / Венета Калоферова. – София : Бул-Корени, 2008. – 200 с.
ISBN 9789547980334
System number [000110645]
КЛАРК, Джером. Вечните загадки / Джером Кларк ; Прев. Райна Каменова, Антон Даска
лов. – София : Бард, 2008. – 940 с. : ил. ; Библиогр. след всяка тема
ISBN 9789545859342
System number [000110672]
КОРТЕНСКА, Мирослава. Културната мисия на кръга “Мисъл” : Пенчо Славейков, д-р Кръс
тев, Пейо Яворов, Петко Тодоров / Мирослава Кортенска. – София : Емас, 2008. – 384 с. :
ил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. [381]-382
ISBN 9789543571611
System number [000107576]
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КУКОРЕЛИ, Ендре. Долината на феята или Потайностите на човешкото сърце : Роман / Ендре
Кукорели ; Прев. от унг. ез. Светла Кьосева. – София : Ерго, 2008. – 456 с.
ISBN 9789549139099
System number [000110647]
ЛЕЧИТЕЛСКАТА школа на Учителя : Лечебник или лечителя в наши дни / Състав. Стефан
Калайджиев. – 2. прераб. изд. – София : Хелиопол, 2007. – 64 с.
ISBN 9789545781556
System number [000110742]
ЛОМАС, Робърт. Отговорът на Хирам / Робърт Ломас ; Прев. Венцислав Божилов. – София :
Бард, 2008. – 366 с. : ил. ; Библиогр. с. 356-362
ISBN 9789545859601
System number [000110693]
МАДЖАРОВ, Ангел. Балканджийски разкази : Избрано / Ангел Маджаров. – София : Българ
ска книжница, 2008. – 224 с.
ISBN 9789543800704
System number [000110675]
МАНГАЧЕВ, Петко Иванов.Учредяване и първи международни прояви на Българския Червен
кръст / Петко Иванов Мангачев. – София : БАН. Институт по история, 2008. – 150 с. : ил. ;
Бележки под линия
ISBN 9789549226720
System number [000110558]
МИЗОВ, Максим. Властта на спомените и/или спомените като власт / Максим Мизов. – Со
фия : Авангард прима, 2008. – 350 с. ; Бележки под линия
ISBN 9789543234226
System number [000108980]
МИНЧЕВ, Йордан. Българевник : T. 1. Мърморещото недоволство на един народ 2004-2006 /
Йордан Минчев. – София : Fenix design, 2008. – 184 с. ISBN 9789548890267
System number [000110497]
МИРКОВА, Мария. Сеизмограф : Стихове / Мария Миркова. – София : Българска книжница,
2008. – 84 с.
ISBN 9789543800841
System number [000110497]
МОДЕЗИТ, Л. Е., младши. Сказание за острова на магиите : Т. 3. Смъртта на хаоса, Падането
на ангелите / Л. Е. Модезит, младши ; Прев. Венелин Мечков, Камен Костов. – София : Бард,
2003. – 895 с.
ISBN 9545854944
System number [000110776]
НА ползу роду : Сб. за дейността на народните читалища в Пловдив / Ред.-състав. Георги
Райчевски. – Пловдив : SM, [2008]. – 116 с. : ил.
ISBN 978954922901
System number [000110798]
НАЙДЕН, Тотко. Кратка история на медицината и лекарите по света и в България / Тотко
Найденов. – [София] : Български лекар, 2008. – 160 с. : цв. ил.
ISBN 9789549211344
System number [000110654]
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НАРАНЕНО сърце : Стихосбирка : Т. 3. – [София] : Нова Принт, [2008]. – 158 с. : ил.
ISBN 9789549183177
System number [000110542]
НАЦИОНАЛЕН конкурс за млади художници и литератори “Душата на един извор”, 5. Ямбол . 2008 Душата на един извор [‘2008] : [Разкази, есета, живопис, рисунки]. Театърът! / Ред.
Любомир Котев. – Ямбол : Светлина, 2008. – 64 с. : ил.
ISBN 9789548850759
System number [000110552]
ОЛСИНИЪС, Ричард. Тайните на фотографията. Цифровото видео / Ричард Олсиниъс ; Прев.
от англ. ез. Иван Янчев. – София : Егмонт България, 2008. – 160 с. : цв. ил. ; Показалец с.
156-159 ; Библиогр. с. 159
ISBN 9789542702122
System number [000110560]
РАЗХОДИТЕ на търговското предприятие / Живко Бонев и др. – София : ОРКП Мисъл,
2008. – 48 с. : ил.
ISBN 9789548128988
System number [000110743]
РЕЙ, Норина. Не/възможно прераждане : (Дневник с продължение) / Норина Рей. – София :
Виделина, 2008. – 86 с.
ISBN 9789548925488
System number [000110549]
РОУЛИНГ, Дж. К. Приказките на барда Бийдъл / Дж. К. Роулинг ; Прев. от руните в оригинала
Хърмаяни Грейнджър ; Прев. от англ. ез. Емилия Л. Масларова. – София : Егмонт България,
2008. – 110 с. : ил.
ISBN 9789542702917
System number [000110689]
СБОРНИК статии и материали за историята на град Мъглиж / Николай Емилов Вапирев. – София : ЕС Принт ООД, 2008. – 130 с. : табл. ; фиг. ; цв. фотогр. ; Библиогр. след всяка тема
System number [000110789]
СИМПКИНС, Александър. 10 стъпки до съвършенството : Будизъм. Дао. Дзен / Александъ
Симпкинс ; Анелин Симпкинс ; Прев. Ивет Филипова. – София : Бард, 2008. – 512 с. ; Библиогр. с. 499-510
ISBN 9789545858963
System number [000110779]
СКАЛЗИ, Джон. Призрачните бригади / Джон Скалзи ; Прев. Юлиян Стойнов. – София :
Бард, 2008. – 351 с.
ISBN 9789545859151
System number [000110764]
СТАВРУ, Стоян. Вещноправно действие на смъртта / Стоян Ставру. – София : Сиби, 2008.
– 324 с. : Бележки под линия ; Резюмета на англ. и фр. ез. с. 320-327 ; Библиогр. с. 307-319
ISBN 9789547305229
System number [000110546]
ТАЙНИТЕ на фотографията. Всичко за снимките / Боб Мартин и др. ; Прев. от англ. ез. Иван
Бакалов. – София : Егмонт България, 2008. – 400 с. : цв. ил. : Показалец с. [394]-[397] ; Библиогр. с. 398-399
ISBN 9789542702351
System number [000110561]
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ТОШИЧ, Нина. Хвърчило : [Стихове] / Нина Тошич. – София : Моливчето ООД, 2008. – 26 с.
ISBN 9789549092172
System number [000110722]
УОРД, Питър. Животът, какъвто не го познаваме / Питър Уорд ; Прев. Венцислав Божи
лов. – София : Бард, 2008. – 318 с. : ил.
ISBN 9789545858895
System number [000110671]
ФИЙСТ, Реймънд. Конклав на сенки : Кн. 2. Лисичи крал; Кн. 3. Завръщането на изгнаника /
Реймънд Фийст ; Прев. Валерий Русинов. – София : Бард, 2008. – 368 с. ; 336 с.
ISBN 9789545858970
ISBN 9789545859182
System number [000110696]
System number [000110695]
ХОЛДЕМАН, Джо. Камуфлаж / Джо Холдеман ; Прев. Юлиян Стойнов. – София : Бард,
2008. – 319 с.
ISBN 9789545859557
System number [000110767]
ХРИСТОВА, Боряна Владимирова. Книга на Енох : Етиопска версия. Славянска (българска)
версия / Боряна Владимирова Христова. – София : Кралица Маб, 2008. – 151 с. : ил. ; Бе
лежки с. 134-145 ; Библиогр. с. 22-23
ISBN 9789545330919
System number [000110527]
ЦЪРКВИТЕ в Югоизточна България. История и култура : Сб. с материали от научна конференция, посветена на 150-та годишнина от създаването на Стралджанската църква “Св. Архагел
Михаил”, гр. Стралджа, 7 ноември 2007 г. / Състав. Добрина Берова. – Ямбол : Светлина,
2008. – 160 с. : ил. ; Бележки под линия
ISBN 9789548850803
System number [000110600]
ЧАНДРА, Викрам. Свещени игри : [Роман] / Викрам Чандра ; Прев. Емилия Масларова. – София : Бард, 2008. – 1055 с.
ISBN 9789545859472
System number [000110678]

НОВАТОРСТВО И ЗНАНИЕ В ТРИТЕ НАЙ-НОВИ ЕНЦИКЛОПЕДИИ НА НАУЧНОИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР „БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ”
Росица Тодорова, редактор в НЦ „Българска енциклопедия,
E-mail rositsa@unicusbulgaria.com

Информация за целия свят, български възрожденци и литературни герои ни посрещат
от страниците на три нови енциклопедични издания. Всяко от тях е новаторско с обекта на
изследване, темите, принципите или формата, които представя.
Първата „Българска джобна енциклопедия” е издание с истински европейски вид и
качество. Богатото съдържание е подредено тематично, като всяка тема е цветово обособена;
включва разделите „Вселената” – от Слънчевата система до далечните галактики, с карта
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на звездното небе и таблица на съзвездията, „Земята” – от
геоложкия й строеж през океаните и континентите, релефа
и климата, растителния и животинския свят до рационално
то използване на природата, „Човекът” и развитието през
вековете на човешкото общество – история, религии,
наука и техника, изкуство и литература, строителство и ар
хитектура, спорт и др., „Светът” – с карти, герб и кратка
информация за всички държави, „България” – от създаването й до днес. Подробната информация е събрана в 671
страници, подвързани с твърда, красиво оформена корица.
Допълнителни знания дават цветните илюстрации, картите,
схемите и таблиците. Енциклопедията предоставя информация за съвременното икономическо и културно състояние
на административните области в България, за българските
обекти в Списъка на ЮНЕСКО за културното и природното
наследство, за световните открития в областта на науката и
техниката, за необятния свят на растенията и животните. Изданието е своеобразна екскурзия
из необятното пространство на световното знание.
„Българска джобна енциклопедия” е посветена на 140-годишнината на Българската ака
демия на науките. Енциклопедията е изцяло съставена и редактирана в Научноинформационния
център „Българска енциклопедия” при БАН – единствения център в страната за подготовка
и издаване на общи и специализирани енциклопедии и енциклопедични справочници; навременното хрумване за нейното създаване е на научния ръководител на центъра акад. Евгени
Головински, главен редактор е акад. Ячко Иванов. Художественото оформление е на Константин Жеков. Издава се и се разпространява от Академично издателство „Проф. Марин
Дринов”. Енциклопедията е интелектуално удоволствие за любознателните читатели, полезна
е в обучението на ученици и студенти, хубав подарък за приятели, за българите зад граница,
за чужденците, които могат да “видят” уникалната природа и да се запознаят с историята на
България; практично допълнение при разходки из различните краища на България.
Енциклопедия „Априловски свод” е първото по рода си издание, посветено на лич
ността и делото на един човек – великия българин Васил Априлов. В книгата е влята цялата
енциклопедична летопис, посветена на големия родолюбец. Всички теми са обединени около
личността на Априлов и българското образование през Възраждането. Събрани са над 650 науч
ни статии за възрожденеца, за Юрий Венелин, Неофит Рилски, за новобългарското просветно
движение, църковно-националната борба, дарителството и др. В книгата са включени и статии
за съвременници и последователи на Априлов, участвали в подготовката, създаването и разви
тието на първото новобългарско училище – Габровското
взаимно училище. Статиите са подредени азбучно. Апаратът
на препратките, означени с курсивен шрифт, вътрешноста
тийната и подборната подстатийна библиография дават
възможност за по-пълно изясняване на разглежданите
въпроси. Съставител на енциклопедия „Априловски свод”
е Петрана Колева, дългогодишен преподавател, зам.-ди
ректор и директор на Априловската гимназия в Габрово,
редактор, завеждащ отдел и заместник-главен редактор на
Научноинформационния център „Българска енциклопедия” при БАН. За нея Априлов е най-компетентният сред
българските интелигенти през първата половина на XIX в.
Писателският му талант, богатата му ерудиция и силната
му интуиция предопределят ролята му на основоположник
на българската историография, краезнание, нумизматика,
арsхеология и документалистика.
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Три са събитията, на които е посветено изданието и които се обединяват под възрожден
ския свод – 220-годишнината от рождението на Васил Априлов, 170-годишнината от смъртта
на Юрий Венелин и 140 години от създаването на Българската академия на науките. Енцикло
педията е предназначена за ученици, студенти, преподаватели, педагози, специалисти в областта на историята, образованието и културата и всички, които имат интереси в областта
на възрожденската проблематика. „Априловски свод” се издава от Научноинформационния
център „Българска енциклопедия” при БАН със спомоществователството на Националния
дарителски фонд „13 века България”.
Калейдоскопът с енциклопедични познания няма да е завършен без справочник на
литературна тема.
Енциклопедията „Герои на световната литература” е единствената с подобно съдър
жание в България. За пръв път обект на изследване са персонажите, а не творбите и цялостно
то творчеството на писателите. На 367 страници с мастилен ключ са „заключени” над 460
литературни персонажи от световната литература – от
българската, античната, западноевропейската, американ
ската, латиноамериканската, славянските и източните
литератури. Само от една книга читателят може да научи
повече както за Абдуллах Венецианеца, Д’Артанян, Евгений
Онегин, Мечо Пух, Пантагрюел, Плюшкин, Дон Кихот и
Санчо Панса, Ромео и Жулиета, така и за Робин Худ, Тарзан, Фани Хорн, Франкенщайн, Фродо, Швейк, Ян Бибиян
и още много други. От статиите ще разберете от коя книга
и на кой писател е литературният герой, какъв е неговият
характер и къде е мястото му в сюжетната линия, какво е
символното му значение, какви са разбиранията му за добро
и зло. Справка за най-големите театрални постановки или
филмови реализация, създадени по произведенията, допълва
информацията за персонажите. В енциклопедията е включен
азбучен справочник за писателите, който съдържа кратка
биография на авторите, чието творчество е представено на
страниците на изданието. За прецизност и по-голямо удоб
ство на читателите в края на енциклопедията има и азбучен показалец, който отбелязва всяка
страница, на която е цитирано името на автора. Така лесно можете да откриете всички герои
на любимия си писател.
В създаването на енциклопедия „Герои на световната литература” участват чл.-кор.
Милена Цанева, проф. Симеон Хаджикосев, проф. Петко Троев, проф. Елка Константинова,
доц. д-р Магдалена Костова-Панайотова и др. Съставителите се надяват, че изданието ще из
пълни целта си да помогне на читателите в изграждането и обогатяването на знанията им за
златния фонд на световната литература. Предназначено е за ученици, студенти, преподаватели,
театроведи и любители на художествената литература. „Герои на световната литература” е не
само богат енциклопедичен справочник, а и място за среща с ценни книжни приятели – тези,
с които сте заспивали в детството си, тези, които са споделяли първите ви любовни трепети,
тези, с които можете да обиколите света, да се разходите из Древна Елада, из хайдушките сбо
рища на Стара планина и дори да стъпите на Луната. Литературната енциклопедия е съста
вена и редактирана в Научноинформационния център „Българска енциклопедия” при БАН и
издадена от Книгоиздателска къща „Труд”.
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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. 60 години Център по архитектурознание – 7-19 септември 2009 г.
2. Възобновяеми суровини и източници на енергия – Институт по инжинерна химия – 21-30
септември 2009 г.
3. Международен технически панаир-Пловдив – 28 септември - 3 октомври 2009 г.
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