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6 юни 2011 г. от 14.30 до 17.00 часа ЦБ на БАН, Бикам ООД и Томсън
Ройтерс представят Програма за съдействие при управление на резултатите във
висшето образование и науката.
В поредица от семинари през 2011 г. в рамките на програмата ще се проведе
Презентационно-обучителен семинар в салона на Централната сграда на БАН – ул.
“15-ти ноември” №1.
Наред с анализите по ползването на наукометричните бази данни Web of Science, закупени от МОНМ, ще бъде представена и новата, подобрена 5-та версия на
Web of Science, както и продуктът InCites.
16 май 2011 г. в Института за литература при БАН се проведе международна
научна конференция на тема „България и Русия (18-21 в.) – пътища и кръстопътища”.
Като част от научен проект, който си поставя за цел да преоцени традиционните българоруски взаимоотношения в областта на литературата и културата, конференцията ще събере
учени от двете страни. Те ще разискват кои са стереотипните модели и подходи към цяла
поредица културни явления, ще се търсят разминаванията и различията в областта на
народопсихологическите нагласи.
17 май 2011 г. от 16.30 ч. в Унгарския културен институт в София се проведе научният
форум „Българската история в европейски контекст”, организиран от Института за исторически
изследвания при БАН и Унгарския културен институт. Представена беше съвместната дейност
на Българо-унгарската академична историческа комисия и нейното последно издание „Елити в
Централна и Източна Европа през модерната и постмодерната епоха” (Political, Social, Economic
and Cultural Elites in the Central- and East-European States in Modernity and Post-Modernity. Ed.
G. Demeter, P. Peykovska, Sofia-Budapest, 2010).
18 май 2011 г. проф. Кирил Топалов беше назначен за управител на Фонд “Научни
изследвания“.
19 май от 18 ч. в Руския културно-информационен център беше представен
научният сборник „Болгария и Россия (18-21 вв.). Взаимопознание.” Той е издаден в Москва и е
посветен на паметта на изтъкнатия литературовед от български произход Георги Гачев, чиито
многотомни изследвания върху националните модели на света
отдавна са влезли в ареала на световната научна мисъл. Авторският
колектив си поставя амбициозната задача да посочи и анализира
стереотипните модели и подходи към българо-руските отношения
и да ги погледне през призмата на актуалните идентичности.
20 май 2011 г. княз Никита Дмитриевич ЛобановРостовский подари своята мемоарна книга „Эпоха. Судьба.
Коллекция” на Централната библиотека на БАН.
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20 май 2011 г. проф. Боян Биолчев оглави Националната агенция за оценяване и
акредитация.
навечерието на 24 май в София беше открит Руско-български библиотечно
информационен център в Дома на дружбата на бул. “Евлоги Георгиев” 169. Тук са събрани 25
хиляди книги от руски и български автори, както и вестници на 120 години.
Центърът обединява цели течения от социалистическия печат. Сред тях са архивните
фондове на вестниците “Работник” от 1892 година, “Работнически вестник”, “Работническо
дело” и “Дума”, “Земя” и неговият предшественик “Кооперативно село”.
Тук са всички издания на седмичниците “Русия днес” и “За дома”. В библиотеката могат
да бъдат открити изрезки от цялата преса от 1944 година насам. В центъра е поместен фонд
на стари исторически книги, свързани с българския национален въпрос, Македония и Тракия.
Специална зала събира фотоархив от 980 000 единици диапозитиви.
27 и 28 май в Дома на учения в Пловдив се проведе Четвъртата национална
конференция „Образованието в информационното общество”. В нея от страна на Централната
библиотека на БАН участваха Даниела Атанасова и Никола Казански с доклад на тема
„Дигиталните библиотеки – информационни маркери на образованието”.

На тържеството за откриване на Националната библиотечна седмица на 16 май 2011
г. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” Председателят на 41-то Народно
събрание на Република България г-жа Цецка Цачева връчи Годишните библиотечни награди
на ББИА.
Българската библиотечно-информационна асоциация ще проведе на 7 и 8 юни 2011 г.
семинар на тема „Как да подготвим убедителен проект” с участието на Нанси Болт, САЩ.
Българската библиотечно-информационна асоциация ще проведе своята ХХI национална
годишна конференция на 9 и 10 юни 2011 г. в Благоевград на тема “ПОТРЕБНОСТИТЕ НА
ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И БИБЛИОТЕКИТЕ: ХАРМОНИЯ ИЛИ КОНФЛИКТ?”
Домакин на конференцията ще бъде Регионална библиотека “Димитър Талев”.
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IN MEMORIAM

На 16 май 2011 г. ни напусна доайенът на съв
ременната българска библиография, дългогодишният
директорка на Централната библиотека на Българ
ската академия на науките, свързала живота си с
библиотечната професия – проф. д-р Елена Савова.
Библиотечната колегия отдава заслужена почит и ува
жение, високо цени организаторската, управленската,
научноизследователската и международната дейност
на Елена Савова. Нейният жизнен и професионален път
е свързан с утвърждаването на Централната библио
тека на Българската академия на науките като една
от водещите национални библиотечни институции с висок авторитет и меж
дународен престиж. Тя беше дългогодишен преподавател по библиография и
научна информация към Държавния библиотекарски институт и Катедрата по
библиотечно-информационни науки при Софийския университет "Св. Климент
Охридски", гост-професор в Сорбоната, в Масачузетския университет в САЩ,
в Университета в Делхи, експерт в ЮНЕСКО, секретар на ИФЛА. Огромна е
ролята на проф. Савова за създаването на Международната асоциация по биб
лиология, за популяризирането на българската библиотечна наука, за издигане
на авторитета на нашите учени – библиотековеди.
Централната библиотека на БАН и цялата библиотечна общност изра
зяват своята дълбока скръб!
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ЛАСЛО ДАРВАШИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ
ИНТЕРВЮ НА СТЕФКА ХРУСАНОВА

У

нгарският писател и журналист Ласло Дарваши (псевдоним Ерньо Сив)
е роден през 1962 г. в Тьорьоксентмиклош. Завършва педагогика в Сегед. От 1989 г.
е сътрудник на рубриката за култура на унгарския
всекидневник “Делмадярорсаг” (“Южна Унгария”).
От 1990 до 1998 г. е редактор на сегедското списание “Помпей”. От 1993 г. е редактор в седмичника
“Елет еш иродалом” (“Живот и литература”). Ласло
Дарваши пише поезия, проза, публицистика, като се
открояват сборниците му с разкази “Вайнхагенските
рози” (1993), “Как да съблазним библиотекарката?”
(1997), романите “Легенда за печалните клоуни” (1999), “Цветоядци” (2009). Литературните
му постижения са удостоени с множество награди, по-важните от които са “Атила Йожеф”
(1998), литературната награда “Ротари” (2009), “Лавров венец на Република Унгария” (2009).
Едноименният разказ от сборника “Как да съблазним библиотекарката?” е пожънал голям
успех сред читателите в Унгария и е публикуван на български език няколко пъти, включително
в настоящия бюлетин (2007, Брой 6). Предлагаме ви кратко интервю с автора за отношенията
му с библиотеките.

Какви са впечатленията ти за днешните библиотеки, които посещаваш?
Случи се така, че през последните няколко години живях и в Америка, използвах библиотеката на университета Йейл, Нюйоркската градска библиотека и в тези големи сбирки имаше
страшно много унгарски книги, които можех да използвам, докато пишех романите си.
Напоследък не ходя много по библиотеки. Предварително подготвям материала за
романите, които пиша. Около мене винаги има по 50-60 книги. От друга страна, информация
може да се намери и по Интернет.
Използваш ли он-лайн каталози и в кои страни?
Не използвам он-лайн каталози, по-скоро търся информация тематично. И така намирам
всичко. Например, намерих 300-400 страници, многобройни документи от епохата за разказа
ми “Тримата Христоса”. Но по принцип не съм пристрастен към компютрите.
Не заемам често книги от библиотеката, предпочитам да ги купувам от антикварите,
защото имам навика да пиша бележки в тях, дори в Библията.
Какво е мнението ти за IPad-книгите? Ще останат ли печатни книги в бъдещето?
В IPad-книгите има страшно много възможности, дори има нужда от тях. Например,
за един днешен студент, който не може да купува книги и който трябва да търси възможности
лесно да сваля от Интернет големите важни произведения. Не обичам да чета на компютър.
Ще останат печатни книги.
Как би се чувствал, ако имаш само он-лайн публикации?
Би било тъжно, в живота на писателя книгата е като детето му – да не усеща аромата,
теглото й. Зная, че виртуалният свят е много важен, но книгите са като живи същества. А
компютъра не можеш да вземеш в леглото...
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Как преминава всекидневието ти в средата на новите информационни технологии?
Имам лаптоп, понеже много пътувам, винаги го нося със себе си. Опитвам новите информационни предизвикателства преди традиционните информационни ресурси. Всяка сутрин
прочитам новините в Интернет, работя. По-късно през деня си купувам вестници. Навярно
защото пиша за вестници. Публикувам фейлетони в седмичника “Елет еш иродалом” и във
всекидневника “Делмадярорсаг”, водя поредици. Имам мобилен телефон, IPod, слушам радио на него, когато пътувам, нося и транзистор, използвам едновременно и новите, и старите
технологии.
Би ли работил в библиотека?
Повече от 20 години съм свободен писател, пиша много, работя много. Не бих работил
нито в библиотека, нито другаде... Може би само ако ме принудят, ако дойде някаква диктатура... Предпочитам да преподавам (бях учител няколко години). Издал съм две детски книги,
които все още са много популярни, затова често ходя в библиотеки за деца, там се срещам с
децата – ако гледаме на нещата така, значи и в момента работя в библиотека!
Как виждаш ролята на библиотеките през ХХI век?
В днешно време една библиотека се справя добре, ако е способна да работи
многофункционално – да организира литературни четения, да събира масова публика, да
накара децата да свикнат да я посещават – например, с кръжоци по куклен театър, с филмови
кръжоци, прожектиране на видеофилми. Децата все още с голямо удоволствие ходят в библио
теките, по-скоро възрастните са тези, които ги забравят. (Какво може да направи например
една библиотека в провинциален град?) Сега в Унгария има програма за подпомагане на
библиотеките – избират по списък книги от съвременни унгарски автори и имат възможност
да ги купят с държавна субсидия. Много е важно библиотеката да се актуализира, което е найтрудното. (Малка страна сме, подобно на вашата, но всяка година у нас излизат сто унгарски
книги, повечето художествена литература, романи...)
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ЕЛИТИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА В МОДЕРНАТА И ПОСТМОДЕРНАТА ЕПОХА

POLITICAL, SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL ELITES IN
THE CENTRAL- AND EAST-EUROPEAN STATES IN MODERNITY
AND POST-MODERNITY. Hungarian-Bulgarian History Conference,
Budapest, May 14-15, 2009. Papers.
Editors Gábor Demeter, Penka Peykovska. Sofia-Budapest, 2010, 408 p.
Series Auxiliary Historical Disciplines, Vol. VI
В съвременните общества ролята на елитите е твърде значима – най-общо казано с оглед на функционирането на демокрацията
и в частност поради кризата на представителната демокрация в наши
дни, поради все по-нарастващата необходимост от професионално
управление, а също и заради радикалната социална промяна и ускорената модернизация.
След усилено изучаване на елитите в развитите Западни демокрации през периода от
1950 до 1980 г. и настъпилото впоследствие десетилетие на упадък, днес – в контекста на т.
нар. „трета вълна на демократизация” и прехода от тоталитарни към демократични общества
– отново се възражда интересът към изследването на политическите елити. Обект на изучаване
е структурирането на елитите, тяхното поведение, начини на възстановяване и ролята им във
възникването и преодоляването на конфликтите по време на преходи. Появяват се множество
сравнителни разработки, които се опитват да изучават елитите на транснационално равнище
и търсят общи черти и различия между тях.
Настоящият том за елитите в Централна и Източна Европа през модерната и постмодерната епоха е колективен българо-унгарски труд, подготвен вещо и на няколко езика от
съставителите д-р Пенка Пейковска и д-р Габор Деметер. Той съдържа докладите, представени
на унгарско-българската историческа конференция, проведена в Будапеща през май 2009 г.
Конференцията бе организирана по инициатива на Института по история при УАН и Института за исторически изследвания при БАН в рамките на съвместния проект „Контактни зони
между България и Унгария по р. Дунав”.
Подчертавайки важността на разнообразието в общоевропейското наследство целта на
будапещенската конференция имаше за задача да провокира открита дискусия по проблемите
на елитите в Европа, като проследи историческото им развитие и промените им в страните
от Централна и Източна Европа в ново и най-ново време. Изходната точка стана идеята за
много- или разноликия образ на елитите, която разглежда индустриалното общество като
мрежа от отделни, разграничени сфери на дейност, всяка една от които излъчва свой елит на
основата на специфична социална и професионална компетенция. Акцентът пада главно върху
социалната мобилност, като властта е разгледана в качеството си на институционална функция,
зависеща преимуществено от професионалните компетенции в съответната област. Затова се
говори за „елити” (а не за „елит”) – политически, социални, икономически, културни, които
имат различни зони на влияние и които могат взаимно да възпират въздействието си.
Томът излиза като шести том на поредицата „Помощни исторически дисциплини” на
Института за исторически изследвания. Включените в него разработки представят различни
гледни точки на учени от Унгария и България, но също и от Русия, Словакия, Румъния, Молдова
и Япония, които прилагат разнообразни методи за изследване (като например, биографика, метода на частния случай, количествени методи и пр.) на визираната проблематика и представят
своеобразни „погледи отвътре” към елитите от ХVІІІ в. до наши дни. Студиите могат да бъдат
обобщени в няколко тематични групи. Повечето от тях са посветени на малцинствените елити:
на унгарските малцинствени елити в Словакия, Румъния, бивша Югославия, на българските
малцинствени елити в Румъния, Турция и на турския малцинствен елит в България, както и
на историята и развитието на елитите в България и в Унгария.
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ИЗЛОЖБИ В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА
НАУКИТЕ

Лидия Чолпанова, E-mail: refer1@cl.bas.bg

ИЗЛОЖБА “НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИЯ „ФИЛОЛОГИЧЕСКИ
НАУКИ“ КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. 2000-2011 Г.”
В навечерието на 24 май секция „Филологически науки“ при СУБ проведе еднодневна
научна конференция, посветена на изтъкнати учени – членове на секцията. Конференцията
беше открита на 19 май 2011 г. в централната сграда на БАН и протече в две заседания. Бяха
изнесени 23 доклада за високите научни постижения на чл.-кор. Емилия Пернишка, проф.
Кирил Димчев, Кирил Попов, проф. Малина Станкова, чл.-кор. Мария Попова, проф. Мария
Чоролеева и доц. Христина Пантелеева.
В същия ден беше открита и изложба на част от научните трудове на учените от секцията
за периода 2000–2011 г., която продължава до 10 юни. Изложени са около 100 издания – монографии, сборници, речници и др., които са резултат на изследователската дейност на учените
в продължение на повече от 10 години.

8

ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2011)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

03 юни
80 г. от рождението на ИЛЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ (03.06.1931–
12.03.2002), историк, държавен деец.
Академик (1989). Заместник-председател на БАН (1984-1986).

04 юни
90 г. от рождението на ПАНАЙОТ АТАНАСОВ ГИНДЕВ (04.06.1921–
09.08.1984), философ, публицист и обществен деец.
Член-кореспондент (1979).

05 юни
145 г. от рождението на СТЕФАН ПЕТКОВ ПАВЛИКЯНОВ (05.06.1866–
08.02.1951), ботаник, библиограф.
Действителен член (1907). Подпредседател на БАН (1937–1944).

05 юни
40 г. от смъртта на ГЕОРГИ СТОЯНОВ УЗУНОВ (28.09.1904–05.06.1971),
невролог и психиатър, обществено-политически деец.
Академик (1961). Заместник-председател на БАН (1961–1968).

09 юни
10 г. от смъртта на СТРАШИМИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ (25.10.1930–
09.06.2001), историк.
Член-кореспондент (1989).
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09 юни
80 г. от рождението на ВАЛЕНТИН АФАНАСИЕВИЧ КОПТЮГ
(09.06.1931–10.01.1997), руски химик – физическа и органична химия.
Чуждестранен член (1987).

09 юни
100 г. от рождението на ПАВЕЛ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ ЛУКЯНЕНКО
(09.06.1901–13.06.1973), руски растениевъд, генетик-селекционер.
Чуждестранен член (1967).

13 юни
30 г. от смъртта на ТУШЕ ХРИСТОВ ВЛАХОВ (03.06.1899–13.06.1981),
историк.
Член-кореспондент (1967).

15 юни
100 г. от смъртта на АЛБЪРТ ЛОНГ (04.12.1832–15.06.1901), американски
богослов-мисионер, езиковед и археолог.
Чуждестранен член (1884).

15 юни
80 г. от рождението на ЙОВЧО БОЯНОВ ТОПАЛОВ (15.06.1931), лекаркардиохирург.
Член-кореспондент (1989).
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16 юни
90 г. от смъртта на МАРКО ДИМИТРИЕВ БАЛАБАНОВ (1837–16.06.1921),
юрист, общественик и книжовник, политически и държавен деец.
Редовен член (1884).

18 юни
75 г. от рождението на ИВАН ПЕТКОВ ПОПЧЕВ (18.06.1936), електро
инженер.
Академик (2003).

21 юни
65 г. от рождението на БОРИС ГОЦЕВ ТЕНЧОВ (21.06.1946), биофизик.
Академик (2003).

21 юни
90 г. от рождението на НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ (21.06.1921–
27.08.2003), историк, обществен и държавен деец, дипломат.
Академик (1979). Заместник-председател на БАН (1982–1988).

22 юни
10 г. от смъртта на НИСИМ (НИКО) МОЙСЕЙ ЯХИЕЛ (29.06.1919–
22.06.2001), социолог.
Академик (1984).
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ÊÍÈÃÈ ÎÒ ÀÊÀÄÅÌÈЧÍÎТО ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ “ÏÐÎÔ. МÀÐÈÍ ÄÐÈÍÎÂ”,
ÏÎÑÒÚÏÈËÈ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg

ЗАРЕВА, Ирена Кирилова. Човешкият капитал в България : формир
ане, състояние, използване, насоки за развитие / Ирена Кирилова
Зарева. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2010. – 266 с. :
ил. ; Резюме на англ. ез. с. 265 ; Библиогр. с. 260-263
ISBN 9789543223978
System number [000160307]
В книгата са представени резултатите от изследване на формирането,
състоянието и използването на възпроизводствения процес на
човешкия капитал в България. Проучването се основава на статис
тическа и социологическа информация. На базата на изведените от
анализа оценки и изводи и на систематизираните проблеми са на
белязани основни насоки на комплексната политика за развитието
на човешкия капитал в страната.

НИКОЛОВА, Мария Петрова. Социално-демографски последици
от статуса на жените на пазара на труда в България в началото на
ХХІ век / Мария Петрова Николова. – София : Акад. изд. проф.
Марин Дринов, 2011. – 121 с. : ил. ; Резюме на англ. ез. с. 116-119 ;
Библиогр. с. 112-115
ISBN 9789543224005
Книгата има за цел на базата на богат емпиричен материал от офи
циалната статистика да представи картина на статуса на жените
на пазарана труда в България, идентифицирайки същевременно
социално-демографски последици от този статус.
Един от главните изводи на изследването е, че и през второто де
сетилетие от прехода към пазарна икономика жените са поставени
в по-сложни социално-икономически условия, засягащи и тяхната
заетост. Въпреки че високият дял на участие на жените на пазара
на труда се запазва, настъпват същесвени промени в джендър
разпределението на платения труд. Посочените аспекти на понеблагоприятен статус на пазара на труда, определящ по-ниският
социално-икономически статус на жените и свързаните с него пониски доходи, имат своите непосредствени социално-демографски
последици: неравен шанс за тяхното личностно и кариерно развитие,
социална и финансова несигурност, асиметрия в разпределението
на домашния труди грижите за децата. Икономическата зависимост
на жените се разглежда като ключово звено във веригата, възпроиз
веждаща дендърното неравенство. Друг важен аспект разглеждан в
книгата е икономическата зависимост на жената като един от пос
тоянните рискови фактори за проява на някаква форма на насилие
към нея от страна на съпруг/интимен партньор
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ПЕЛИНОВ, Пелин. Катастрофата : Док.-ист. роман : T. 5. / Пелин
Пелинов. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2011.– 744 с. :
ил. ; Бележки под линия
ISBN 9789543224265
System number [000162485]
„Катастрофата” е петата и последна книга от документално-исто
рическата поредица „Възход и падение”. В нея са описани участието
на България в Първата световна война (1914-1918) и последният
безуспешен опит за национално обединение.
В тази война българската армия разгромява Сърбия и побеждава
Румъния в Доброджа. Въпреки всичко Четворният съюз, на чиято
страна участва България, губи войната и всичко постигнато с тол
кова кръв, е отнето от Ньойския договор през 1919г. България пре
живява втората си национална катастрофа, която е много по-тежка
от първата – след Междусъюзническата война през 1913 г. Цар
Фердинант абдикира, а министър-председателят Васил Радославов
избягва в Германия.

СГУРЕВА, Марта Здравкова. Демографското възпроизводство в
европейските страни след Втората световна война / М. Сугарева, К.
Лилова. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2010. – 260 с. :
ил. ; Резюме на англ. ез. с. 258-259 ; Библиогр. с. 255-257
ISBN 9789543223053
System number [000160329]
В книгата се представя панорама на демографското развитие на
европейските държави след Втората световна война. Подробно
са изследвани тенденциите на раждаемостта, смъртността и
демографското остаряване. Представени са оригинални типо
логизации на европейските държави по основни демографски
показатели, както и по комбинации от показатели. От анализа
произтича извода, че съществуват значими разлики между Източна
и Западна Европа – и при трите изследвани демографски процеси
(раждаемост, смъртност, демографско остаряване) и техните
компоненти.

СТОЯНОВ, Петър. Електронно разузнаване / Петър Стоянов. –
София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2011.– 334 с. : ил. ; Биб
лиогр. с. 328-333
ISBN 9789543223244
System number [000162464]
Разглеждани са обектите и източниците на електронното разуз
наване. Предложена е класификация на системите за електронно
разузнаване и на радиоизлъчванията по характера на сигнала.
Описани са митодите за водене на разузнаването, способите за
търсене, методите за определяне на пространствените , времевите
и честотните параметри и способите за добиване на разузнавателни
сведения. Особенно внимание е отделено на приложението на тео
рията на вероятностите, теорията на масовото обслужване, мате
матическата статистика и теорията на оптималното откриване в
електронното разузнаване.
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ТЕРИТОРИАЛНИ различия в България – тенденции, фактори и
политики / Нина Янкова и др. – София : Акад. изд. проф. Марин
Дринов, 2010. – 258 с. : ил. Резюме на англ. ез. с. 257-259
ISBN 9789543223817
System number [000163559]
В книгата се разглеждат основни аспекти в развитието на тери
ториалните единици (ТЕ) в страната – икономически, финансов,
социален, инвестиционен, инфраструктурен, екологичен, и на тази
основа се оценява равнището им на развитие и се идентифицират
различията към тях. Обосновава се ролята на икономическата среда
и на държавната политика като основни фактори, детерминиращи
териториалните промени за периода 1994–2006г. Разглежда се ефек
тивността на провежданите държавни и месни политики, свързани с
финансовото изравняване, инвестиционния капацитет, социалните и
екологичните различия между ТЕ и са систематизирани препоръки
за тяхното подобряване.

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

АНТОНОВ, Теодоси Петров. Завръщането на конете : Поезия / Теодоси Петров Антонов. –
София : Аб, 2009. – 81 с. : ил.
ISBN 9789547377561
System number [000141614]
АРЧЪР, Джефри. Шах и мат : [Разкази] / Джефри Арчър ; Прев. Теодора Божилчева. – София
: Бард, 2009. – 238 с.
ISBN9789546550682
System number [000142375]
БИЖЕВ, Бижо. Отглеждане на пчели / Бижо Бижев. – [2. изд.] – София : Еньовче, 2008. – 230,
[1] с. : с ил.
ISBN 9789549373554
System number [000142303]
ВОДЕНИЧАРСКИ, Иван. «Новият» капитализъм и комунистите : Избрани статии / Иван
Михайлов Воденичарски. – София : Нов свят, 2009. – 155 с. : сн. материал
System number [000132587]
ГАЧЕВ, Георги. Българският Космо-Психо-Логос : (По Христо Ботев) / Георги Гечев ; Прев.
от рус. ез. Петя Иванова, Ася Григорова. – София : Захарий Стоянов Унив. изд. Св. Климент
Охридски, 2006. – 672 с.
ISBN 9547396803
System number [000080584]
ГЕНКОВА, Ива. Динята – отглеждане, болести и неприятели / Ива Генкова. – [София] :
Еньовче, 2008. – 59, [10], с., [8] с. : сн. ; Библиогр. с.
ISBN 9789549373585    
System number [000142245]
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ГЕНКОВА, Ива. Пъпеш – отглеждане, болести и неприятели / Ива Генкова. – [София] :
Еньовче, 2008. – 74 с., [4] с. : сн. ; Библиогр. с. 66.
ISBN 9789549373653    
System number [000142255]
ГЕНКОВА, Ива. Тикви – отглеждане, болести и неприятели / Ива Генкова. – [София] : Еньовче,
2008. – 75 с., [8] с. : сн. ; с ил. ; Библиогр. с. 65
ISBN 9789549373615    
System number [000142249]
ГИМНАЗИЯ «Добри Чинтулов» и Сливен : Календар / Състав. Цвета Башева, Иван Иванов ;
Худож. Евгений Вълев. – Сливен : Агенция Компас, 2010. – 191 с. : сн. ; портр. ; Предм.-темат.
показ. ; Именен показ. ; Геогр. показ. – в края на кн.
ISBN 9789548558143    
System number [000142446]
ГЕОРГЕ, Вирджилиу. Телевизията и детето / Вирджилиу Георге ; Прев. от рум. ез. Кирил Синев. – София : Фондация Покров Богородичен, 2010. – 231 с. : Бележки под линия ; Библиогр.
с. 221-226
ISBN 9789549700930    
System number [000141767]
ГЕОРГИЕВ, Веселин. Зъбати песъчинки : Хумор / Веселин Георгиев ; Ред. Пламен Григоров ;
Худож. Владимир Мочалов. – [София] : Распер, 2010. – 99 с. : 1 портр. ; ил.
ISBN 9789543450275
System number [000142231]
ГРИЙН, Сам. Полет 103 : [Роман] / Сам Грийн ; Прев. Асен Георгиев. – София : Бард, 2009. – 300 с.
ISBN 9789546550583
System number [000142367]
ГРИЙНУД, Лей. Бък : Роман / Лей Грийнуд ; Прев. Ваня Якова, Ерма Чакърска. – София :
Гепард - 2178, 2009. – 349 с.
ISBN 9789548669023
System number [000142401]
ГОС, Жаклин. Магията на цветята / Жаклин Гос, Джейн Уайтън ; Прев. Красимира Станче
ва. – София : Ахат, 2010. – 60 с. : цв. ил.
ISBN 9789549664256  
System number [000132594]
ГЪРЧЕВ, Илия. Невидимата граница – преходът в сърцата на хората / Илия Гърчев. – Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2009. – 62 с.
ISBN 9789544235642
System number [000142254]
ДЕ АНДЖЕЛИС, Барбара. Как стигнах дотук? : Как да намерим пътя към нова надежда и щастие, когато в живота и любовта настъпят неочаквани обрати / Барбара Де Анжелис ; Прев. от Анжела Лазарова. – София : Дамян Яков, 2010. – 405 с.
ISBN 9789545274473
System number[000132597]
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ДЕЛИНСКИ, Барбара. Докато сестра ми спи : Роман / Барбара Делински ; Прев. от англ.
Дограмаджян. – Пловдив : Хермес, 2010. – 318 с.
ISBN 9789542608479
System number [000142314]
ДЕРМЕНДЖИЕВ, Спартак. Портрети : [Албум] / Спартак Дерменджиев - Парис. – [Б. м.] :
[Б. изд.], 2010. – [48] с. : ил.
ISBN 9789548600293
System number [000142600]
ДИКОВ, Дико Михайлов. Градоустройство, бит, растителност и градини в София : Факти,
бележки и коментари по източници от 17-20 век / Дико Михайлов Диков. – Бургас : Информа
принт, 2010. – 232 с. : ил. ; Библиогр. с. 210-213
ISBN 9789548468282    
System number [000141620]
ДИМОВ, Продрум. Уловени мигове / Продрум Димов ; Фотогр. Нушка Георгиева и др. –
София : Богианна, 2010. – 141 с. : сн.
ISBN 9789546760913
System number [000142290]
ЕЛ-ДЖЕРАЙСИ, Халид. Управление на времето през погледа на Исляма / Халид ел-Джерайси ; Прев. Захари Събев и др. – София : Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република
България, 2010. – 144 с.
ISBN 9789549880342
System number [000141627]
ЕНЕВ, Деян. Народ от исихасти / Деян Енев. – София : Фондация Покров Богородичен, 2010.
– 67 с.
ISBN 9789549700886
System number [000142324]
ЗАХАРИЕВ, Георги. Кооперативното земеделие в село Кънчево : Спомени и документи /
Георги Захариев. – Стара Загора : Лаген, 2010. – 216 с. : сн.
ISBN 9789543460335
System number [000142269]
ЗИНОВИЕВА, Ирина Любенова. Смисъл и смислова регулация на поведението / Ирина Любенова Зиновиева. – [София] : Продуцентски център ЛМ, 2010. – 246 с. : ил. ; Библиогр. с.
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ЗЛАТАРЕВА, Галина. Медальонът : Роман в 2 ч. : Ч. 1. Времето е в нас и ние сме във времето ;
Ч. 2. То нас обръща и ние него обръщаме / Галина Златарева. – София : Архипелаг, 2010. – 494
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ISBN 9789544438142
System number [000132684]
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с. 229-261
ISBN 9789544002305    
System number [000132622]
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ПАЦУН, Атик. Исторический атлас Афганистана / Атик Пацун. – Бургас : Информа принт,
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Културно наследство. Спомени. Документи / Елена Соколова, Венцислава Потева. – Нови
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