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6 юни 2011 г. ЦБ на БАН, Бикам ООД и Томсън Ройтерс проведоха семинар по
Програма за съдействие при управление на резултатите във висшето образование и науката.
22 юни 2011 г. в Унгарския културен институт се състоя колоквиум на тема “Превод и
култура” в областта на унгаристиката с участието на катедрата „Унгарска филология”, Факултет
по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски”, Института за литература при
БАН, Съюза на преводачите в България. Докладите ще бъдат издадени в сборник.
23 и 24 юни във Велико Търново се проведе Годишната университетска научна
конференция с международно участие на Националния военен университет „Васил Левски”.
25 и 26 юни в София се проведоха два курса: “Икономическата и бизнес информация
– как да я намерим, как да я използваме?” с лектор Даниела Петрова и “Изследване на
читателите и читателските интереси. Оценка на представянето на библиотеката (performance
indicators)” с лектор Яна Спасова.
5 юли 2011 г. в Института по математика и информатика на БАН ще се проведе
Национален семинар по информатика с лекцията “An Empirical Comparison between Two
Methods for Defining Functional Requirements: Use Cases vs. OO-DFDs” на проф. Перец Шовал
от Университета Бен Гурион в Израел.
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ЕДНА АКТУАЛНА И ПОЛЕЗНА КНИГА
проф. дтн Гаро Мардиросян, E-mail: garo.mardirossian@gmail.com

И

днес, в началото на третото хилядолетие, човечеството все още плаща твърде жестока цена
на природните бедствия. Само преди около два
месеца бяхме свидетели как един природен катаклизъм изправи
пред колапс една високотехнологична и високоорганизирана
държава като Япония. Докато съществува планетата Земя, на
нея ще стават природни катаклизми. Засега ние можем само
да се борим за ограничаване на отрицателните им последствия – човешки жертви и материални щети. Най-важната
гаранция за ефективността на нашето противодействие е детайлното им познаване. В този аспект изучаването и оценката
на природните бедствия е изключително актуален проблем в
световен мащаб.
Наскоро в Академичното издателство „Проф. Марин
Дринов” излезе от печат книгата на доц. д-р Бойко Рангелов
”Природни бедствия – нелинейности и оценки”. Авторът е
добре познат на научната общност у нас и в чужбина специалист по изучаването и превенцията на природните бедствия, и на първо място – земетресения и цунами. Автор и съавтор е
на над 200 научни публикации и на над 250 научно-популярни материали. Чел е лекции в над
10 страни по света и е работил по различни научни проекти в САЩ, Италия, Русия, Япония и
др. Участва в Деветата национална експедиция на о-в Ливингстон, Антарктида (2000–2001),
където установява и пуска в експлоатация първата българска сеизмологична станция на Антарктида.
Представените изследвания в книгата покриват както изучаването на единични бедствени явления, вероятностните оценки и стохастичното моделиране, така и обобщенията върху
масови случаи с основна насоченост към разкриване на нелинейните свойства и ефекти на природните опасности и тяхното въздействие върху обществото и построеното от него. Показва
се, че всички природни бедствия, ставащи на Земята, са ограничени по време и пространство
въздействия, което научно доказва несъстоятелността на тезите за приближаващия край на
света. Дават се и основни параметри на системи за ранно предупреждение на разглежданите
природни бедствия, за оценка на последиците и приложенията им в световната практика.
Сред основните теми на книгата са и фракталността, нелинейният характер на предизвиканите ефекти от колосални природни катаклизми, функциите на поведение на застрашени
групи от хора в екстремни ситуации, количествената оценка на риска от комплексни бедствия
и др. Специално внимание е отделено на различни защитни мерки и практики, прилагани по
света срещу негативните въздействия на природните бедствия. Идеята за създаване на широкодостъпна база от данни на такива мерки (с детайлно описание на техните възможности,
ценови размери, авторски права и други подобни детайли) представлява иновационна теза,
подпомагаща избора им от заинтересованите институции и прилагането им в ежедневната
практика за превенция и защита на населението. Дадените конкретни примери са освен от
световната практика, но и специално за България.
Може да се твърди, че написаната на английски език ”Природни бедствия – нелинейности и оценки” от доц. Бойко Рангелов е актуална, интересна и полезна за широк кръг читатели
книга, появяването на каквато е събитие не само у нас, но и в международен мащаб.
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научна Конференция във Велико Търново, юни 2011 г.
Информация - НА

Н

ационалният военен университет “Васил Левски” проведе своята поредна годишна университетска научна конференция с международно участие на 23 и 24
юни 2011 г. На форума присъстваха над 50 участници, предимно от български
висши учебни заведения и институти на БАН. Тематиката на конференцията бе насочена към
педагогическите и хуманитарните науки. Изнесените доклади разглеждаха проблемите на
дистанционното обучение, различните режими на преподаване и учене, военнообразователната система в Република България, историческия ракурс към гражданското общество след
Освобождението на България, изграждането на единно образователно пространство, взаимодействието между църквата и българската армия, проявите на българския национален характер
през първата половина на ХХ век, изследванията върху българския език и др.
Конференцията бе открита тържествено в аулата на Военния университет от ректора
на НВУ бригаден генерал Цветан Харизанов. Акад. Георги Марков, директор на Института
за исторически изследвания при БАН, изнесе един от основните пленарни доклади на тема
“Балканизацията” – геополитика на Балканите”, който бе посрещнат с голям интерес. Втория
пленарен доклад, посветен на 1200-годишнината от битката при Върбишкия проход, изнесе
преподавателят по история в НВУ доцент д-р Марко Златев. По-късно работата на конференцията продължи по секции.
Научният архив на БАН участва с доклад на тема “Лични фондове на български офицери – членове на БАН”. Авторите доц. д-р Ружа Симеонова, Габриела Йончева и Дарина
Илиева представиха богатото документално наследство на архива, като се спряха конкретно
на фондовете на български офицери – членове на БКД и БАН. Личните архиви на генералите
Христофор Хесапчиев и Иван Фичев и на полковник Петър Дървингов са изключително ценни
извори за развитието на дипломацията, на военната и политическата история на България от
Освобождението до средата на ХХ век. Тези български офицери са представители на първото поколение военна интелигенция след 1878 г. и с цялата своя книжовна, преподавателска,
служебна и обществена дейност оставят ярка следа в българската културна и военна история.
Докладът предостави информация за структурата и съдържанието на фондовете, за историята
на постъпването им в Научния архив, за по-интересните документи, които се съдържат в тях.
Бяха очертани големите възможности, които фондовете на архива на БАН разкриват пред
широката общественост и научните работници в тяхната бъдеща дейност.
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НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КНИЖОВНОТО БОГАТСТВО НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
доц. д-р Мария Аргирова-Герасимова и ас. Даниела Атанасова
E-mail: refer3@cl.bas.bg

Р

азвитието на българското възрожденско общество през втората половина на
XIX век налага създаването на обединителен център на народните стремежи към
просвета и наука. След неколкогодишна подготовка и подкрепата на най-вид
ните български просветители и революционери през м. септември 1869 година в град Браила,
Румъния, се полагат основите на първата българска академична институция. Така – девет
години преди българите да придобият национална независимост и преди да бъде възстановена
българската държава – е създадено Българското книжовно дружество (БКД) и неговата книжовна сбирка. 142 години след тази знаменателна дата, тя се развива в мощна библиотечна
мрежа и се утвърждава като съвременен библиотечно-информационен център с интеграционни
връзки с библиотеки в страната и чужбина. Нейната водеща стратегия е неразривно свързана
със стратегията на БАН, с националните интереси и световните тенденции за опазване на книжовно-историческото наследство и за информационно осигуряване на научните и приложните
изследвания.
Единният библиотечен фонд днес наброява около 2 милиона тома, но неговото начало и развитие във времето е свързано с многобройни дарения. Академичната библиотека е
един от примерите за мощта на дарителското движение в областта на библиотечното дело.
Установява се традиция всички членове на БКД и на БАН да подаряват екземпляри от своите публикации. “Периодическо списание” редовно представя списъци на подарени книги от
учени като Васил Златарски, Атанас Иширков, Гаврил Кацаров, Любомир Милетич, Никола
Начов, Стоян Романски и др., на които се изказва “гореща благодарност”. Техният пример
следват родолюбиви българи, които даряват не само отделни книги, но и своите книжни колекции. Първата подарена лична сбирка е на спомагателния член на БКД Стефан Тошкович
през 1870 г. (1).
Дарения постъпват не само от отделни личности, но и от славянските комитети в
Москва, Одеса, Санкт-Петербург, Киев, Варшава, Прага, от дарителски центрове в Германия,
Италия, Франция, Англия. Васил Д. Стоянов – действителен член-основател на БКД, негов
деловодител и пръв уредник на Библиотеката, в писмо от 7 май 1871 г. благодари на руския
консул в Галац за голямо дарение от руска литература (2). Подобно писмо отправя и в Париж
до Комитета за безплатно изпращане на френски книги за славяни и румъни, в което изказва
своето почитание към известни среди във Франция, великодушно отзовавали се на молбите за
безкористно предоставяне на литература (3). Тодор Пеев – дописен и редовен член на БКД,
главен деловодител и уредник на Библиотеката, отново през 1873 г. благодари на Емил Пико
– председател на споменатия по-горе парижки Комитет, на Луи Леже – френски славист и
пръв френски българовед, на Ш. Шефер – директор на Специалното училище за източни ези
ци в Париж, за получените големи пратки от книги на френски език (4), (5, с. 386). Дарения
постъпват и от българи, въодушевени от възхода на българската държавност и култура. През
1884 г. Никола Стоянов Михайловски – дописен и почетен член на БКД изпраща безценен
дар - преписана от него през 1834 г. стара ръкописна славянска граматика. Просветни дейци,
учители и свещеници събират епиграфски паметници, документи, етнографски и фолклорни
материали, книги и също ги предоставят на Библиотеката. Много показателна е цифрата на
даренията през същата година – 1032 съчинения в 1819 тома (6, с. 25). Историческите изследвания на академичния библиотечен фонд сочат, че само до 1941 г. по пътя на даренията са
постъпили над 10 000 тома литература от български и чужди автори (7). Днес Централната
библиотека на БАН и 49-те специални библиотеки от нейната мрежа притежават над 160 само
битни и уникални колекции. Значението на личните сбирки се определя от съдържанието им
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и от хронологическия обхват на изданията. Това са специално подбрани заглавия на научни
съчинения, художествена литература, карти, нотни издания на български и чужди автори.
Многобройните бележки, скици и рисунки на заглавните страници, в полетата на книгите,
подчертаните редове са красноречив показател за съгласие или несъгласие с написаното, за
спор с автора, за раждане на нови идеи, за творческо отношение към текста. Нерядко те са
израз и на характера на притежателя. И не на последно място – някои от тези издания са
единствени или много редки екземпляри в българските библиотеки. В рамките на този доклад
е представена една малка част от тези уникални заглавия.
Сред първите лични библиотеки, подарени след преименуването на Българското
книжовно дружество в Българска академия на науките през 1911 г., е тази на математика и
картографа, почетния член на Академията Г. Я. Кирков. През 1917 г. той дарява своята колекция от богато илюстровани преводи на класически художествени произведения (6, с. 42).
Политическият деец и публицистът, сътрудникът на Г. С. Раковски във вестник “Дунавски
лебед” и участникът в Първата българска легия, редовният член на БАН Иван Касабов предава
през същата година своята библиотека, която съдържа заглавия от многотомната история
на Франция от Ф. Гизо, съчинения на Ш. Монтескьо, трудове на Л. Фойербах (6, с. 43). През
1919 г. действителният член на БАН, етнограф, фолклорист и общественик Атанас Илиев
прави ценен дар – вестниците “Марица”, “Южна България”, “Народен глас”, Независимост”,
“Съединение”, “Ред”, “Земледелец”, “Работник”, “Знаме”, “Съдебен вестник”, “Търновска
конституция”, “Български глас”, “Зорница” (6, с. 43).
Десет години по-късно, през 1929 г., постъпват две значителни дарения от Никола
Милев и Марко Балабанов.
Личната библиотека на Никола Милев – историк и общественик, автор на многобройни
публикации по българска история и история на балканските страни, е подарен от комитета,
поел грижа за неговото научно наследство, но при условие, че книгите ще се пазят в отделен
шкаф и ще се ползват само в академичната библиотека (8). Всички издания носят специален
елипсовиден печат с надпис “Библиотека Никола Милев”. Колекцията съдържа 604 заглавия
в 832 т., сред които издания от XVI, XVII и XVIII в. Като например ”FOLIETA Uberti. De
causis magnitudinis imperii turcici et virtutis ad felicitatis turcarum in belis perpetuae” (1594);
„TURCICI Imperii status” (1634). Най-значителен дял представлява литературата в областта
на историческите науки. Това са издания, посветени на историята на България и балканските
държави и народи, на Отоманската империя, на руско-турските войни: HOUSSATE, A. Memoires
historiques, politiques, critiques (1724); GESCHICHTE des osmanischen Reiches von seiner Entstehung bis auf die neusten Zeiten (Wien, 1811) – двутомно издание с черно-бели илюстрации,
свързани с текста; HAMMER, J. Geschichte des osmanischen Reiches (Wien, 1828); DEMMLER,
A. Campagnes des russes dans la Turquie d’Europe en 1828 et 1829 (Paris, 1854) – описание на
военните действия и в специална вложка две карти на Балканския полуостров и на Добруджа. На заглавната страница е изобразен стилен герб с оръжия и бойни тръби; LAVELEE, Th.
Histoire de la Turquie (1859) и т. н. Голям е броят и на изданията - творби на антични автори,
на български и чуждестранни поети и писатели: Омир, Фр. Шилер, В. Гьоте, Ф. Рабле, А. С.
Пушкин, И. С. Тургенев, Ив. Вазов, Л. Каравелов и мн. др.
Колекцията на редовния член на БАН Марко Балабанов – юрист, общественик и книжовник, политически и държавен деец, председател на XI Обикновено народно събрание, е предадена от наследниците му (9). Тя наброява 903 тома, между които много издания на български
старопечатни книги. Те носят печат с неговото име - “Библиотека Марко Д. Балабанов”. С
тях се поставя началото на сбирката на възрожденската книжнина в Централната библиотека.
Голяма част от книгите са на гръцки език, богато илюстровани издания на гръцките класици,
а също и съчинения на френски език, библиографски уникати, редки издания, чудесни образци
на книгопечатането – TURNEFORT, P. Relation d’un voyage du Levant, fait par ordre du roi, 1717 с
оригинален екслибрис и цветна щампа; BEAUFORT, L. La republique romaine on plan general de
l’ancien gouverment de Roma (Haye, 1766) със стилно прекрасно цветно оформление на заглавната
страница, цветно оформление на вътрешните корици и черно бели илюстрации и карти, чрез
които представя стария град Рим. Всяка отделна част започва и завършва с винетки, които не
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се повтарят нито веднъж. Или литографското издание LURO, M. Cours d’administration annamite,
1874. Текстът е придружен от китайски йероглифи и богато украсен с винетки. Оригинални
цветни винетки украсяват съчинението по гръцка философия EPICTETI Enchiridiumuna cum
Cebetis Thebani tabula graeca et latina (Delphis, 1723). Книгата е с паралелен текст на гръцки
и латински език, с черно-бели илюстрации; съдържа юридически и религиозни текстове, вкл.
и кодекс на лекаря. Преобладават книги с историческа тематика – история на Древна Гърция,
Римската империя, Византия, Европа, Турция, Китай, арабските държави. На една от книгите – Zeller, M. Jules. Entretiens sur l’histoire de moyen age (Paris, 1865), на гърба на корицата
откриваме посвещение от автора за дарение, датирано от 11 август 1868 г. Широко е застъпена
и литературата с религиозна тематика – история на християнската църква, Светото писание,
библия, богословие, нехристиянски религии, борба на религиите.
През последното десетилетие преди Втората световна война академичният библиотечен фонд се обогатява с повече от 14 подарени лични колекции. През 1930 г. редовният
член на БАН Андрей Протич – изкуствовед, литературен критик, публицист и белетрист
подарява старопечатни книги. Медицинска литература предоставя безвъзмездно д-р Стоян
Марков, лекар на Българската опълченска дружина, а след Освобождението главен лекар на
българската войска.
Също през 1930 г. внукът на Феликс Каниц (унгарски археолог, етнограф, пътешественик), Жак Каниц, подарява на БАН библиотеката му. За своите заслуги през 1884 г. е избран
за почетен чуждестранен член на БКД. Неговите географски карти са били толкова точни, че
са били използвани от руските военноначалници през Руско-турската война 1877-1878 г. През
1878 г. император Александър II награждава Феликс Каниц с орден “Св. Светослав”.
Библиотеката на Феликс Каниц наброява 836 тома литература, изключително разнообразна както по вид, така и по съдържание, език и хронологични граници на публикуване (11).
Всички издания носят печат с надпис “Библиотека “Феликс Каниц”.
Сред неговите книги, предимно на немски език, откриваме описания на пътувания из
Европейска Турция, карти, албуми, отпечатъци от статии на Ами Буе, на Константин Иречек
и др. автори в списания, научни сборници и дори вестници. Най-ранните издания са: RADICS,
P. Krains Chronist Freiherr von Valvasor. Das Abbild eines Patrioten. S. l. (1693); JOVANOVICBatur Dr. Organisation und Verhaltnisse des Gusendheitswesens im Konigreich Serbien (Budapest,
1768); CAMPE, J. H. Theophron oder der erfahrne Rathgeber fur die unerfahrne Jugend (Wien,
1787). В тематично отношение широко са застъпени книгите по география, военна история и
военно изкуство: MANNSRT, K. Geographie der Gricchen und Romer. Landshut (1812); Die FRANZOSISCHE REVOLUTION. Von 1789 bis 1836 (Berlin, 1836). Особен интерес представляват
записите на немски език на гърба на заглавната страница, направени вероятно от самия Феликс
Каниц; отбелязани са години и текст към тях.
Ето и някои други не по-малко ценни заглавия: HERDER, S. A. Bergmanische Reise in
Serbien in Auftraf der Furslich-Serbichen Regierung ausgefuhtr im Jahre 1835 (1846); PLINIUS dem
Jungsten. Die kleinen Leiden des Ehestandes (1848); МИШКОВИЧ, Йован. Косовска битка 15
июни 1389 године (Београд, 1890). Книгата е луксозно издание с пурпурна корица и златист
надпис с растителни орнаменти. Ценни са и изданията, третиращи събития, свързани с нашето
Освобождение: TROTHA, Th. Der Kampf in Plewna (Berlin, 1878); HUHN, A. Der Kampf der Bulgare
um ihre Nationaleinheit (Leipzig, 1886); ДРАГАШЕВИЧ, М. Полоострово Илирского /Балканско/ са гледишта воено (1878); Der RUSSISCH-TURKISCHE Krieg und der Kriegsschauplatz
in politischer, ortlicher und militarischer Beziehung (Wien, 1854). Вниманието ни привлича наличието на два печата – единият е на БАН, а другият вероятно е на личната библиотека на
Феликс Каниц.
Многобройни са заглавията художествена литература, както от български, така и от
западноевропейски автори, някои от които са шедьоври на полиграфическото изкуство: Balzac,
O. Die kleinden Leiden des Ghestandes (Leipzig, 1848). Книгата е с изключително оформление
– твърда черна корица със златисти релефни изображения.
През 1934 г. д-р Никола Сакаров – икономист, общественик и народен представител,
управител на Българската земеделска банка подарява около 4000 тома книги и списания по
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икономика, политика, философия. Той оставя завещание след неговата смърт да бъдат предадени на академичната библиотека още 2500 тома.
През 1936 г. съпругата на дописния член Петър Абрашев подарява част от библиотеката на покойния си съпруг – 33 съчинения в 150 тома, книги на френски и руски език по
гражданско право и съдопроизводство, административно право, финанси, сборници от закони,
издадени през 1878-1912 г.
Ценна придобивка през 1936 г. е личната библиотека на проф. Васил Златарски. Тя
съдържа 4250 съчинения и 20 карти. Комисията, която преглежда и оценява, установява, че
около 1500 съчинения са особено ценни, понеже са голяма рядкост и са единствени екземпляри
в страната.
Последната постъпила лична библиотека до 1940 г. е тази на Станимир Станимиров
– педагог и книжовник, директор на Априловската гимназия, ректор на Духовната семинария
в Цариград. Тя съдържа издания по педагогика, художествена литература, историческа литература и особено по история на религията, на християнската църква, богослужебни книги.
Неголямата (720 т.), но със значима историческа стойност лична колекция на Васил Д. Стоянов – книжовник и общественик, действителен член-основател на Българското
книжовно дружество и на неговата библиотека, постъпва като дарение през 1965 г. (12). Тя
съдържа много ценни съчинения, 82 от които отнасяме към съкровищницата на българската
възрожденска книжнина. Наред с българските възрожденски книги, вестници и списания тя
включва и издания с автографи и посвещения от Петър Берон, Тодор Влайков, Иван Богоров,
Найден Геров, от руския литературен критик Платон Кулаковский, от чешкия учен J. E. Vogel, от сръбския белетрист М. Б. Миличевич, от руския историк и славист Т. Д. Флоринский.
Значителен е броят на езиковите речници, съчиненията на Платон, Цицерон, жития на светци,
евангелия, библии и т. н.
През последните двадесет години сред подарените библиотеки са тези на писателя
Стоян Михайловски, на проф. Николай Дилевски със книги от XVII до ХХ в., на проф. Тома
Ст. Томов, на писателя Вичо Иванов, на военния историк Ярослав Йоцов, на акад. Ангел
Балевски, на акад. Благовест Сендов, на чл.-кор. Атанас Стойков и др.
Лични колекции се съхраняват и във фондовете на специалните библиотеки. Сред
многобройните обособени сбирки може да споменем тези на акад. Богдан Филов, акад.
Георги Наджаков, акад. Даки Йорданов, акад. Дончо Костов, акад. Стефан Ангелов, акад.
Методи Попов, акад. Любомир Кръстанов, акад. Иван Костов, проф. Петър Мутафчиев, на
чл.-кор полковник Петър Дървингов (1080 тома книги, от които 82 тома на арабски език), на
акад. Тодор Павлов, проф. Добри Христов, на оперния певец Стефан Македонски, на поета,
преводача и драматурга, редовния член на БАН Николай Лилиев, на акад. Стефан Младенов
(2148 тома книги и 298 тома периодични издания), на акад. Гаврил Кацаров (2265 тома книги,
списания и отпечатъци по стара история и археология) и мн. други. Колекцията на Николай
Лилиев съдържа 2848 тома – произведения на български и чуждестранни писатели и поети
в превод и оригинал, книги по литературознание, литературна критика, драматургия (13).
Личната библиотека на поета и преводача Асен Разцветников, с обем от 934 тома, е подарена
през 1967 г. от неговите близки.
През март 2003 г. към академичния библиотечен фонд се присъедини и личната колекция
на акад. Георги Джагаров, поет и драматург, обществен и държавен деец. Колекцията съдържа
над 400 тома книги на български, руски, македонски, полски, чешки и на други чужди езици.
Особено ценни са 221 заглавия книги с автографи, посвещения и пожелания към Г. Джагаров,
написани от български и чуждестранни автори, преводачи, издатели в периода 1953-1995 г.
Една от последните лични колекции, постъпили в Централната библиотека през 2005
г., е тази на чл.-кор. Атанас Стойков – виден български изкуствовед със значителен принос в
областта на историята и теорията на изобразителното изкуство и проблемите на естетиката.
Колекцията е предадена от неговата дъщеря – доц. д-р Добринка Стойкова. Изданията наброяват 363 т. уникални албума, монографии с цветни или черно-бели илюстрации, репродукции,
графики, периодични сборници, каталози от изложби на руски, английски и испански език.
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Личните библиотеки са принос в националния фонд със своето съдържание, историческа
значимост за развитието на науката. За съхранението и използването на книжовното богатство
Централната библиотека на БАН прилага нови технологии, ориентирани към условията на
информационното общество.
Те са свързани с изменения във формите на записване и съхранение на информацията, а също така и със значително разширяване на начините за достъп до нея. Необходимо е
ново, по-модерно схващане за институцията БИБЛИОТЕКА, което да отчита промените и да
е адекватно на динамиката на съвременните процеси – информационни масиви, бази данни,
дигитални колекции достъпни в Интернет.
Основните насоки на Централната библиотека на БАН в това направление са:
– създаване и участие в национални и международни информационни мрежи и
системи, договори и проекти за координация и кооперация при изграждане на академичния
фонд и неговото опазване, бази данни за информационно осигуряване на научните и приложни
изследвания и разработки;
- осъществяване на научноизследователска, научно-приложна, издателска и внедрителска дейност;
- предоставяне на информация за науката в България на национални и международни
институции, компютърни мрежи и системи; и много други (16).
Във връзка с опазването на фондовете съществуват многобройни проблеми, които
са свързани главно с недостатъчната площ на съществуващите хранилища и най-вече с
недобрите условия за съхранение. Един от най-ефективните и безспорно икономически
най-изгоден способ за опазване е дигитализацията и съответно ограничаване на достъпа
до оригиналните издания до „по-добри” времена, когато би била възможна тяхната скъпоструваща химико-биологична реставрация.
Централната библиотека насочва своята дейност към разработване и участие в
международни проекти за дигитализация на уникалните издания с Британската библиотека,
с Библиотеката на Руската академия на науките, с други европейски библиотеки, за опазване
на фондовете и осигуряване на неограничен достъп на потребителите. Централната библиотека на БАН и в бъдеще ще продължава да събира, грижливо да съхранява своето книжовно
богатство – значима част от културната история на България.
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СЕДМА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ
Боряна Апостолова
Боряна Николова

Ф

орумът принадлежи към ежегодните научни прегледи на научноизследователската и учебнопедагогическата аудиторна и извънаудиторна дейност на
УНИБИТ – Ден на Отворените врати на университета, и е посветен на: 24
май – Национален празник на българската просвета и култура и на славянската писменост; 135-годишината от Априлското въстание; 100-годишнината от създаването на
Съюза на народните читалища в България.
Студентското научно общество (СНО) на УНИБИТ е инициаторът и двигателят,
осъществяващ конференциите, на които студентите докладват своите научни изследвания.
През годините водещи теми на конференциите са:
Първа: „Професионална реализация – XXI век” – „Vocational Realization – XXI Century”. Девиз: „Una voce” – „С един глас” (9 докл.: NN 1-9), 17.10.2005 г.
Втора: „Информационно разнообразие на света” – „Information Diversity of the World”.
Девиз: „Non vas, sed fax flammans” – „Не съд за знание, а пламтящ факел” (57 докл.: NN
10-66), 19.05.2006 г.
Трета: „От информация към знание – „From Information to Knowledge”. Девиз: „E
pluribus unum” – „От многото единото” (139 докл.: NN 67-205), 18.05.2007 г.
Четвърта: „Информация – личност – знание” – „Information – Person – Knowledge”.
Девиз: „Aliis inserviendo consumor” – „Служейки на другите, изгарям” (85 докл.: NN
206-290 – 289-374), 16.05.2008 г.
Пета: „Информация – ценности – общество” – „Information – Values – Society”. Девиз:
„Licht, mehr Licht” – „Светлина, повече светлина” (86 докл.: NN 375-460), 22.05.2009 г.
Шеста: „Информация: универсалност и свобода – избор, достъп, прозрачност” – „Information: Universality and Freedom – Choice, Access, Transparency”. Девиз: „Vitam impendere
vero” – „Да посветим живота си на истината” (76 докл.: NN 461-536), 21.05.2010 г.
Седма: „Информацията – фактор, мисия, истина” („The Information – Factor, Mission,
Truth”. Девиз: „Vivat, crescat, floreat” – „Нека да живее, да расте, да процъфтява” (73
докл.: NN 537-609), 20.05.2011 г.
Представените от студентите научни разработки преминават експертизата на видни
изследователи от водещите институции на информатизацията у нас, сред които (наред с препо
давателите на УНИБИТ) са и специалистите от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и
Методий” и Българската академия на науките. Оценяването се осъществява по комплекс от
критерии: интердисциплинарни изследвания, актуални теми на съвремието, историко-кул
турни проучвания, изследване на традиционно и електронно публикувани издания.
Студентските научни конференции на УНИБИТ са израз на гражданска и творческа
кауза за формирането на информационната среда в България като част от общия цивилизационен информационно-комуникативен процес. Те са проява и на разбирането за неуморно,
всеотдайно и постоянно съдействие за изграждането на такова пространство, което е принципно функциониращо без посредници в осъществявани индивидуални информационно-ко
муникативни актове.
Информационните специалисти – библиотекари, библиографи, книговеди, архивисти,
историографи, информационни технолози, информационни брокери, читалищни дейци, музейни и справочно-информационни работници, педагози и студенти, които са АРХИТЕКТИ
НА ИНФОСФЕРАТА, имат изключителната, уникалната роля да бъдат пазители, разпространители, медиатори и творци на социалната информация. Основна системообразуваща
съставка на медийно-комуникационната среда е именно библиотечно-информационната
социокултурна сфера. Тази комплексна сфера обхваща такива подраздели на универсалното
хуманитарно знание като: библиотечно дело, библиография, библиографознание, книгозна-
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ние, архивистика, читалищно дело, музеология, информатика, информационни технологии,
информационна сигурност.
Форумите на СНО на УНИБИТ имат постоянна структура от три секции: Библиотекознание, библиография, книгознание; Информационни технологии; Културно-историческо
наследство. На „Кръгла маса” по проблемите на рецензирането се представят подготвените
от студентите рецензии на значими справочно-енциклопедични, монографични, продължаващи, периодични, научни, универсални, специализирани, първично- и вторичнодокументални
и други. традиционно публикувани и електронни издания. Особено внимание се отделя на
изграждането и анализирането с участието на студентите на електронните библиотеки, създадени в университета: HUMANITARIANA, EVRISTIANA, PSIHOLOGICA, NESTINARIANA.
Плод на поредните конференции (І-VІ) е изданието:
Трудове на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и
информационни технологии (до 30.09.2010: СВУБИТ) : Т. І- / Отг. ред. С. Денчев ; Ред. кол.
А. Куманова – глав. ред. и др. ; Състав. А. Куманова и др. ; Науч. ред. Н. Казански и др. ;
Езикова и граф. ред. Н. Василев. – София : За буквите – О писменехь, 2008- . – Съдържа:
Tabula gratulatorum (TG) : Систематиз. хронол.-азб. библиогр. списък на публ. на членовете на
Студентското науч. общество на унив. ; Именен показалец ; Показалец на рец. кн. и изследв.
институции ; Показалец на електрон. сайтове ; Показалец на ключ. думи (от Т. ІV) ; [Анот.]
съдърж. на бълг., рус., англ. ез.
Том І. І-ІІІ. – 2008. – 612 с. : с ил. ; табл. – TG за 2005-2007 г. (72 загл.)
Том ІІ. І-ІV : Избр. публ. – 2008. – 652 с. : с ил. ; табл. – TG за 2005-2008 г. (223
загл.)
Том ІІІ. І-ІV : The English – Russian – Bulgarian Dictionary of Library and Information
Terminology = Русско-болгаро-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности = Българо-англо-руски речник по библиотечна и информационна дейност. – 2009
(2010). – 886 с. : с ил., табл.
Том ІV. ІV. – 2009. – 648 с. : с ил. ; табл. – TG за 2005-2009 г. (319 загл.)
Том V. V. – 2010. – 894 с. : с ил. ; табл. – TG за 2005-2009 г. (419 загл.). – Юбил. изд.,
посв. на 60-год. на Държ. библиотекарски инст., днес: УНИБИТ.
Том VІ. VІ. – 2011. – 668 с. : с ил. ; табл. : с ил.: TG за 2005-2010 г. (507 загл.). + 208
с. : СВ О П ИС : Свети отец Паисий Хилендарски. История славяноболгарская : Информ. код
на бълг. книжовност и лит. – Юбил. изд., посв. на 60-год. на Държ. библиотекарски инст.,
днес: УНИБИТ.
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ПРИНОСЪТ НА БАН ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В EUROPEANA
н.с. Даниела Атанасова, E-mail: refer3@cl.bas.bg

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БАН Е АГРЕГАТОР по проекта ATHENA
(за Бъгария)
• Координатор – Италианското министерство на културата.
• Начало – 1 ноември 2008 г.
• Продължителност – 30 месеца.
НАЦИОНАЛНИЯТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ и Централната
библиотека на БАН участват в европейския проект CARARE
• Координатор на проекта е Дания.
• Начало – март 2010 година.
• Продължителност – 36 месеца.
ЗАЩО УЧАСТВАМЕ?
• За да представим своите колекции по модерен и достъпен начин на повече
потребители в цял свят;
• За да популяризираме българската култура и история;
• За да увеличим притока на туристи във време на криза;
• За да се включим в развитието на европейските стратегии, свързани със стандартите
за обработка на метаданните и с политиките за поделяне на информация;
• ATHENA и CARARE дават възможност на всяка културна институция да интегрира
дигитално съдър
жание в Europeana.

13

КОЛЕКЦИИ, ИНТЕГРИРАНИ В ATHENA
1. WebFolk Bulgaria – Мултимедийна база данни за българска фолклорна музика (ИИ БАН)
http://musicart.imbm.bas.bg/Default-bg.htm
2. Картини за София – от Владимир Мански и Йосиф Обербауер (ЦБ на БАН и ОП „Стара
София” със СИМ)
http://cl.bas.bg
3. Руската емиграция в България - ЦБ на БАН и НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ
• ОБЕМ – 230 (от общо 400) изображения и каталожни записи за тях;
• ЕЗИК на колекцията – руски/ български;
• ДОСТЪПНА и чрез печатно издание.
http://cl.bas.bg
4. Художествена галерия Казанлък
http://collections.cl.bas.bg/Museum_Kazanlak/
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ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
1. Архив на Луиджи Салвини (ЦБ на БАН; архивът е предоставен от проф. Дж. Дел’Агата и
се пази в Пиза)
• ОБЕМ – 360 изображения и метаданни за тях;
• ВИД ОБЕКТИ – дигитални изображения на грамоти, статии, писма, снимки и др. архивни
документи;
• ПЕРИОД – XX в.;
• ЕЗИК на колекцията – български и италиански и метаданни и на английски.
2. Археологически колекции (ЦБ на БАН и НАИМ при БАН)
• Музейни експонати и архивни документи от различни периоди.
CARARE обединява в консорциум 27 европейски страни и организации.
• Неговата цел е представянето на дигитализирана информация за архитектурното и архео
логическо наследство на Европа, чрез сътрудничество между научни и културни институти,
университети и музеи, архиви, както и някои министерства.
• Чрез реализирането на този проект двуизмерни и триизмерни презентации на важни евро
пейски археологически обекти, архивни материали и др. ще станат достояние на потребителите
на Европеана.
България е представена от Националния археологическки институт с музей при БАН, който
работи по проекта в тясно сътрудничество с Централната библиотека на БАН.
В проекта са включени:
• колекция от антична бронзова пластика,
• уникални експонати от колекциите на Националния археологически музей,
• триизмерното представяне на четири археологически обекта, представителни за развитието на
древните култури в българските земи. Така за пръв път българското археологическо архитектурно
наследство става част от европейското интернетно и дигитално пространство.
• Античната бронзова пластика, откривана при стари тракийски светилища през втората
половина на I хил. преди Христа и римската епоха, е част от богатото културно наследство,
което са ни завещали старите обитатели по нашите земи – траките.
КОЛЕКЦИЯТА “Античната бронзова пластика” е готова за интегриране в проекта CARARE.
Базата данни съдържа 400 описания и изображения на бронзови предмети от НАИМ при
БАН.
• Древната Даусдава (Градът на вълците) – религиозна и политическа столица на тракийските
гети в Националния резерват Сборяново край гр. Исперих. Комплексът от светилища и градски
център, както и от некрополи от над 100 могили, в някои от които са открити забележителни

Представена е млада жена с превръзка на главата; хитонът е
смъкнат отпред и разкрива дясната гръд. Върху ръцете, над лак
тите,е преметната наметка. Умелото моделиране на главата кон
трастира с това на бюста и ососбно с несъразмерно малките, при
бавени по-късно ръце. В лявата ръка е държала предмет, който
сега липсва. Главата е обърната наляво, драпирането на хитона
е неестествено, с известен маниеризъм. Очите са посребрени, с ин
крустирани зеници (сега загубени)..
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каменни гробници, едната от които - Свещарската, е в листата на Световното наследство на
ЮНЕСКО. Представянето на резервата позволява пред европейската специализирана и широка
аудитория да бъдат проследени културните взаимоотношения и влиянието на тракийските
вярвания върху културата на северно- и западноевропейските исторически племена.
• Хронологически на второ място е най- цялостно проученият в цяла Европа емпорион
„Пистирос” при гр. Септември. Изследването коренно променя представата за
взаимоотношенията между траки и гърци в древността защото разкрива забележителната
планировка и устройство на този търговски и производствен център, създаден въз основа на
договор между одриската динаския и гърците.
• Средновековната българска държавност е представена с реконструкции на Първата и
Втората български столици Плиска и Преслав, както и на отделни важни и монументални
архитектурни паметници, представящи езическата и християнската архитектура на Първата
българска държава.
Как организираме дигиталните обекти за интеграция в европейските проекти?
- Досега няма установен софтуер за управление на дигитални колекции.
- BASLib се е доказал като ефективна информационна система за поддръжка на бази
данни на музеи, архиви и библиотеки.
- BASLib се адаптира лесно при интеграцията на дигиталните колекции в общия масив
от данни.
- BASLib е съвместим с други продукти, вкл. използваните от ATHENA, CARARE и
Europeana.
- BASLib се предоставя от ЦБ на БАН и е одобрен от Министерството на културата.
Автоматизирана информационна система
•	книги, периодика,старопечатни издания,
•
художествени произведения,
•
музейни експонати,
•
Архиви, мемориални обекти и др.
Централна библиотека на БАН
Системата BASLib е разработена от Централната библиотека на БАН. Повечето приложения
се базират на MS SQL 2000, което позволява публикуване и в интернет.
•
BASLib предназначена за изграждане на електронен каталог.
•
Проектирана е и е внедрена в библиотеки, музей, галерии,Научния архив на БАН,
използва се за изграждане на бази данни по различни научни и изследователски теми.
•
За всяко конкретно приложение се извършва настройка съобразно спецификата на
данните.
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ИЗЛОЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

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

Председателят на БАН - акад. Н. Съботинов,
кмета на гр. Бургас - Д. Николов и сътрудници
на БАН при откриване на изложбата

Председателят на БАН - акад. Н. Съботинов
и Директора на НАИМ доц. Л Вагалински

Н

а 3 юни 2011 г. беше открит Културният център “Морско казино” в гр. Бургас.
БАН участва с две изложби: Златната маска от V в. пр. Хр., предоставена от
Националния археологически музей, съвместно с Националния исторически музей, който изложи
панагюрското златно съкровище и “БАН в европейското изследователско пространство”. На
втората бяха представени 45 международни проекта на академичните институти за последните
две години, предимно по 7-а рамкова програма на Европейската комисия.
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ИЗЛОЖБИ В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА
НАУКИТЕ

Лидия Чолпанова, E-mail: refer1@cl.bas.bg
ИЗЛОЖБА «ШИЛОТО – СКУЛПТУРА И ЖИВОПИС» В БАН – СЪВРЕМЕННОСТ
И ТРАДИЦИЯ СИ ПОДАВАТ РЪКА В ИМЕТО НА ИЗКУСТВОТО

Н

астоящата изложба (открита на
21.06.2011 г. в 18:00 ч.), скулптура
и живопис, с мото „От сърце и
други материали”, представя произведения на
23-ма млади скулптори и живописни творби на
техни колеги. През 2009 г. група творци започ
ват да работят заедно в инициативата „Шилото
– скулптура от сърце и камък”. Във времето, в
което човек живее във все по-голямо отчуждение,
младите хора обединяват усилията си в името на
една обща кауза – създаването на изкуство. Eдна
неизкоренима духовна нужда, която както е дъл
боко лична, така има способността да обединява
хората от всички слоеве на обществото. Въпреки

индивидуалните творчески търсения на всеки от авторите, групата е
единна в стремежа си към постигане
на една искрена и непредубедена
изразност. Творбите им са свързани
в едно цяло, а тяхното разнообразие
допринася за богатото общо звучене
на изложбата. Скулптурите от камък,
дърво и метал и живописните произ
ведения, изпълнени също в класически
техники носят общата идея на авторите за приемственост на изразните
средства във визуалните изкуства.
Бунтът срещу всяка традиция и всяка
естетическа категория, характерен за
XX век, днес е заменен от стремежа
към по-трайни творчески решения
и синтеза на традиционни изразни
средства в изкуството. От тази гледна
точка настоящата изложба притежава
изключително съвременно звучене.
Предоставеното от БАН изложбено
пространство представлява идеална среда за представяне на идеята
за интелектуално обединение както
между хората на изкуството, така и
между изкуствата и науките, между
утвърдената институция и младите
творци.
Повече за инициативата Шилото на адрес www.shiloto.com
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ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2011)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

1 юли

10 г. от смъртта на НИКОЛАЙ ГЕНАДИЕВИЧ БАСОВ (14.12.1922–
01.07.2001), руски физик – квантова радиофизика.
Чуждестранен член (1974).

2 юли

120 г. от рождението на ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ (02.07.1891–
20.06.1965), строителен инженер, общественик.
Дописен член (1934, изключен 1945, възстановен 1991).

3 юли

65 г. от рождението на БОЖИДАР ПЕТАР МИЛОРАД ЧУРЧИЧ
(03.07.1946), сръбски зоолог и еколог.
Чуждестранен член (2001).

4 юли

130 г. от рождението на БОГОМИЛ МИНКОВ РАДОСЛАВОВ (04.07.1881–
08.11.1953), минен инженер-маркшайдер.
Дописен член (1929).

4 юли

130 г. от рождението на СТЕФАН ЦАНКОВ СТАНЧЕВ (04.07.1881–
20.03.1965), богослов, юрист.
Действителен член (1932).
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5 юли

75 г. от рождението на АНГЕЛ ПЕТКОВ ВЕНЕДИКОВ (05.07.1936–
01.12.2007), геофизик.
Член-кореспондент (1995).

5 юли

130 г. от смъртта на ПАВЕЛ ТЕОДОРОВИЧ ТЕОДОРОВИЧ (1840–
05.07.1881), учител, общественик.
Дописен член (1870).

6 юли

145 г. от рождението на ЙОСЕПИ ЮЛИУС МИКОЛА (06.07.1866–
28.09.1946), финландски езиковед-славист.
Чуждестранен член (1942).

6 юли

70 г. от рождението на ЦВЕТАНА СТОЙЧЕВА МАРИНОВА (06.07.1941–
13.03.2006), физик.
Член-кореспондент (2004).

9 юли

110 г. от смъртта на ВАСИЛ НИКОЛОВ ДРУМЕВ (ок. 1840–09.07.1901),
писател, църковен, обществено-политически и държавен деец.
Действителен член-основател на БКД (1869), почетен член (1898),
председател на БКД (1898).
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10 юли

115 г. от рождението на АНАСТАС СТОЯНОВ БЕШКОВ (10.07.1896–
18.01.1964), географ.
Академик (1958).

11 юли

95 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВИЧ ПРОХОРОВ
(11.07.1916–08.01.2002), руски физик – квантова радиотехника и елек
троника.
Чуждестранен член (1983).

14 юли

25 г. от смъртта на ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ (03.02.1908–
14.07.1986), езиковед.
Академик (1952). Заместник-председател на БАН (1959-1972).

14 юли

60 г. от смъртта на СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ (25.12.1875–14.07.1951),
художник.
Редовен член (1941).

14 юли

70 г. от рождението на МАНФРЕД ОПЕРМАН (14.07.1941), немски
историк, археолог.
Чуждестранен член (2008).

15 юли

35 г. от смъртта на НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МУСХЕЛИШВ ИЛИ
(16.02.1891–15.07.1976), руски математик и механик.
Чуждестранен член ( (1952).
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15 юли

85 г. от рождението на РЕМ ВИКТОРОВИЧ ХОХЛОВ (15.07.1926–
08.08.1977), руски радиофизик.
Чуждестранен член (1976).

20 юли

100 г. от рождението на ВИТОЛД НОВАЦКИ (20.07.1911–1986), полски
машинен инженер, математик, специалист по механика.
Чуждестранен член (1969).

21 юли

25 г. от смъртта на ГЕОРГИ ЦАНЕВ ЦЕНОВ (21.09.1895–21.07.1986),
литературен критик и историк.
Академик (1974).

22 юли

30 г. от смъртта на ЙОРДАН ДИМИТРОВ МИЛКОВСКИ (06.01.1898–
22.07.1981), растениевъд.
Член-кореспондент (1961).

23 юли

80 г. от рождението на АТАНАС ДИМОВ МЕХАНДЖИЕВ (23.07.1931–
25.12.2004), биолог.
Член-кореспондент (1995).
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25 юли

145 г. от рождението на МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ ПОПРУЖЕНКО
(25.07.1866–30.03.1944), филолог, историк, палеограф и литературовед.
Редовен член (1941).

26 юли

115 г. от рождението на АНДРЕ ГРАБАР (26.07.1896–1990), френски
изкуствовед-византолог.
Чуждестранен член (1969).

28 юли

115 г. от рождението на ДИМИТЪР ЦОЛОВ МАРИНОВ (28.07.1896–
06.03.1970), архитект.
Член-кореспондент (1961).

31 юли

105 г. от смъртта на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ОДЖАКОВ (15.10.1834–31.07.1906),
юрист, публицист и книжовник, фолклорист и общественик.
Редовен член (1884).

31 юли

110 г. от рождението на НИКОЛА ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ (31.07.1901–
30.07.1983), химик-аналитик.
Член-кореспондент (1961).
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ÍÎÂÈ ÏÎÑÒÚÏËÅÍÈЯ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÀТА ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÍÀ
ÁÀÍ
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg

НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ВЪВ ФОНДА НА ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА АГРАРЕН
мениджмънт / Доц. Д-р Величко Петров и др. – Свищов : Ценов, 2010. – 412 с. : ил. ; Библиогр. под линия
ISBN 9789542304531    
System number [000143686]
АНГЕЛОВ, Борис. Просто Лили : Неофициална биография / Борис Ангелов. – 2. доп. изд. –
София : Бал Медия ; Хермес, 2010. – 75 с. : сн. материал
System number [000145582]
АНГЬОЗОВ, Стайко Стоилов. Първан Последни псевд. Смешно и тъжно / Първан Послед
ни. – [Б. м.] : Типографика, 2010. – 88 с.
ISBN 9789548277266
System number [000143594]
АНДРОВСКИ, Иво. Егати и работата : Разкази / Иво Андровски. – София : Авитохол - Иво
Андровски, 2010. – 135 с.
ISBN 9789549220841
System number [000142602]
АНТОНОВА-ЗАХАРИЕВА, Антоанета Златкова. Неплатеният труд и борбата с бедността =
Unpaid labor and the combat with poverty / Антоанета Златкова Антонова-Захариева ; Прев. на
англ. Диана Д. Димитрова. – София : Горекс прес, 2010. – 196 с. : табл. ; Паралелен текст на
бълг. и англ. ез. ; Библиогр. под линия 
ISBN 9789546162120
System number [000139284]
АПОСТОЛОВА, Незабравка. Светлината вали... : Стихове / Незабравка Апостолова. – [Со
фия] : Фондация Буквите, [2010]. – 64 с.
ISBN 9549375013
System number [000142894]
АРАБАДЖИЙСКИ, Николай Запринов. Организация на публичната администрация в Репуб
лика България : [Монография] / Николай З. Арабаджийски. – София : Нов български университет, 2010. – 309 с.
ISBN 9789545356285    
System number [000143585]
АТАНАСОВА, Мима. Периодичен печат Стара Загора 1882-1944 : Своден библиогр. указ.
/ Състав., предг. Мима Атанасова, Слава Драганова. – Стара Загора : Библиотека Родина,
2010. – 223 с. : с ил. ; Показалци ; Заглавен Своден каталог ; Хронологичен ; Печатници ;
Именен ; Изд. колективи ; Предметен. ; Библиогр. с. 196
ISBN 9789549176827
System number [000142926]
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АРАБАДЖИЙСКИ, Николай Запринов. Организация на публичната администрация в Репуб
лика България : [Монография] / Николай З. Арабаджийски. – София : Нов български университет, 2010. – 309 с.
ISBN 9789545356285    
System number [000143585]
БАЛКАНДИЕВА, Благовеста Раданова. Съвременно право : Библиография 1990-2009 / Състав.
Благовеста Р. Балкандиева. – София : Сиби, 2010. – 124 с.
ISBN 9789547306608
System number [000143455]
БАСИЛ, Андреа. Ван Гог / Андреа Басил ; Прев. Маргарита Месроб Дограмаджян. – Плов
див : Хермес, 2010. – 48 с. : с репрод. ; сн. ; Речник и показалец с. 46-48
ISBN 9789542608950
System number [000143068]
БЕЛОВ, Мартин. Гражданското участие в политическия процес : Конституционноправни основи / Мартин Белов. – София : Сиби, 2010. – 192 с. ; Библиогр. с. 186-191
ISBN 9789547306707
System number [000143650]
БАЛКАНДЖИЕВА, Благовеста Раданова. Съвременно право : Библиография 1990-2009 /
Състав. Благовеста Р. Балкандиева. – София : Сиби, 2010. – 124 с.
ISBN 9789547306608
System numbe [000143455]
БЕЛОВ, Мартин. Гражданското участие в политическия процес : Конституционноправни
основи / Мартин Белов. – София : Сиби, 2010. – 192 с. Библиогр. с. 186-191
ISBN 9789547306707
System number [000143650]
БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО на децата в ранното детство в България : Сборник доклади / Боян
Захариев и др. – София : Отворено общество, 2010. – 128 с. : табл. ; фиг.
ISBN 9789549828948
System number[000144362]
БЛОК, Лорънс. Убийства по списък / Лорънс Блок ; Прев. Илиана Петрова. – [София] : Прозорец, 2010. – 320 с.
ISBN 9789547336704
System number [000143648]
БОГДАНОВ, Иван Генчев. Стоян Михайловски: Поет, трибун, мислител : Културно-исторически анализ с приложение на системна библиография / Иван Богданов ; Науч. ред., подбор на
архивни материали и бележки Надежда Александрова. – София : Нов български университет,
2010. – 383 с. : факс. ; 1 л. портр.
ISBN 9789545356179     
System number [000145639]
БОЛДУИН, Шона Сингх. Какво помни тялото / Шона Сингх Болдуин ; Прев. Невена Дишлиева-Кръстева. – София : Прозорец, 2010. – 616 с.
ISBN 9789547336582
System number [000142711]
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БОТУНСКИ, Марин. Ботуня през сърцето ми тече : Избрани разкази / Марин Ботунски ; Ред.
Борис Крумов, Дончо Цончев, Марчо Николов. – [Враца] : БГ Принт, 2010. – 304 с. : ил.
ISBN 9789549325690
System number [000142184]
БОЧАРОВ, Петко Димитров. Картини от три Българии / Петко Д. Бочаров ; Ред. Виктор Самуилов. – 1. изд. – Пловдив : Жанет-45, 2010. – 312 с.
ISBN 9789544915988
System number [000142186]
БОЧАРОВ, Петко Димитров. Лица и съдби от три Българии / Петко Д. Бочаров. – 1. изд.
Пловдив : Жанет-45, 2010. – 168 с.
ISBN 9789544916442
System number [000142226]
БОЯДЖИЕВА, Юлия Дончева. Превенция на изготвянето и разпространението на подправени
парични знаци / Юлия Дончева Бояджиева. – София : Полиграфическа база МВР, 2010. – 239 с. :
ил. ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 233-238
System number [000145567]
БУКАЙ, Хорхе. Да се обичаме с отворени очи / Хорхе Букай, Силвия Салинас ; Прев. от исп.
Върбинка Костадинова. – София : Хермес, 2010. – 263 с.
ISBN 9789542608851
System number [000142182]
БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п]. Кодекс за социално осигуряване. – 18. изд. –София : Сиби,
2011. – 348 с.
ISBN 9789547306875   
System number [000166975]
БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п]. Кодекс на труда. – 9. изд. – София : Сиби, 2010. – 303 с. : с
табл.
ISBN 9789547306417   
System number [000144973]
БЪЛГАРИЯ. Министерство на правосъдието. [Закони и др. п]. Организации с нестопанска
цел. – 4. изд. – София : Сиби, 2010. – 109 с.
ISBN 9789547306745    
System number [000143007]
БЪЧВАРОВА, Бойка. Сборник тестове по езикова култура с ключове за решаването им : Работа в текст / Бойка Бъчварова, Борислав Георгиев. – София : Нов български университет,
2010. – 96 с.
ISBN 9789545356070
System number [000145158]
ВАКЛИНОВА, Таня. Ако знаех... / Таня Ваклинова. – [Б. м.] : [Б. изд.], 2010. – 64 с.
System number [000143587]
ВОЛИЦЕР, Ева. Актьорското майсторство – пътища за овладяване / Ева Волицер. – София :
Нов български университет, 2010. – 156 с. + 8 л. сн. Материал ; Библиогр. с. 153-156
ISBN 9789545356230   
System number [000145539]
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ВРАЧОВСКИ, Данаил. Икономика на здравеопазването : Учебно пособие за дистанционно
обучение / Данаил Врачовски, Николай Нинов. – Свищов : Стопанска академия Д. А. Ценов,
2010. – 121 с.
ISBN 9789542304661
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ISBN 9789542304616
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ГЕРА, Уенди. Всички си тръгват : [Роман] / Уенди Гера ; Прев. от испански ез. Еми Барух. –
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