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22 до 26 август 2011 г. в София се проведе ХХII Международен конгрес за византийски
изследвания.
22 август в Софийския университет се откри фото изложбата „Супрасълският сборник
в светлината на славяно-византийските връзки”.
22 август в Националния исторически музей се откри изложбата “Byzance après Byzance” (Византия след Византия).
22 август в Националната галерия за чуждестранно изкуство се откри изложбата
„Сиянието на Византия. Украсени гръцки ръкописи от Балканите VI-ХVIII в.”
22 август пред Националния дворец на културата се откри фото изложбата
„Последните стенописи на Захарий Зограф (1810-1853) от предверието на главната църква в
Светогорската Велика Лавра от 1953 г. 200 години от рождението на иконописеца”.
23 август в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” се откри
изложбата „Албания: позната и непозната”.
23 август в Националната художествена академия се откри изложбата на сръбския
художник Велко Михайлович „Ангелите – небесни посланици”.
23 август в криптата на храм.паметника „Св. Александър Невски” се откри изложбата
„Средновековно православно изкуство от българските музеи и колекции”.
23 август в Университетската библиотека се откри изложбата „Старопечатни гръцки
книги от Библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и на Центъра за
славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”.
24 август в Националния археологически музей се откри изложбата „България във
византийския свят”.
24 август в Галерия „Райко Алексиев” се откри изложбата „Традиция и съвременност”
с творби на съвременни български художници, вдъхновени от византийското изкуство.
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СУПРАСЪЛСКИЯТ СБОРНИК ОТ Х ВЕК, ВКЛЮЧЕН В РЕГИСТЪРА НА ЮНЕСКО „ПАМЕТТА НА СВЕТА” БЕ ПРЕДСТАВЕН В СОФИЯ

На 19 август в 12.30 ч. в Софийския университет –
Южен корпус, фоайе, бе открита изложба „Старобългарският ръкопис Codex Suprasliensis (Супрасълски сборник)
от Х век в контекста на византийско-славянските взаимоотношения”. Проектът е осъществен от Института за
литература при БАН и с подкрепата на Държавен културен
институт към МВнР и Посолството на Република Полша в
София. Изложбата бе част от програмата на Конгреса по
византология, състоял се в София от 22 до 27 август. След
представянето й в София, Държавният културен институт
при МВнР ще включи експозицията в проекта „Пътуващи
изложби” и ще я представи, съвместно с посолството на
Полша в София, в други европейски държави.
Супрасълският (или Ретков) сборник е единственият
от всички запазени кирилски паметници, по който можем
да съдим за столичната преславска книжнина от времето
на Златния век. По съдържание Супрасълският сборник
Представяне на излож
представлява минейно-триоден панегирик с жития на хрисбата от доц. д-р Елена
тиянски светци за месец март и слова от триодния цикъл.
Томова, сн. Е. Волева
Супрасълският сборник е включен в регистъра “Паметта
на света” на ЮНЕСКО през 2007 г. Изложбата е част от
национален проект, финансиран от ЮНЕСКО.
Паметникът се пази в три библиотеки: Националната
и университетска библиотека в Любляна (118 л.), Руската
национална библиотека в Санкт Петербург (16 л.) и Полската
национална библиотека във Варшава (151 л.).
Изложбата представлява част от национален проект, финансиран от ЮНЕСКО под
заглавие „Супрасълски
сборник, старобългарски паметник от Х век:
създаване на електронен
корпус”. Проектът цели
представяне в електронен вид на най-обемния
Супрасълски сборник от
известен
досега староЛюблянската част
български ръкопис (285
листа). Събрани са на
едно място дигитални изображения на всички части от
паметника, видим на страницата на проекта: http://csup.ilit.
bas.bg/
Проектът включва разчетен и въведен в електронна
форма текст, гръцки текст, критически апарат, паралелен
Михаил Бобровски, от
превод на английски език, търсеща програма, индекс на
кривателят на ръкописа
лексемите с анотация и тезаурус на културните реалии.
на Супрасълския сборник
Електронният корпус е изграден въз основа на пилотен

от Люблянската част
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проект, създаден от колектив от американски и български учени. Дигиталните изображения
на всички листове от паметника ще бъдат достъпни едновременно с разчетения текст в комплексен дигитален продукт.
Проектът цели да популяризира българското книжовно наследство. Електронният
текст на Супрасълския сборник, достъпен в оригинален вид чрез средствата на съвременните
информационни и комуникационни технологии, ще се използва както в образованието, в областта на българистиката и славистиката, така и от всички, които имат интерес към историята
на България, на византийско-славянския свят и на Балканите.
За осъществяването на проекта допринесоха редица български и чуждестранни институции: Национална библиотека на Полша, Варшава; Руска национална библиотека, Санкт
Петербург; Национална и университетска библиотека, Любляна; Библиотека на Литовската
акдемия на науките, Вилнюс; Библиотека на Руската академия на науките, Санкт Петерубрг;
Форум на славянските култури, Любляна; Централна библиотека на БАН; Институт за български език при БАН; Национален археологически институт с музей при БАН; Археологически
институт и музей, Шумен; Министерство на културата, София.
Даниела Атанасова

ХОЛАНДСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ИЗБИРАТ ПРИМО И СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ НА
ОБЛАЧНАТА ПЛАТФОРМА1 НА ЕКС ЛИБРИС

Хамбург 18 август 2011
Групата „Екс Либрис” световен лидер в библиотечната автоматизация съобщава, че
Лайденският университет, Амстердамският университет и Университета за приложни науки
в Амстердам са избрали базираната на облачна инсталация Примо търсеща и намираща
система, включваща Примо централен индекс на учебните електронни ресурси.
Тези три университета използват интегрираната библиотечна система Алеф на „Екс
Либрис”, системата за мета-търсене МетаЛиб и SFXOpenURL link resolver.В добавка към и
облачно базираното Примо Директ обслужване, университетите са прехвърлили приложенията
на МетаЛиб и SFXOpenURL link resolver в добавка към базираната облачна платформа на
„Екс Либрис”.
Нол Верхаген, библиотечен директор в Амстердамския университет коментира така:
„Ние сме много развълнувани да започнем този важен проект с „Екс Либрис”. Чрез използване
на единно решение, което покрива цялата гама от нашите библиотечни ресурси ние ще
преизпълним очакванията на потребителите за търсене с една стъпка. Примо е интегрирана
също така с препоръчителната система за статии, в която сме абонирани.
Облачното решение, което може да бъде интегрирано с дигитално обучение и
изследователска платформа е важен фактор за библиотеката, отбелязва Курт де Белдер,
библиотекар на Лайденския университет. Ние считаме, че Примо търсеща и намираща
система е най-модерната на пазара, която ще подпомогне решително образователните и
изследоваттелски цели на Лайденския университет.
Ние приветстваме включването на тези известни институции в европейското общество
на Примо, отбелязва Улрих Юнглинг, вице-президент по продажбите на „Екс Либрис” за
Централна и Източна Европа. Прилагането на Примо модулите от тези университети, които
са клиенти на „Екс Либрис” от едно десетилетие бележи нова фаза в тяхното сътрудничество.
1

За новия компютърен термин „облак” виж: http://bg.wikipedia.org/wiki/Облачни_изчисления
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Ние поддържаме тяхното решение да се присъединят към новия групов център на „Екс Либрис”
в Холандия.
За „Екс Либрис”
„Екс Либрис” и водещ доставчик на автоматизирани системи за академичните
библиотеки. Той предлага най-добрите продукти за електронни, дигитални и печатни
материали. „Екс Либрис” предлага ефективни и удобни за ползване продукти, които обслужват
съвременните нужди на библиотеките. „Екс Либрис” поддържа клиентска база със хиляди
клиенти в над 80 страни. Развива творчески решение в тясно сътрудничество с клиентите
си. „Екс Либрис” подпомага академичните, национални и изследователски библиотеки за
постигане на максимална ефективност при обслужването. Така те подпомагат потребителите
за намиране и доставка на нужната им информация, което ги превръща в истински мост към
знанията.
За повече информация относно „Екс Либрис” виж http://www.exlibris.co.il/
Никола Казански

НОВАТА КНИГА НА ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВ - СЕРИОЗЕН ПРИНОС В
БИБЛИОТЕЧНАТА ИСТОРИЯ И КУЛТУРАТА НА СЪРБИЯ
Проф. Мария Младенова, E-mail: mladenovamaria@abv.bg

В края на 2010 г., с финансовата подкрепа на Министерството на културата в Репуб
лика Сърбия, Народна библиотека „Детко Петров” в Димитровград (някога Цариброд) пуб
ликува стойностната книга „111 година књиге : Библиотека у Димитровграду : 1898–2009”,
посветена на нейната история и съвременната й дейност. В нея се разкрива както сложното
минало на библиотеката, така и нелекото й настояще, въпреки които тя се утвърди като во
дещ библиотечно-информационен и културен център в Димитровград - побратимен с четири
български града – Берковица, Годеч, Гоце Делчев и Драгоман, а мнозинството от жителите
му се самоопределят като българи.
Авторката на книгата също е българка, родена през 1975 в Димитровград. Завършва
сръбски и южнославянски езици и библиотекознание и библиография във Филологическия
факултет на Белградския университет. От 2000 г. работи в Народна библиотека „Детко
Петров” като библиотекар-информатор, но паралелно с тази си длъжност отговаря и за
издателската дейност на библиотеката, за организацията на културно-образователните
програми и ръководи създадената от нея през 2000 г. „Поетична работилница”, чиито членове
са най-младите читатели на библиотеката – талантливи деца, които обичат да пишат, да
рисуват, да рецитират и да правят театър.
Елизабета Георгиев има широки професионални и литературни интереси. Тя е автор
на библиографията „Мост” (2008), която отразява публикациите в сп. „Мост” от 1996 до 2006
г. Списанието излиза от 1965 г. и има за цел да открива и стимулира творците от българското
малцинство в Сърбия в областта на литературата и науката, както и да бъде духовна връзка
между културите на българския и сръбския народ.
Елизабета е автор и на над 20 научни статии по актуални проблеми на библиотечната
работа, участва активно с доклади в редица конференции, създава успешни проекти за опознаването и сближаването на сръбските и българските библиотеки, поради което е добре позната
и сред библиотечните среди в страната ни и е чест гост и участник в събития, организирани
в София, в Шумен, Берковица, Сливен и други градове.
Елизабета е и талантлива поетеса. Пише и публикува стихове на български и сръбски, а
през 2010 г. бе отличена със специалната награда за най-млада и талантлива поетеса в Сърбия.
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В същото време активно превежда от български на сръбски и обратно.
Появата на книгата на Елизабета Гeоргиев „111 година књиге : Библиотека у Димитровграду : 1898–2009” е значим професионален и културен факт, прочитът на която доставя
истинско удоволствие, защото тя представлява сериозно историко-културно изследване на
духовните процеси, които са се развивали в Димитровград в продължение на повече от един
век. Книгата отразява формирането на културните традиции, благодарение на които Библиотеката става истински духовен мост между българската и сръбската култура в този край.
Според редица исторически данни Библиотеката в Димитровград е основана през 1898 г.
по инициатива на съществуващото актьорско дружество, въпреки че има някои факти, които под
сказват, че в тогавашния Цариброд е съществувало читалище и преди тази година.
Съзнанието за значението на културата се утвърждава след освобождението на този
край от турското владичество (1877). През 1889 г. се поставя началото на първото списание
„Домашен учител”, малко по-късно на два седмичника – „Цариброд” (1901) и „Нишава”
(1909), и на хумористичното списание „Клопотар” (1919).
След Първата световна война и в резултат от решенията на Ньойския договор (1919)
Цариброд става част от кралството на сърби, хървати и словенци. този факт, според изследователката, оказва силно влияние върху всички сфери на живота и културата, защото през
същата година царибродчани преместват читалището и библиотеката му в с. Драгоман. След
6.ХI.1920 г., когато Цариброд официално става град на територията на споменатото кралство,
читалището е преместено в София и се създава Царибродско бежанско читалище.
В периода между двете световни войни в града е съществувала читалня към Югославското младежко дружество, а средища на културния живот в Цариброд през тези години са
Соколското дружество и Кръгът на сръбските сестри.
По време на Втората световна война в града се създава ново читалище „Отец Паисий” (1941), което през 1942 г. се обединява с Царибродското бежанско читалище в София. По
повод на това важно културно събитие цар Борис III изпраща поздравителна телеграма до
ръководството на читалището, чиято библиотека в продължение на две десетилетия е стожер
на културния и просветния живот в града.
В своята книга Елизабета Георгиев е съумяла да разкрие историята на своята библиотека, която преживява различни трансформации на фона на сложните политически и трудни
икономически условия, в които се развива градът, но библиотеката оцелява и достойно изпълнява ролята на духовно средище, което щедро предоставя знания и информация на своите
читатели. Важна роля за нейното възходящо развитие през десетилетията има и Момчило
Андреевич (1936–2002), известен книжовник, библиограф и автор на книга за стогодишната
история на библиотеката, публикувана през
1998 г. Необичайно даровит хуморист, карикатурист и музикант, той посвещава на библиотеката почти 40 години от своя живот и оставя трайни следи в библиотечната и културната
история на Димитровград, и затова Елизабета Георгиев е отделила специално внимание в
изследването си на неговата личност.
През 1996 г. настъпва нов етап в развитието на Библиотеката. Тя получава статут на
народна библиотека, излиза от състава на общинския Център за култура и получава самостоятелна сграда – тази на старото училище в града, в която има възможност да разгърне
по-добре своята библиотечна, културна и музейна дейност, тъй като в сградата е пренесена и
музейната сбирка и тя става структурна част на Народна библиотека „Детко Петров”.
Патронът на библиотеката Детко Петров (1936–1990) е най-известният български писател от бивша Югославия. Той е голямо име в три литератури – българската, сръбската и
босненската. Оставя значително поетично и белетристично наследство за деца и възрастни,
с което могат да се гордеят три национални литератури. Трите тома с неговите „Избрани
творби”, в превод на Жела Георгиева, бяха издадени на български език от издателството на
българите в Сърбия „Братство” и бяха представени на софийската публика на 14 януари 2008
г. в Столичната библиотека, която отдавна си сътрудничи с библиотеката в Цариброд, която
притежава фонд от 36 000 тома, от които около 12 000 са на български език.
Авторката на книгата е показала по убедителен начин полезното сътрудничество и
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партньорството на библиотеката с много други културни и образователни институции като
Центъра за култура, театър „Христо Ботев”, градската галерия „Методи Петров” и основното
училище и гимназия в града.
Не по-малко успешно за библиотеката е и сътрудничеството й с локалните и регионалните медии – радиото, телевизията и вестниците.
На страниците на книгата намират място и засилените й контакти с творци от България. Нейни редовни гости са десетки български писатели, автори на творби за деца и за
възрастни, актьори, различни творчески състави, които редовно участват в богатата културна
програма на библиотеката за популяризирато на българския език и култура в Димитровград.
За тази своя дейност през 2008 г. Библиотеката е наградена с медал „Паисий Хилендарски”
от Агенцията за българите в чужбина.
Авторката разкрива и богатата издателска дейност на Библиотеката, която води началото си от 1996 г. и до 2010 г. е реализирала отпечатването на 40 книги, като седем от тях са
на български, а пет са двуезични. За тази своя дейност Библиотеката получава признанието
както на своите читатели, така и на Общината, която подкрепя издателските й проекти въпреки
кризата, която преживява и културната сфера.
Много подробно Елизабета Георгиев е отразила голямата и разнообразна културна
дейност на библиотеката, в която присъстват промоции на книги, творчески конкурси, театрални и музикални вечери, срещи с писатели, между които и много българи.
С голяма любов Елизабета е разкрила и изключително динамичната дейност на ръководената от нея „Поетична работилница”, чиито участници донасят на Библиотеката десетки
национални и международни награди в областта на детското творчество.
Оценявам като голямо достойнство на книгата изработените седем приложения, които съществено повишават нейната информационна стойност и имат голяма историческа
ценност.
Сред тях е приложение № 2, което съдържа имената и професиите на основателите на
6 читалища, от които пет селски, създадени на територията на Царибродския край от 1941
до 1943 г. Така Елизабета Георгиев е показала и своето уважение към хората, които преди 70
години са основали тези културни средища, изиграли ролята на светилници за просветата и
науката за много хора, на които са показали пътя към книгата, четенето и знанието.
Интересно е и приложение № 5, в което са отразени имената на дарителите на Библиотеката – 189 институции (издателства, фондации, съюзи) и 175 личности, сред които и много
българи – писатели, учени и общественици, които чрез дарителския акт показват и уважение
към мисията на библиотеката и професионализма на колектива, работещ в нея.
Особено трогателни са приложения № 6 и 7, които са посветени на патрона на Библиотеката Детко Петров и на Момчило Андреевич, превърнал работата си в Библиотеката в
смисъл на своя живот.
Богатият снимков и илюстративен материал допринасят за по-убедителното възприемане на текста, четенето на който доставя истинско професионално преживяване.
Използваната литература, която включва 33 монографии, 24 статии и над 130 източника,
цитирани под линия, показва, че изследователката е проучила широк кръг от документи, за
да осъществи своето изследване, което е важен принос към историята на сръбските библиотеки.
Книгата е полезна не само защото в нея четем за миналото и настоящето на една утвърдила се сръбска библиотека, но и защото споделеният професионален опит, спохождан и
от успехи, и от трудности е успешен и за бъдещите следовници, които ще тръгнат по същия
професионален път.
В този контекст книгата на Елизабет Георгиев се вписва сред високите постижения на
сръбската библиотековедска, историческа и културна традиция и е безспорен принос както в
сферата на библиотекознанието и книгознанието, така и в областта на историята на културата
и краезнанието на Димитровград.
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ИЗЛОЖБИ В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА
НАУКИТЕ

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

ТЕМАТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКАДЕМИЧНИ КНИГИ ЗА XXII МЕЖДУНА
РОДЕН КОНГРЕС ЗА ВИЗАНТИЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Академично издателство “Проф. Марин Дринов” организира тематично представяне
на свои издания като част от изложбата „Кирило-Методиевската идея в православното
Християнство”, която е в програмата на XXII Международен конгрес за византийски
изследвания.
От 22 до 27 август 2011 г. в фоайето на централната сграда на БАН бяха изложени
специално подбрани заглавия на Академичното издателство “Проф. Марин Дринов”, сред
които “България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация”, “Преславска книжовна
школа”, “Архитектурно изкуство на старите българи”, както и последните издания – “Пловдив
през Средновековието IV–XIV в.”, “Световното наследство на България”, “Шедьоври на
българската книжовност на руска земя”. Всички издания се предлагаха с 20% отстъпка от
цената.

ИЗЛОЖБА “DIE KYRILLO-METHODIANISCHE IDEE IM ORTHODOXEN CHRISTENTUM / КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКАТА ИДЕЯ В ПРАВОСЛАВНОТО ХРИСТИЯНСТВО”

Изложбата е подготвена от Кирило-Методиевския научен център, БАН и е експонирана
във фоайето на централната сграда на БАН за периода от 22 август до 15 септември 2011 г.
Тя се организира в рамките на 22 международен конгрес по византийски изследвания, който
тази година се провежда в София и тематично се вписва в събитието, чието мото е „Византия
без граници”. Създаването на славянското писмо, осъществено в рамките на византийската
мисия от 862-863 г., се превръща още в края на IХ в. в събитие от огромно значение за славянството, но най-вече за България.
Изложбата се основава на книжовните средновековни извори и на изобразителния материал, запазен в средновековните църкви и манастири, а също представя развитието на идеята
в съвременния свят – освен в България и в други европейски страни, Канада и САЩ.
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ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2011)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

1 септември
75 г. от рождението на БОГДАН НИКОЛОВ ПЕТРУНОВ (01.09.1936),
лекар-имунолог и алерголог.
Академик (2008).

4 септември
75 г. от смъртта на БОГОМИЛ ВАСИЛЕВ БЕРОН (17.10.1866–04.09.1936),
дерматолог и венеролог.
Действителен член (1907).

7 септември
130 г. от рождението на АНДРЕ МАЗОН (07.09.1881–13.07.1967), френски
езиковед-славист, историк на литературата.
Чуждестранен член (1930).

8 септември
100 г. от рождението на ЛЮБЕН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ (22.08.1911–
09.02.1971), юрист, общественик.
Академик (1958).

8 септември
125 г. от рождението на ИВАН ГОШЕВ ИВАНОВ (08.09.1886–26.10.1965),
археолог, историк на църковното изкуство и епиграф.
Редовен член (1945).
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8 септември
15 г. от смъртта на ДИМИТЪР СТОЯНОВ ШАБАНОВ (15.10.1920–
08.09.1996), агроном-селекционер.
Член-кореспондент (1974).

9 септември
10 г. от смъртта на ЖИГМОНД ПАЛ ПАХ (04.10.1919-09.09.2001),
унгарски историк.
Чуждестранен член (1985).

11 септември
20 г. от смъртта на ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БАЙЛОВ (19.09.1900–
11.09.1991), агроном-агробиолог, обществен деец.
Член-кореспондент (1971).

13 септември
100 г. от смъртта на ДИМИТЪР ХРИСТАКЕВ ПАВЛОВИЧ (26.09.1834–
13.09.1911), лекар, общественик.
Действителен член (1902).

13 септември
70 г. от рождението на НИКОЛА ВАСИЛЕВ СЪБОТИНОВ (13.09.1941),
физик, специалист в областта на лазерната физика и квантовата
електроника.
Академик (2003). Председател на БАН (от 19 юни 2008).
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15 септември
80 г. от рождението на ДИМИТЪР ТОДОРОВ БУЧКОВ (15.09.1931),
машинен инженер, специалист по материалознание и технология на ма
шиностроителните материали.
Член-кореспондент (1989).

16 септември
40 г. от смъртта на ДЖОН ДЕЗМЪНД БЕРНАЛ (10.05.1901–16.09.1971),
английски физик и философ.
Чуждестранен член (1958).

18 септември
105 г. от смъртта на НАТАНАИЛ ЗОГРАФСКИ, митрополит Охридски и
Пловдивски (Нешо Стоянов Бойкикев) (26.10.1820–18.09.1906), църковен и
обществено-политически деец, книжовник, преводач и публицист. Дописен
член (1875), почетен член (1884).

18 септември
100 г. от рождението на АНДРАШ ШОМОШ (18.09.1911–15.03.1996),
унгарски агроном, полмолог.
Чуждестранен член (1967).

20 септември
120 г. от рождението на ТАДЕУШ ЛЕР-СПЛАВИНСКИ (20.09.1891–
17.02.1965), полски езиковед-славист.
Чуждестранен член (1932).
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20 септември
95 г. от смъртта на АУГУСТ ЛЕСКИН (08.07.1840–20.09.1916), немски
езиковед-славист.
Чуждестранен член (1884).

22 септември
90 г. от смъртта на ИВАН МИНЧЕВ ВАЗОВ (27.06.1850–22.09.1921), поет,
писател, драматург, публицист и преводач, общественик.
Действителен член (1881), почетен член (1921).

24 септември
80 г. от рождението на ПЕРИКЛИС ТЕОХАРИС (24.09.1921), гръцки
инженер-механик.
Чуждестранен член (1976).

25 септември
135 г. от рождението на ЛЕОН БОЛЬО (25.09.1876–10.1965), френски
езиковед-българист.
Чуждестранен член (1947).

25 септември
25 г. от смъртта на НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СЕМЬОНОВ (15.04.1896–
25.09.1986), руски физикохимик.
Чуждестранен член (1969).

26 септември
80 г. от рождението на КРЪСТЬО ГОРАНОВ АНКОВ (26.09.1931–
14.02.2000), философ, културолог и изкуствовед.
Член-кореспондент (1984).
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27 септември
120 г. от смъртта на АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ ЕКЗАРХ (1810–
27.09.1891), книжовник, общественик, дипломат и публицист.
Почетен член (1884).

27 септември
130 г. от смъртта на ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПРОТИЧ (1822–27.09.1881),
лекар, общественик.
Дописен член (1881).

28 септември
100 г. от смъртта на ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АГУРА (14.10.1849–
28.09.1911), историк, общественик.
Действителен член (1900).

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

30 септември
130 г. от рождението на МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДАФИНКЧИЕВ
(30.09.1881–06.10.1966), философ и психолог, историк.
Редовен член (1946). Подпредседател на БАН (1949-1956).
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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

ДАВИДОВ, Божимир Асенов. Измерване на здравето : теории,
практики, дискусии / Божимир Асенов Давидов. София : Акад. изд.
проф. Марин Дринов, 2011. – 317 с. : с ил. ; Библиогр. с. 308-316
ISBN 9789543224036
System number [000166071
Целта на настоящото изследване е да се представи и коментира
обща панорама на интегралните показатели (същност, методология,
конкретни изследвания и техни резултати) за измерване на здравето
на населението. Тези показатели са недостатъчно познати и почти
неизползвани при анализа, прогнозирането и планирането на
здравните процеси и дейности.

ТРОЕВА, Евгения Петкова. Религия, памет, идентичност: българите
мюсюлмани / Евгения Петкова Троева. – София : Акад. изд. проф.
Марин Дринов, 2011. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов,
2011. – 185 с. : Резюме на англ. ез. с. 180-185 Библиогр. с. 159-179
System number [000158585]
ISBN 9789543224258
Книгата предлага комплексно изследване на религията, паметта
и идентичността на българските мюсюлмани в контекста на
функциониране на две от най-значимите култови средища в
Родопите и България – Кръстова гора и тюрбето (гробницата)
на Енихан. Представено е котструирането на двете свети места,
което следва тенденциите в социално-политическото развитие
на българското общество, както и тяхното значение за локалната
култура. Разнопосочните нагласи в самоопределянето на българските
мюсюлмани се проблематизират във връзка с колективната и
личната памет.

ГОРИНА, Людмила Василиевна. Шедьоври на българската
книжовност на руска земя = Шедевры болгарской книжо
ности русской земле / Людмила Горина, Бонка Даскалова.
– София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2011. – 240 с. :
с ил. ; Резюме на англ. ез. с. 237-239
ISBN 9789543224234
System number [000166064]
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ÍÎÂÈ ÏÎÑÒÚÏËÅÍÈЯ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÀТА ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÍÀ
ÁÀÍ
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg

АДАМОВ, Величко Е. Мита и митническа политика / Величко Е. Адамов, Пламен Пътов, Ангел
Ангелов. – 5. прераб. и доп. изд. – Велико Търново : Абагар, 2008. – 460 с. : с ил.
ISBN 9789544277710
System number [000107160]
АТАНАСОВ, Наско. Хималайският йога Свами Дев Мурти / Наско (Атанас) Атанасов. – 2.
прераб. и доп. изд. – София : Владимир Въжаров, 2010. – 302, [1] с. : сн. ; Библиогр. с. 302.
ISBN 9789549150964    
System number [000148153]
АЛЕКСЕЕВ, Сергей Трофимович. Съкровищата на Валкирия : Роман / Сергей Алексеев ; Прев.
Мариян Петров. – [София] : Персей, 2009. – 479 с. : Бележки с. 475-478
ISBN 9789549420685
System number [000148111]
АНГЕЛОВА, Керана. Улицата на пеперудите : Роман / Керана Ангелова. – Бургас : Знаци,
2010. – 276 с.
ISBN 9789549850307
System number [000147418]
АРЧЪР, Джефри. Пътеки на славата : [Роман] / Джефри Арчър ; Прев. Венцислав Божилов. –
София : Бард, 2009. – 366 с.
ISBN 9789546550279
System number [000145810]
АСЕНОВ, Воймир. Да стигнеш до хълма : Стихове / Воймир Асенов. – [София] : Персей,
2009. – 153, [6] с. : с ил.
ISBN 9789548308229
System number [000148219]
БЕЛИМОВ, Генадий С. Децата индиго : Кой управлява човечеството? / Генадий С. Белимов ;
Прев. от руски Мария Игнатова. – София : Амала, 2009. – 400 с. : с ил. ; Библиогр. с. 393-394
ISBN 9789549248111    
System number [000142809]
БИЛЯРСКИ, Светослав. Франчайзинг бизнес : Малкият бизнес става голям / Светослав
Билярски. – София : Франчайзинг БГ, 2010. – 255 с. : с ил. ; Прил. : Франчайз мениджмънт ;
Речник на франчайзинг термините
ISBN 9789549249742    
System number [000148104]
БЛАЙЗЕ, Хенри. Отвън и отвътре : Лирика [Блайзе, Хенри] / Хенри Блайзе ; Подбрал и
претворил от нем. Кръстьо Станишев. – София : Агрипина, 2010. – 95 с. : с ил.
ISBN 9789548806718
System number [000145706]
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БРУЕН, Кен. Драматургът : Криминален роман / Кен Бруен ; Прев. Емил Минчев. – [София] :
Персей, 2008. – 192 с.
ISBN 9789549420791
System number [000148175]
БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п]. Бюджет и одит в публичния сектор. – 3. изд. – София : Сиби,
2010. – 217 с.
ISBN 9789547306714
System number [000147908]
БЪЛГАРИЯ. Върховен касационен съд. 130 години Върховен касационен съд в България :
1880 г. – 2010 г. : Хроника / Авт.: Павлина Пенкова, Славян Барутчийски ; Фотогр. Петър
Владимиров. – София : Върховен касационен съд. България, 2010. – 190 с. : с ил.
ISBN 9789549056729
System number [000148566]
БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п]. Закон за движението по пътищата. – 10. изд. – София : Сиби,
2011. – 312 с. : + [8] л. цв. ил.
ISBN 9789547307025    
System number [000167388]
БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п]. Защита на конкуренцията. – 3. изд. – София : Сиби, 2010. – 191 с.
ISBN 9789547306738   
System number [000147914]
БЪНИАН, Джон. Духовната война : Битката за човешката душа / Джон Бъниан ; Прев. на пое
тичните части: Владимир Райчинов. – 3. изд. – София : Нов човек, 2010. – 247 с. : с ил.
ISBN 9789544073275
System number[000148438]
БЪРДАРОВ, Мирослав. Еврофутboys или Страстната седмица : Повест / Мирослав Бърда
ров. – София : Персей, 2008. – 96 с.
ISBN 9789549420760
System number [000114304]
ВАСИЛЕВ, Валентин. 61 дни любов : Стихове / Валентин Василев – Валентино. – [София] :
Персей, 2009. – 77, [2] с.
ISBN 9789548308427
System number [000148247]
ВИДЕР, Бернхард. Говорещи пейзажи : Лирика / Бернхард Видер ; Подбрал и претворил от
нем. Кръстьо Станишев ; Графики Роман Кисьов. – [София] : Агрипина, 2010. – 95 с. : с ил.
ISBN 9789548806725
System number [000148220]
ГАДЖЕВ, Владимир. Джазът в България. Българите в джаза. Сега е времето 1911-1991 / Вла
димир Гаджев. – София : Изток-Запад, 2010. – 510 с. : сн. ; Резюме на англ. ез. с. [492]-509 ;
Библиогр. с. [450]-491
ISBN 9543217416
System number [000145838]
ГАЛИАНО, Антъни. Ченге на плажа : Роман / Антъни Галиано ; Прев. Анна Христова. –
София : Бард, 2009. – 251 с.
ISBN 9789546550477
System number[000145835]
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ГЕОРГИЕВ, Георги. Приложна математика / Георги Георгиев. – Шумен : Унив. изд. Епископ
Константин Преславски, 2004. – 173 с. : + 1 CD
ISBN 9545771968
System number [000020198]
ГЕОРГИЕВ, Георги Йорданов. Личности и тревоги / Георги Георгиев. – София : Пропелер,
2010. – 309, [2] с. : с ил.
ISBN 9789543920716
System number [000148172]
ГИУ, Ян. Наследството на Арн : Роман / Ян Гиу ; Прев. Росица Цветанова. – [София] : Персей,
2010. – 447, [1] с.
ISBN 9789548308267
System number [000148427]
ГЛОВЪР, Дъглас. Ел [Гловър, Дъглас] : Роман / Дъглас Гловър ; Прев. Емил Минчев. – [Со
фия] : Персей, 2009. – 191 с.
ISBN 9789548308069
System number [000148692]
ГОМЕС-ХУАРДО, Хуан. Договор с Бог : Роман / Хуан Гомес-Хурадо ; Прев. от исп. Мария
Нанева. – Пловдив : Хермес, 2010. – 351 с.
ISBN 9789542608639
System number [000147551]
ГОМЕС Руфо, Антонио. Моретата на страха : Роман / Антонио Гомес Руфо ; Прев. Боряна
Овчарова. – [София] : Персей, 2007. – 351 с.
ISBN 9789549420739
System number [000148124]
ГРАДСКА художествена галерия (Варна). Голямата вълна : Август в изкуството 2010 = The
big wave : August in art 2010 : 7 авг. – 7 септ. 2010. Градска художествена галерия, Варна :
[Каталог] / Авт.: Мария Василева (състав.), Румен Серафимов. – [Б. м.] : Illusion&neoprint,
2010. – 79 с. : ил.
ISBN 9789549244267
System number [000148748]
Д’АДАРИО, Патриция. В леглото с премиера / Патриция Д’Адарио, Мадалена Туланти ; Прев.
от ит. ез. Ваньо Попов. – София : Millenium, 2010. – 224 с. : сн. материал ;
ISBN 9789545151040
System number [000149690]
ДЕЙВИС, Дейл Ралф. Вестта на Втора книга на Царете. Избавен от всяко бедствие / Дейл
Ралф Дейвис ; Прев. от англ. Мартин Райчинов. – София : Нов човек, 2010. – 294 с. : Бележки
под линия
ISBN 9789544073244
System number [000149667]
ДЕЙВИС, Норман. Европа : Изток и Запад / Норман Дейвис ; Прев. Димитър Добрев. – Велико
Търново : Абагар, [2010]. – 303 с., [16] с. ил. : Бележки с. 265-279
ISBN 9789544277864    
System number [000147888]
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ДЕЛЬОЗ, Жил. Хиляда плоскости : Капитализъм и шизофрения 2 / Жил Дельоз, Феликс Гата
ри ; Прев. Антоанета Колева. – [София] : КХ, 2009. – 734 с.
System number [000123201]
ДЕМОС, Нанси Лий. Лъжите, на които жените вярват и Истината, която ги освобождава /
Нанси Лий Демос ; Прев. от англ. Петя Зарева. – София : Нов човек, 2010. – 246 с.
ISBN 9789544073299
System number [000148144]
ДЕСЕВ, Любен Николов. Речник по психология : Пълно представяне на термини от
педагогическата психология и частично от други сфери на психологията обща и социална,
генетична и диференциална, клинична и специална / Любен Николов Десев. – София : Булгарика, 1999. – 720 с. : Им. показалец с. 706-714 ; Резюмета на рус., англ. и нем. ез. с. – 719
ISBN 9548378876
System number [000130700]
ДИМЧИЕВА, Анжела. Сезони на душата : Стихове / Анжела Димчева-Томова. – [София] :
Персей, 2009. – 63 с. : с ил.
ISBN 978954 8308205
System number [000148239]
ДУЛЕВ, Дулинко Пеев. Тъжносмешни стихотворения, злободневки и епиграми / Дулинко
Дулев. – Разград : Полиграф, 2010. – 152 с.
ISBN 9789547731660
System number [000145906]]
ДЮНАН, Анри. Спомен от Солферино / Анри Дюнан. – 2. изд. – София : Български червен
кръст, 2009. – 64 с. : сн. материал
ISBN 9789548406062
System number [000145880
ЕВТИМОВ, Евтим Михалушев. За това ли беше всичко : Роман / Евтим Евтимов. – [София] :
Персей, 2008. – 158 с.
ISBN 9789549420975
System number [000148132]
ЕМАНУИЛИДУ, Румяна. Театърът АБ / Румяна Емануилиду ; Худож. Невена Ангелова. –
Бургас : Знаци, 2010. – 420 с. : с ил. ; Библиогр. с. 224-229
ISBN 9789549850253
System number [000147904
ЕНЕВА, Искра. Като знак от небето : Лирика / Искра Енева ; Ред. Васил Колевски ; Худож.
Евгений Босяцки. – Велико Търново : Абагар, 2010. – 71 с.
ISBN 9789544278885
System number [000147562]
ЕСКОБАР, Роберто. Пабло Ескобар - тайните на наркобарон №1 / Роберто Ескобар ; Прев.
от англ. Теодор Михайлов. – София : Милениум, 2010. – 311 с.
ISBN 9789545150838
System number [000148162]
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ЖЕЛЯЗКОВ, Илиян. Новото и неговата връзка с възвишеното : Опит за съпоставка на мнения
на видни творци от областта на науката, философията и духовността / Илиян Желязков. –
София : Изток-Запад, 2009. – 99 с.
ISBN 9789543216475    
System number [000145795]
ИВАНОВА, Дияна. Вселенските улици на мълчанието : Разкази / Дияна Иванова ; Предг. Веселин Веселинов. – [София] : Персей, 2010. – 155, [4] с.
ISBN 9789548308533
System number [000148254]
ИВАНОВА, Ирина Славовна. Русский язык : Учебник / Ирина Иванова, Вера Статева, Петранка
Евтимова. – Велико Търново : Абагар, 2010. – 235 с. : с ил.
ISBN 9789544279059
System number [000147958]
ИГНАТОВ, Игнат Иванов. Ясновидство / Игнат Игнатов. – [София] : Персей, 2008. – 189, [2]
с. : с ил Библиогр. с. 179-189.
ISBN 9789549420906    
System number [000148180]
ИГНАТОВ, Павел. Отвъд стената : Духовни и обществено-политически аспекти на прехода от
тоталитаризъм към демокрация / Павел Игнатов. – София : Павел Игнатов, 2010. – 257 с.
ISBN 9789549891126
System number [000145816]
КАМЕНОВ, Камен. Поведенчески аспекти на неформалната икономика : Учебно помагало
Камен Каменов. – Велико Търново : Абагар 2010. – 32 с. : с табл. ; сх.
ISBN 9789544279080
System number[000147711]
КАТРАНОВА, Виктория. Както само аз умея : Стихове / Виктория Катранова. – [София] :
Персей, 2009. – 61, [2] с. : сн.
ISBN 9789548308212
System number [000148231]
КАРААНГОВ, Петър. Прах от песен / Петър Караангов. – София : Захарий Стоянов, 2010. –
85, [2] с.
ISBN 9789540905266
System number [000147543]
КАРАКЪНЕВА, Надежда. Човешки сезони / Надежда Каракънева. – София : Захарий Стоянов,
2010. – 61, [2] с.
ISBN 9789540905464
System number [000147549
КЕЙН, Том. Специалист по злополуките : [Роман] / Том Кейн ; Прев. Асен Христов. – София :
Бард, 2008. – 428 с.
ISBN 9789545859137  
System number [000145837]
КИНИ, Джейн. Масонският мит : Истината за символите, тайните ритуали и историята на
масоните / Джейн Кини ; Прев. от англ. Ангелин Мичев. – Пловдив : Хермес, 2010. – 295 с. :
с ил. ; Обяснителни бележки с. 267-295
ISBN 9789542609292
System number [000147683]
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КЛАУД, Хенри. Границите в семейството : Да осъзнаем изборите, които изграждат или разрушават любящите взаимоотношения / Хенри Клауд, Джон Таунзенд ; Прев. от англ. Людмил
Ярански. – София : Нов човек, 2010. – 277 с.
ISBN 9789544073367
System number [000148094]
К О Л Е В А , Т еодора . Д ан ъ чна ре в и з ия : Ра з ка з и / Т еодора К оле в а . –
София : Милениум, 2010. – 268, [3] с.
ISBN 9789545151026
System number [000148311]
КОТЕВ, Любомир. Антология: 12 разказа за любовта / Любомир Котев. – София : Захарий
Стоянов, 2010. – 128 с.
System number [000145822]
КРЪСТЕВ, Кръстьо. Дядо Гутенберг / Кръстьо Кръстев ; Състав.-ред. Георги Данаилов. –
Велико Търново : Абагар, 2010. – 141 с.
ISBN 9789544278793
System number [000147414]
ЛЕВИ, Антъни. Кардинал Ришельо / Антъни, Леви ; Прев. Стефан Аврамов. – [София] : Персей,
2007. – 383 с. : Бележки с. 329-380
ISBN 9789549420517    
System number [000148117]
ЛОГИСТИКА : Ч. 1. Обща характеристика на логистиката ; Приемане, обработка и изпълне
ние на поръчките ; Снабдяване ; Управление на запасите ; Складово стопанство – Велико
Търново : Абагар, 2010. – 165 с. : с ил.
ISBN 9789544278878
System number [000147998]
ЛОГИСТИКА : Ч. 2. Управление на транспорта ; Информационно осигуряване на логистиката
; Общо управление на логистиката – Велико Търново : Абагар, 2010. – 154 с. : с табл.
System number [000148003]
МАДЕН, Дийдра. Рожденият ден на Моли Фокс / Дийдра Маден ; Прев. от англ. ез. Мирела
Христова. – София : Амат-Ах, 2010. – 192 с.
ISBN 9789549877250
System number [000149700]
МАКРОИКОНОМИКА [Найденова, Снежана] : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Снежана
Найденова и др. ; Отг. ред. Снежана Найденова. – Велико Търново : Абагар, 2010. – 182 с.
ISBN 9789544278939
System number [000147778]
МИЛАНОВ, Валентин. Оперативен финансов мениджмънт / Валентин Милинов, Петя Василева,
Антон Павлов. – Велико Търново : Абагар, 2010. – 360 с. : с табл. ; Библиогр. с. 341-356
ISBN 9789544278960    
System number [000147759]
МИЛЧЕВ, Михаил. ООО – с ограничена отговорност общество : Разкази / Михаил Милчев. –
[София] : Персей, 2007. – 143, [1] с.
ISBNР 9789549420562
System number [000148294]
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МИНЧЕВ, Емил. Неограничен достъп : Роман за интернет-поколението и края на детството
/ Емил Минчев. – [София] : Персей, 2009. – 207 с.
ISBN 9789548308052
System number [000148304]
МИТЕВ, Трифон. Календар : По едно време в Чирпан и Чирпанско / Състав. Трифон Митев.–
Стара Загора : Лаген, 2010. – 256 с. : с ил. ; Прил. : Периодичен печат, излизал в Чирпан през
годините ; Именен показ. ; Геогр. показ. ; Библиогр. в края на кн
ISBN 9789543460373    .
System number [000147877]
МИТОВЕ и легенди от цял свят / Ален Беле и др. – София : Рийдърс Дайджест, 2009. –
351 с. : цв. ил.
ISBN 9789549935783
System number [000145846]
МИХАЙЛОВ, Жельо. Плажна култура / Жельо Михайлов, Райко Берберов ; Худож. Васил
Ангелов. – 2. доп. изд. – Хасково : Печатница Полиграфюг, 2010. – 59, [4] с. : с ил.
ISBN 9789549246827
System number [000149730]
МОРТЕНСЪН, Грег. Три чаши чай / Грег Мортенсън, Дейвид Оливър Релин ; Прев. от англ.
Светлозара Лесева. – Пловдив : Хермес, 2010. – 367 с. : сн., к. ; Азб. показалец с. 358-367
ISBN 9789542609308    
System number [000147489]
МРЪЧКОВ, Васил Желязков. Трудово право / Васил Желязков. – 7. прераб. и доп. изд. – Со
фия : Сиби, 2010. – 967 с. ; Предметен указ. с. 961-967 ; Библиогр. с. 957-960
ISBN 9789547306677    
System number [000147751]
МУТАФОВ, Енчо Пенев. Изоставени от боговете : Европейската цивилизация : Опит за тео
рия : Кн. 1 Градеж : Човекът - мярка на всички неща. Велико Търново : Абагар, 2010. – 375 с. :
Библиогр. [Ползвани идеи и разработки] с. 370-375
ISBN 9789544278892    
System number [000147695]
НЕДЕВ, Панчо. Захватки : + епиграми + сатирична менажерия / Панчо Недев ; Ил. Стойчо
Желев. – София : Гитава, 2010. – 88 с. : с ил.
ISBN 9789548778428
System number [000145898]
НИКОЛОВА, Румяна Христова. Сто дни в Китай : Едно пътуване в Поднебесната империя /
Румяна Николова, Николай Генов ; Предг. Яна Шишкова. – Пловдив : Хермес, 2010. – 351 с.,
[24] с. сн. : Библиогр. с. 347-349
ISBN 9789542609261    
System number [000147674]
ПАРКЪР, Уна-Мери. Тъмно минало : Роман / Уна-Мери Паркър ; Прев. от англ. Нина Стоянова
Руева. – Пловдив : Хермес, 2010. – 335 с.
ISBN 9789542609049
System number[000147478]

22

ПАТЕРСЪН, Джеймс. Двойна заплаха : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев от англ. Стамен
Стойчев. – Пловдив : Хермес, 2010. – 294 с.
ISBN 9789542608752
System number [000147471]
ПЕЙЧЕВА, Мирослава Михайлова. Управление на човешките ресурси : Учебно помагало за
подготовка на семинарни занятия / Мирослава Михайлова Динева-Пейчева. – София : ММ
Интернешънъл мениджмънт консултинг, 2010. – 95 с. : с ил.
ISBN 9789549265910
System number [000145853]
ПЕРС, Сен-Джон.Слънце на битието. Събрани поетични съчинения / Сен-Джон Перс ; Прев.
от фр. ез. Андрей Манолов. – София : Захарий Стоянов, 2009. – [412] с.
ISBN 9789540904795
System number [000145892]
ПЛЕЙН, Белва. Кръстопътища : Роман / Белва Плейн ; Прев. от англ. Цвета Маркова. –
Пловдив : Хермес, 2010. – 278 с.
ISBN 9789542608707
System number [000147610]
ПРАТ, Скот. Един невинен клиент : Роман / Скот Прат ; Прев. Асен Георгиев. – София : Бард,
2009. – 316 с.
ISBN 9789545859946
System number [000145814]
СИМОНИ, Шерил. Среднощни разговори с един Мистик / Шерил Симони, Садгуру Яги Васу
дев ; Прев. от англ. Райна Димова. – Пловдив : Хермес, 2010. – 237, [1] с.
ISBN 9789542609247
System number [000147401]
СКОТ, Майкъл. Некромантът / Майкъл Скот ; Прев. от англ. Иван Иванов. – Пловдив :
Хермес, 2010. – 318 с.
ISBN 9789542609193  
System number [000147627]
СТАНЕВ, Стефан Йорданов. История на ботаниката в България (до 1944 година) / Стефан
Станев. – Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2010. – 701 с. : с ил. ; Библиогр. след
всяка глава 
ISBN 9789544236311    
System number [000147493]
СТОЯНОВА, Мария. Сънни пътеки : Стихотворения 1997-2009 / Мария Стоянова. – София :
Захарий Стоянов, 2010. – 486 с.
ISBN 9789540904672
System number [000145843]
СТРАННИЯТ рицар на Свещената книга : Ч. 2. – Прераб. и доп. изд. – София : Стандарт,
2010. – 182, [1] с.
ISBN 9789548457033
System number[000148336]
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СЪСЕЛОВ, Димитър Д. Българи в древността отсам и отвъд Памир : Извори, библиография,
подбрани извадки / Авт.-състав. Димитър Д. Съселов-син. – Велико Търново : Абагар, 2010. –
688 с. : фиг. ; к.
ISBN 9789544278922
System number [000143053]
ТАФРОВА, Милена. Танзиматът, вилаетската реформа и българите : Администрацията на
Дунавския вилает (1864-1876) / Милена Тафрова. – София : Гутенберг, 2010. – 237 с. : сн.
материал : Библиогр. с. 226-237
ISBN 9789546170996    
System number [000145896]
ТЕОДОСИЕВА, Стойка. Неразгадани светове : [Поезия] Стойка Теодосиева. – София :
Пропелер, 2010. – 95 с. : с ил.
ISBN 9789543920853
System number [000145884]
ХАРИС, Томас Л. ПР ХХІ век : Пътеводител за специалисти по маркетинг / Томас Л. Харис,
Патрисия Т. Уолън ; Прев. Десислава Бошнакова и Владимира Карабенчева ; Ред. Хриска
Берова. – [София] : РОЙ Комюникейшън, 2009. – 294 с. : табл. ; фиг. ; Индекс с. 284-293 ;
Библиогр. с. 280-283
ISBN 9789549335125    
System number [000167075]
ЦВЕТКОВ, Цаню Пенчев. Пледирам за човешка доброта : Лирика и проза / Цаню П. Цветков. –
София : Дената, 2010. – 72 с.
ISBN 9789549094633
System number [000147597]
ЦОНЕВА, Антоанета Димитрова. Под един покрив или Пътеводител за живота в Етажната
собственост Антоанета Цонева, Светослав Георгиев, Ясен Висулчев. – 4. изд. – София :
ФорКом, 2010. – 192 с. : с табл.
ISBN 9789544641863
ЧИПРИЯНОВ, Михаил Симеонов. Маркетингово планиране : Работна книга / Михаил
Чиприянов. – Велико Търново : Абагар, 2010. – 431 с. : с табл.
ISBN 9789544279073
System number [000147796]
ЧОБАНОВ, Стоян Ангелов. Лунни разкази / Стоян Чобанов. – [София] : Захарий Стоянов,
2010. – 162 с. : с ил.
ISBN 9789540905297
System number [000147605]
MIHYLOVA, Margarita. Business review / Margarita Myhaylova, Vencislav Dikov. – 2. ed. – Veliko
Tãrnovo : Abagar, 2010. – 322, [1] p. : ill.    
ISBN 9789544279066  
System number [000148018]
OPEN parliaments : Transparency and accountability of parliaments in South-East Europe / Authors:
Daniel Smilov (ed.) ; Elira Zaka et al. – SofiaFriedrich Ebert foundation, 2010. – 160 p. : ll. ; Bibliogr.
p. 37, 80-81, 152
ISBN 789549260120    
System number 000148076]
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