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аним всички на ХЕПЪНИНГ НА АКАДЕМИЧНАТА КНИГА на 6, 7, 8 октомври
от 10 до 19 часа в градинката пред Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” в
София.
Всички книги на академичното издателство продавани през трите дни ще бъдат с
изключително атрактивни цени!
Заповядайте!
Академично издателство “Проф. Марин Дринов” в партньорство с Националната
библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и район “Оборище” към Столична община.

23 и 24 септември 2011 г. в София се проведе българо-италианският симпозиум
„Италия, България и Балканите (1870-1918)”, организиран от Института по балканистика
на БАН и Италианската асоциация за проучване на Югоизточна Европа.
26 и 27 септември 2011 г. в Рим се проведе семинар по проекта Linked Heritage с участието на Даниела Атанасова и Петър Първанов от Централната библиотека
на БАН.
5 октомври 2011 г. в София ще се състои представяне на българския превод
на книгата „Българската анкета по полския въпрос (1915-1916)” на Тадеуш Станислав
Грабовски с участието на проф. Миколай Соколовски, директор на Института за
литературни изследвания на Полската академия на науките, и на очерка на дфн
Магда Карабелова „Българската мисия на Тадеуш Ст. Грабовски – пратеник на
възкръсваща Полша”. Проектът е осъществен с подкрепата на Полския институт в
София, Института за литература на БАН, Института за литературни изследвания на
Полската академия на науките, Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”
и Централната библиотека на БАН.
6 октомври 2011 г. в София ще се състои представяне на книгата „Лингвистика
и култура на древните преселници в Европа в широк исторически контекст” от дфн
Албина Г. Хайрулина-Валиева.
12 октомври 2011 г. в Големия салон на БАН ще се състои честването на
142-та годишнина от основаването на Българската академия на науките – първата и
най-голяма научна организация в България.
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ИЗЛОЖБИ В РАМКИТЕ НА ХХII МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ЗА
ВИЗАНТИЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
ДРУГИЯТ ЖИВОТ НА РЪКОПИСИТЕ. СТАРОПЕЧАТНИ ГРЪЦКИ КНИГИ ОТ
ФОНДА НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА
д-р Мария Полимирова

Н

а 23 август 2011 г. в Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” бе открита
изложбата „Другият живот на ръкописите. Старопечатни гръцки книги от фонда на Университетската библиотека”.
Изложбата е част от богатата културна програма,
съпътстваща ХХII Международен конгрес за византийски
изследвания, който се проведе от 22 до 27 август 2011 г. в
София. Наименованието й разкрива стремежът на авторите
да изтъкнат културната приемственост между ръкописното
слово и печатната книга. След откритието на Йоахес Гутенберг в средата на ХV век, световната книжовна традиция
започва ново летоброене, ерата на печатната книга, в което
старите ръкописи заживяват нов живот.
Изложбата „Другият живот
на ръкописите” се вписва в общата
тема на ХХII конгрес, чието мото
«Византия без граници» е знак за
преодоляване на географските
и хронологическите граници и
свобода за интердисциплинарни
научни изследвания и творчески
интерпретации. В този смисъл
изложбата, посветена на гръцката
печатна продукция от поствизантийския период (ХVII-ХIХ в.) и на
развитието на науката византология в България, е особено актуална.
Представените в експозицията
старопечатни книги са от фондовеМоменти от откриването на изложбата
те на Централната университетска
библиотека и нейните филиали:
библиотеката на Центъра за славяно-византийски проучвания «Проф. Иван Дуйчев» и библиотеката на Богословския факултет към Софийския университет.
Основна част от експонатите са от научния архив и библиотеката на Центъра за
славяно-византийски проучваня «Иван Дуйчев», който тази година отбелязва 25 години от
своето съществуване. Показани са 20 старопечатни гръцки книги, документи и писма от личния
архив на проф. Иван Дуйчев. Особен интерес представлява неговата членска карта за Ватиканската библиотека и пропускът за достъп до нея – първите подобни документи, издадени
на български учен през 30-те години на ХХ в. Впечатляваща е кореспонденцията на проф.
Иван Дуйчев с най-големите български и световноизвестни учени медиевисти: проф. Васил
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Йоан Златоуст. Хоми
лии, 1603 г.

Златарски, проф. Петър Бицили, проф. Петър Динеков, проф.
Христо Гандев, акад. Дмитрий Лихачов, кардинал Меркати,
сър Стивън Рънсиман и други.
Най-ранната старопечатна гръцка книга в експозицията,
а също и в библиотеката на ЦСВП «Проф. Иван Дуйчев», е:
Хомилии на Йоан Златоуст от 1603 г. – двуезично издание
на гръцки и латински, което съдържа коментари на Йоан
Златоуст към Евангелието на Йоан и Деянията на апостолите.
Надпис на руски език, датиран от 2 февруари 1934 г., свидетелства, че книгата е била лично дарена на проф. Иван Дуйчев в
Рим. Друго изключително ценно издание е Проскинитарият
(Поклонение на Светия Божи град Йерусалим) от йеродякон
Христофор Жефарович, отпечатан във Виена през 1769 г. Вероятно показаният тук екземпляр е второ издание на описания
от големия български библиограф Маньо Стоянов Проскинитарий, издаден през 1749 г. във Виена1. Сред изложените гръцки
старопечатни книги могат да се видят две особено популярни
произведения от края на ХVIII век,
отпечатани в Лайпциг през 1774 г и
1775 г. Това са: Киропедията (или
„Възпитанието на Кир”) на Ксенофонт и богато илюстрираната
Свещена история, съдържаща 104
истории от Стария и Новия завет,
в превод на гръцки от Полихронис
Димитриос2. Интересен експонат е
и първият том от Синаксара, със
тавен от Никодимос Агиоритис
(Светогорец), отпечатан през 1819
г. във Венеция, в който за деня 19
октомври е поместена и служба за
св. Йоан Рилски. Библиографска
рядкост е и първото гръцко изда-

Гравюри от Проскинитария на Христофор
Жефарович
ние на Ерминията на зографското
изк уство, съставена от йеромонах
Дионисий от Фурна и отпечатана в
Атина през 1853 г.
В изложбата се открояват ня
колко изключително ценни издания от
фонда на Централната университетска
библиотека, които са сред първите
основополагащи научни публикации
в областта на византинистиката: Pa
laeographia Graeca…, отпечатана в Па
риж през 1708 г. и Тайната история

Илюстрации
към Свещената
ист ория
от
1775 г.

Стоянов, М. Старите гръцки книги в Бъл
гария. София, 1978, № 281
2
Стоянов, М. Цит. съч., № 388
1
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на Прокопий Кесарийски, издадена на
латински и гръцки през 1729 г. във Венеция, а също и История и памятнии
Византийской эмали от 1892 г, дело на
изтъкнатия руски професор Н. П. Кондаков.
При откриването на изложбата бе
представен и един истински библиофилски
уникат – факсимилното издание на руския
ръкопис от Лицевой летописный свод,
създаден специално за цар Иван Грозни
през ХVI в. Ръкописът съдържа повече от
10 000 листа с 17 000 цветни илюстрации,
пресъздаващи световната история от библейски времена до 1567 г. Факсимилното
издание е в 10 тома и е известно още като
Цар-книга.

Ксенофонт. Киропедия, 1774 г.

„АНГЕЛИТЕ — НЕБЕСНИТЕ ПОСЛАНИЦИ НА БОГА” НА СРЪБСКИЯ
ХУДОЖНИК ВЕЛКО МИХАЙЛОВИЧ
По материали на чл.-кор. Аксиния Джурова

В

галерия “Академия” беше открита изложбата
“Ангелите — небесните посланици на Бога” на
сръбския художник Велко Михайлович. Изложбата
е в рамките на ХХII Международен конгрес за византийски
изследвания, който беше проведен от 22 до 27 август в София.
Неговата основна тема – “Византия без граници” – цели да
разкрие мястото и ролята на хилядолетната империя и свързания
с нея средновековен свят, както в миналото, така и в съвремието.
Експозицията включва графични творби на художника, които
представят храмови фасади и интериори на църквите и
манастирите на Хилендар, Жича, Манасия, Петрова църква
и други. Куратор на изложбата е Весела Радоева. Изложбата
беше открита от проф. Аксиния Джурова – съпредседател на
Организационния комитет на конгреса.
Сръбският художник Велко Михайлович е роден през 1948
г. и живее и твори в Белград. С творчеството си през последните
десетилетия ни връща към миналото, опитвайки се да даде
отговори на екзистенциалните ни проблеми. Своето разбиране
за православието, като живо духовно послание, той предава в
графични серии, посветени на църквите и манастирите в Света
гора и Сърбия. Авторовият избор за изложбата в София е на
тема ангелите — безтелесните, нематериални, антропоморфни
същества, олицетворяващи светостта. Художникът представя
синовете Божи без образните посредници между Бога и вярващите
— тези, които са едновременно пазачи, посланици и показващи пътя. Ангелите, херувимите и
светите престоли, които съставят все присъстващото безбройно войнство на Страшния съд,
са навсякъде в неговите произведения. Ефирни, лишени от конкретика, ангелските създания
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са по-скоро визуални знаци на тези посланици на светостта. По подобие на начина, по който
Велко Михайлович изгражда своите серии за манастири и църкви, опирайки се на материал,
събиран в библиотеки и архиви, както и използвайки личното си преживяване от живеенето му
в монашеската среда, така и в софийската си изложба художникът ни представя своята визия,
изпълнена с фантазия и подкрепена със завидно техническо умение.
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“ЕВРОПА В ОБРАЗИ”
Емилия Волева

Н

Г-жа Йорданка Фандъкова кмет на София, доц. д-р Бони
Петрунова - зам. директор
на НАИМ, Клаудио де Поло
и Италчименти (спонсори на
изложбата)

доц. д-р Динчо Кръстев, директор на
ЦБ на БАН и Клаудио де Поло

а 8 септември в Археологическия музей беше открита изложбата “Европа в
образи” под патронажа на Посолството на Италия, Столичната община и Асоциацията за
развитие на София.
В приветственото си слово Стефано Бенацо,
посланик на Италия в България, представи изложбата
като “особено важна, иновативна и най-вече първа
по рода си”.
Посетителите ще могат да видят 200 фотографии, обединени, според израза на г-н Бенацо от идеята
за “необходимостта да се улови с един единствен
поглед историческото наследство, което позволява
стартирането и постепенното развитие на европейския политически проект – като се проследят в малко
на брой, но силно емблематични снимки връзките с
нашето минало, с пътя извървян от нациите, за да
реализират това, което съвсем доскоро бе наричано
„утопия” за една обединена Европа.”.
Клаудио де Поло, президент на издателската
къща и фотографския архив “Братя Алинари” (http://
www.alinari.it), сподели с присъстващите виждането си
за основното послание на проекта – от една страна да
илюстрира връзките, които въпреки голямото богатство на езици, религии, азбуки, както и специфичните
истории на нации, формират голямата идентичност на
европейското единство и от друга страна, да обобщи
идеята за самоопределение на всяка от 27-те страни
членки на Европейския съюз чрез четири емблематични изображения, специално подбрани от посолствата
в Италия, синтезиращи историята на всяка нация.
Кметът на София Йорданка Фандъкова определи присъствието на изложбата в столицата като
“великолепен принос към сътрудничеството между
България и Италия”.
Учените от НАИМ оцениха високо възможността да бъдат домакини на подобна изява, като
естествен пореден етап в дългогодишната ползотворна съвместна дейност в областта на археологията,
културата и изкуството между Република Италия и
Република България.
На откриването присъстваха представители
на държавни и финансови институции, подкрепили
осъществяването на проекта, както и на различни
научни, културни и обществени организации.
След престоя си в София изложбата ще продължи да гостува в държави от Европейския съюз.

Негово превъзходителство Стефа
но Бенацо, посланик на Италия в
България
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“ЖИВАТА ИСТОРИЯ” НА РОДОПИТЕ
Калина Луканова – стажант в ЦБ на БАН / юли – октомври 2011г./ от университета
Бокони - Италия

О

познай Родината, за да я обикнеш!, е казал
Алеко Константинов. Винаги съм изпитвала
особен интерес към историята на родния
край. Но не толкова към поредицата от факти и дати, които сме наизустили от училище, а към „живата история”
предавана от поколение на поколение. Нея човек не може
да намери по прашните рафтове на библиотеките. Устната
памет на народа няма автор, редактор или критик. Богата,
но крехка, тя живее в хората и изчезва с тях. Малцина са
останалите „разказвачи”. Миналото потъва в забвение и е
обречено на забрава. Пейзажът на столицата днес е блед и
пуст в унисон с една дълбока вътрешна липса на нейните
обитатели. Всеобщата празнота постепено премина в мое
вътрешно състояние, което трябаше да преборя. Исках да
върна вярата в образа на една велика страна, жива в спомените на по-старите хора.
Споделих това чувство с приятели и решихме да
се отправим на път в търсене на „живата история” по
обезлюдените села на България. С годините земите придобиват вида, в който някогашните им заселници, бягащи
от помохамеданчване българи, са ги заварили. Съдбата на
пустеещите къщи е известна всекиму като статистика. Но
реалната загуба не се изразява в числа и проценти. Изчезва
не само физическото присъствие, но и паметта за него.
Съсредоточихме се върху Смолянския регион като
извадихме подробен списък на села с постоянно население
от под 25 жители според преброяване от 2007-ма година.
Оказаха се около 30 селища. Имахме на разположение една
седмица, през която успяхме да посетим едва четири от тяхПисаница, Гудевица, Черешово и Върбово. Изследователският ни интерес бе подбуден не толкова от етнографските
особености на този край, а по-скоро от личната история
на селяните. Сред хората, на които се натъкнахме, имаше
много различия. Разделяха ги религията им, убежденията
им, произходът им. Но те уважаваха избора на другия и съжителстваха без вражда. Ако за тях съществуваше някаква
подялба, това бе между „чужди” и „свои”. Чуждите бяха
посетителите, които идваха от града. Ала дори дистанцията с тях бързо се стопяваше. Местните бяха изключително
отворени и гостоприемни. Нито един от тях не ни отпрати,
а напротив- често ни предлагаха подслон за вечерта и почерпка. Посрещаха и ни изпращаха с усмивка, но не защото
бяха лекомислени и безгрижни. Имаха различно мислене
от гражданина. Живееха със самосъзнанието не само на
свободни личности с установени права, а на личности,
свободни в това да се наричат българи. Свобода, носеща и
задължението да защитиш честта да си част от общността,
а не да го приемаш като даденост.
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ИЗЛОЖБИ В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА
НАУКИТЕ

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

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2011
СЪБИТИЯТА НАКРАТКО В БАН
На 23 септември централната сграда
на БАН отвори врати за всички желаещи
да посетят и да участват в срещи-дискусии,
конкурси и викторини.
Основните инициативи бяха:
 Викторина по занимателна математика
Задачи от областта на занимателната
математика и проверяват не толкова знанията,
колкото съобразителността и пространственото въображение на участниците, разделени
в група до 11 г. и в група до 15 г.
 Конкурс „Да творим в стила на
Ешер”
Някои основни математически идеи
за създаване на мозайки в стила на Ешер,
включително и компютърни програми, представиха учени от БАН. Нямаше ограничение
за вида на материалите. Всички създадени по
време на конкурса мозайки бяха оценени от
компетентно жури.
 Изложба „Науката и чудото на живота”
Учени от БАН представиха своите
постижения на базата на нови технологии
или тенденции в отделните изследователски
области, които пряко влияят на качеството
на живот – на човешкото здраве, опазването на околната среда, промените в климата
и др.
 Дискусия „На чаша кафе с ...”
Утвърдени учени като акад. Стефан
Додунеков, проф. Дориана Малиновска, доц.
Светлина Николова, проф. Бойко Георгиев,
проф. Стефан Шанов дискутираха с млади
учени по „горещи теми” – всеки в своята
област. Посетителите избираха сами ролята
на зрител или участник – да слушат и да коментират помежду си, или да задават въпроси
и да изказват мнения.
Накрая беше организиран кът с компютърни игри – за демонстрация и тестване на нови игри, създадени от студенти и
ученици.
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ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2011)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

02 октомври
140 г. от смъртта на ВАСИЛ ПОППЕТРОВ ИКОНОМОВ (неизв.–
02.10.1871), книжовник.
Дописен член (1870).

03 октомври
30 г. от смъртта на ТАДЕУШ КОТАРБИНСКИ (31.03.1886–03.10.1981),
полски философ.
Чуждестранен член (1958).

04 октомври
40 г. от смъртта на АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ ВЪЛКАНОВ
(27.10.1904–04.10.1971), зоолог, хидробиолог.
Член-кореспондент (1961).

04 октомври
120 г. от рождението на ФРАНЦ ДЬОЛГЕР (04.10.1891–05.11.1968), немски
византолог.
Чуждестранен член (1942).

05 октомври
85 г. от смъртта на БЕНЬО СТЕФАНОВ ЦОНЕВ (12.01.1863–05.10.1926),
езиковед, палеограф и библиограф.
Действителен член (1900).

05 октомври
80 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРНОВ
(05.10.1931), руски физикохимик.
Чуждестранен член (2007).
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06 октомври
95 г. от смъртта на ИВАН НЕДЕВ ГЮЗЕЛЕВ (24.06.1844–06.10.1916),
математик, физик, философ и общественик.
Действителен член (1884).

06 октомври
45 г. от смъртта на МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДАФИНКЧИЕВ (30.09.1881–
06.10.1966), философ и психолог, историк.
Редовен член (1946). Подпредседател на БАН (1949-1956).

06 октомври
155 г. от рождението на АНТОН СТОЯНОВ КАБЛЕШКОВ (06.10.1856–
29.11.1917), юрист.
Действителен член (1898). Дарител на БАН.

09 октомври
90 г. от рождението на АЗАРЯ ПРИЗЕНТИ ПОЛИКАРОВ (09.10.1921–
16.03.2000), философ, физик и науковед.
Академик (1984).

10 октомври
75 г. от рождението на ГЕРХАРД ЕРТЛ (10.10.1936), немски физикохимик.
Чуждестранен член (2010).

15 октомври
15 г. от смъртта на ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ КОСЕВ (24.12.1903–
15.10.1996), историк, общественик.
Академик (1961). Заместник-председател на БАН (1973–1982).
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16 октомври
25 г. от смъртта на КИРИЛ ЦОЧЕВ БРАТАНОВ (05.03.1911–16.10.1986),
животновъд.
Академик (1971).

16 октомври
125 г. от рождението на ГЕРХАРД РОДЕНВАЛД (16.10.1886–27.04.1945),
немски археолог.
Чуждестранен член (1943).

17 октомври
145 г. от рождението на БОГОМИЛ ВАСИЛЕВ БЕРОН (17.10.1866–
04.09.1936), дерматолог и венеролог.
Действителен член (1907).

18 октомври
60 г. от смъртта на АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ХРИСТОВ (20.03.1872–
18.10.1951), физик.
Дописен член (1921).

19 октомври
75 г. от рождението на ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЮЗЕЛЕВ (19.10.1936),
историк-медиевист.
Академик (2003).

19 октомври
80 г. от смъртта на СТЕФАН ПАНАРЕТОВ (ПАРАШКЕВОВ) ХАДЖИ
ИЛИЕВ (04.10.1853–19.10.1931), филолог, просветен деец, общественик
и публицист, дипломат.
Редовен член (1884). Дарител на БАН.
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19 октомври
50 г. от смъртта на МИХАИЛ САДОВЯНУ (05.11.1880–19.10.1961),
румънски писател.
Чуждестранен член (1947).

22 октомври
120 г. от смъртта на ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАВЕЛИН (АРХИМАН
ДРИТ ЛЕОНИД) (22.02.1822–22.10.1891), руски писател и археограф –
литератор, библиограф, археолог, етнограф.
Чуждестранен член (1884).

23 октомври
120 г. от смъртта на ИВАН ДАНЕВ (1853–23.10.1891), книжовник,
общественик.
Редовен член (1884).

23 октомври
55 г. от рождението на ПЕТЪР АТАНАСОВ КРАЛЧЕВСКИ (23.10.1956),
физикохимик.
Член-кореспондент (2004).

25 октомври
105 г. от смъртта на ТОДОР СТОЯНОВ БУРМОВ (02.01.1834–25.10.1906),
книжовник, публицист, обществено-политически деец и държавник.
Редовен член (1884).
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26 октомври
80 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ИСАЕВ (26.10.1931),
руски биолог.
Чуждестранен член (1989).

27 октомври
5 г. от смъртта на БОРИС ХРИСТОВ БОРОВСКИ (25.09.1925–27.10.2006),
електроинженер.
Член-кореспондент (1984).

27 октомври
10 г. от смъртта на АНА ВЪРБАНОВА АНГЕЛОВА (25.07.1922–
27.10.2001), лекар-физиолог.
Член-кореспондент (1984).

28 октомври
20 г. от смъртта на ИЛИЕ Г. МУРГУЛЕСКУ (27.01.1902-28.10.1991),
румънски химик.
Чуждестранен член (1974).

30 октомври
60 г. от рождението на СТЕФАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ (30.10.1951),
френски молекулярен биолог.
Чуждестранен член (2008).
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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

АВРАМОВ, Димитър Григоров. Етюди върху модернизма / Димитър Григоров. – София :
Фън Тези-ЕООД, 2010. – 670 с. : Бележки под линия
ISBN 9789549344533    
System number [000150141]
АЗ ПИСАК... Българска кирилска епиграфика : [Изложба 15 май - 30 септември 2010 г.] / Състав.
Коста Хаджиев, Красимира Карадимитрова, Катя Меламед. – София : БАН. Археологически
институт с музей, 2010. – 40 с. : с ил.
ISBN 9789549472011
System number [000130011]
АНЧЕВ, Панко. Христо Ботев като мислител : Хипотези / Панко Анчев. – София : Захарий
Стоянов, 2010. – 165, [2] с.
ISBN 9789540905198
System number [000150771]
БАЛАМЕЗОВ, Стефан Гаврилов. Министрите – тяхната роля и тяхната власт – в парламентарната монархия / Стефан Гаврилов Баламезов. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски,
2010. – XXXIV, 130 с. ; Кн. съдържа и «Парламентаризъм versus монархизъм» от проф. д-р
Георги Близнашки. – с. VII-XXXIV ; Бележки под линия
ISBN 9789540730370
System number [000140016]
БЕЛЧЕВ, Михаил. По първи петли : Избрани стихотворения / Михаил Белчев. – София : Милениум, 2010. – 60 с.
ISBN 9789545151057   
System number[000149378]
БЕНЕДИКТ 16 папа. Иисус от Назарет : Т. 1 : От Кръщението в Иордан до Преображението – / Папа Бенедикт ХVІ ; Прев. от нем. ез. Георги Каприев. – София : КХ., София : КХ.,
2009. – 439 с.
ISBN 9789545871429
System number [000149363]
БОГДАНОВ, Илия. Топ шпионите в България / Илия Богданов. – София : Атон ; Ню медиа
груп, 2010. – 102, [1] с .
ISBN 9789548252263
System number [000150455]
БОЕВ, Красимир. Мафия : Най-големите престъпни империи в света / Красимир Боев. – София : Ню медиа груп, 2010. – 204, [3] с.
ISBN 9789543401468
System number [000149677]
БРАДШОУ, Кари. Дневниците на Кари Брадшоу / Кари Брадшоу ; Прев. Антоанета ДончеваСтаматова. – София : Кръгозор, 2010. – 314 с.
ISBN 9789547712270
System number [000149580]

15

БРОСАР, Себастиан дьо. Речник по музика (ІІ, 1705) / Себастиан дьо Бросар ; Прев. и комент.:
Явор Конов. – [София] : НИБА Консулт, 2010. – xvi, 639 с. : с ил. ; Кн. е превод от факсимиле
на най-пълното издание на този речник - второто - от 1705 г.
ISBN 9789544510305    
System number [000151128]
БСП - ВЧЕРА, днес, утре : Материали за политическо образование / Авт. кол.: Бойко Великов
[и др.] ; Ред. Мая Буковска ; Снимки Иван Стоименов. – София : Графимакс 02 ООД ; Център
за исторически и политологически изследвания, 2009. – 108, [1] с. : с ил.
ISBN 9789549219470
System number [000151007]
БУШКОВ, Александър. Стръв за Пираня : [Роман] / Александър Бушков ; Прев. Ива Николо
ва. – [София] : Персей, 2007. – 461 с.
ISBN 9789549420616
System number [000150647]
ВРЕМЕТО на Левски : Сб. статии / Александър Стефанов и др. ; Науч. ред. Пламен Митев. –
София : Културно-просветно дружество Родно Лудогорие, 2010. – 422 с. : с ил. ; Бележки под
линия
ISBN 9789549493276    
System number [000150944]
ГАНГОВ, Елисавет. Белите лалета : Роман / Елисавет Гангов. – София : Плеяда, 2010. – 216 с.
ISBN 9789544093020
System number [000149370]
ГАРСИЯ, Ками. Прелестни създания : [Роман] / Ками Гарсия, Маргарет Стоъл ; Прев. Паулина
Мичева. – София : Кръгозор, 2010. – 414 с.
ISBN 9789547712300
System number [000149975]
ГЕРАСИМОВ, Валентин. Далече от рая : Стихове / Валентин Герасимов. – София : Захарий
Стоянов, 2010. – 44, [2] с.
ISBN 9789540904740
System number [000150451]
ГЕШЕВ, Стоян Д. Данъчна система на България / Стоян Д. Гешев, Иван Г. Стоянов. – София :
Институт по международно право, 2010. – 319 с. : с факс. ; Бележки под линия
ISBN 9789549126549    
System number [000150201]
ДАМЯНОВ, Дамян Петров. Прощална разходка : Стихотворения / Дамян Петров Дамянов. –
София : Милениум, 2010. – 61 с.
ISBN 9789545150876
System number [000149375]
ДАНАИЛОВ, Георги Христов. Мемоарите на едно жълто паве / Георги Данаилов. – Велико
Търново : Абагар, 2009. – 140, [1] с.
ISBN 9789544278625
System number [000150268]
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ДЕЛЕВА, Надежда Савова.Ултраструктура на менингиомите : Атлас = Ultrastructure of
meningiomas : Atlas / Надежда Делева. – Варна : Актуална медицина, 2010. – ХХІV, 162, [1]
с. : сн. ; Библиогр. с. [163]
ISBN 9789549262421    
System number [000151222]
ДЕЧЕВ, Стефан. Политика, пол, култура : Статии и студии по нова българска история / Стефан
Дечев. – Стара Загора : Кота, 2010. – 304 с. : Бележки под линия
ISBN 9789543052943    
System number [000150159]
ДИМИТРОВ, Божидар. Да докоснеш мощите на Кръстителя / Божидар Димитров, Казимир
Попконстантинов. – [София] : Стандарт нюз, 2010. – 64 с. : с ил.
System number [000150776]
ДИМИТРОВ, Иван Тонев. Етнокултурна среда и психосоциално развитие / Иван Тонев Димитров. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 256 с. : с ил. ; Библиогр. с. 236-255
ISBN 9789540730097    
System number [000137699]
ДИМИТРОВ, Любомир. Теория на ХаЧО : Днешния свят, България, кризата и изходът от нея! :
(За вълците и овците) Или за вечната борба на човека с Животното и Любовта, като Хармония! :
Словесни конструкции / Любомир Димитров. – Силистра : [Б. изд.], 2010. – 32 с.
System number [000149998]
ДОЙЧЕВА, Венета. Думи и Еринии : Текстове за театър и драматургия / Венета Дойчева. –
София : Петко Венедиков, 2010. – 319 с. : със сн.
ISBN 9789549870428
System number [000150476]
ДОНЧЕВ, Антон Николов. Време разделно. Ист. роман : Странният рицар на свещената книга /
Антон Дончев. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005. – 686 с.
ISBN 9540721350
System number [000034248]
ДРАМБОЗОВ, Георги Кръстопът на музите : Стихотворения / Георги Драмбозов. – София :
Захарий Стоянов, 2010. – 81, [4] с.
ISBN 9789540904870
System number [000150357]
ДУРИНА, Даниела Стоянова. Отчитане на дълготрайните материални активи. Отчитане на
нематериалните активи / Даниела Дурина. – София : ФорКом, 2008. – 88 с. : с табл.
ISBN 9789544641689
System number[000151484]
ЕВРОПЕЙСКО договорно право - потребителски договори / Състав. Мариан Пашке, Венелина
Павлова, Теодор Пиперков. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 290 с. :
Бележки под линия
ISBN 9789540729855    
System number [000141209]
ЕШ-ШАРАВИ, Мухаммед Мутевелля. Чудото на Корана / Мухаммед Мутевелля еш-Шарави ;
Прев. Айхан Селиман. – София : Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България,
2010. – 176. с.
ISBN9789549880335
System number [000150009]
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ИВАНОВА, Ивайла. Народните лечители на България / Ивайла Иванова. – [София] : Ню медиа
груп, 2010. – 125, [2] с. : с портр.
ISBN 9789543401604
System number [000150404]
ИЛИЕВА, Силвия. Подходи и методи за реализация на софтуерни системи / Силвия Илиева,
Владимир Лилов, Илина Манова. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010. – 431 с.
: с ил. ; Речник на използваните термини с. 422-424 ; Индекс с. 427-431 ; Библиогр. с. 425
ISBN 9789540729992    
System number [000139975]
ИСТОРИЯ на град Харманли от древността до 1989 г. / Състав. Недялко Димов. – [София] :
Златен змей, 2010. – 790 с. : с ил. ; Бележки след всяка глава 
ISBN 9789547760110     
ISBN 9789547760127    
System number [000150189]
ЙОСИФОВ, Добрин. Възкръснала обич : Поема / Добрин Йосифов, Цонка Съйкова ; Рис.
Евгени Босяцки. – София : Рал Колобър, 2010. – 34, [1] с. : с рис.
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