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15 февруари 2012 г. ръкописът на сборника „Русский мир Болгарии” беше предаден
в Академичното издателство „Проф. Марин Дринов”. Изготвен е от колектив на ЦБ на БАН
и е финансиран от Националния фонд за научни изследвания.
Съдържанието му обхваща био-библиографии на над 1000 представители на руската
емиграция в България, художествени произведения от руски емигранти, руски старопечатни
книги в България и други.
изпълнението на съвместния проект „Електронна библиотека на българоруските научни връзки в областта на естествените науки” между ЦБ на БАН и Библиотеката
по естествени науки на Руската академия на науките.
20 февруари 2012 г. Председателят на БАН академик Никола Съботинов участва
в откриването на Регионален център за нематериално културно наследство под егидата на
ЮНЕСКО заедно с Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова, министрите на
външните работи Николай Младенов и на културата Вежди Рашидов. Българската академия
на науките заедно с двете министерства е съосновател на Центъра.
колегия открива нова рубрика „ МЕЖДУНАРОДНИЯТ КНИГООБМЕН
НА БАН”.
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инициатива на Научния архив на Българската академия на науките и на Националния
съвет на Българския Червен кръст се възобновява традицията за отслужване на панихида в
памет на големия български държавник, политик, общественик и меценат Иван Евстратиев
Гешов. Панихидата ще се състои на 9 март 2012 г. от 13.00 ч. в храм „Св. София“. Слово в
памет на Иван Евстр. Гешов ще произнесе отец Ангел Ангелов, секретар на Софийската мит
рополия.
9 март 2012 г. от 11.30-13.30 ч. в големия салон на БАН ще бъдат отбелязани 69
години от спасението на българските евреи от Холокоста под наслов “Бъдещи хоризонти на
едно общо героично минало. България и Израел днес”.

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация
свиква редовно общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 10
април 2012 г. от 9.00 ч. в Голямата зала на Българската академия на науките, София,
ул. „15 ноември“ №1.
Започна записването за курсове в Центъра за продължаващо образование на
библиотекари през март 2012 г. За повече информация
Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” на Фило
софския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” предлага предва
рителна информация за магистърската програма „Библиотечно-информационни науки
и културна политика” – летен прием за учебната 2011/2012 г. за студенти-магистри,
завършили бакалавърската степен на специалност „Библиотечно-информационни
науки”, както и за бакалаври и магистри, завършили други специалности.

3

Войната за освобождението на България (1877 – 1878) в документи, съхранени в НАучния архив НА БАН
по повод на 135-годишнината от началото на руско - турската
освободителна война
Габриела Вапцарова, Дарина Илиева – Научен архив БАН

“Русия е водила многобройни войни с Турция. Но нито една не е била така народна в
Русия, както днешната. От императора, суверен, добросърдечен, какъвто не е имало никога
досега, до последния войник, до последния селянин, всички са готови да пожертват покой,
богатство, живот, за да освободят българите от петвековното иго на турците.”
15(27) юни 1877 г. (1)
В поредицата от съдбоносни събития, определящи историческото развитие на българския народ, Руско-турската освободителна война (1877–1878) заема особено важно място.
След отказа на Турция да се съобрази с дипломатическите усилия от страна на Великите сили
за уреждане на Източната криза по мирен начин на 12 (24) април 1877 г. руският император
Александър II подписва в Кишинев “Манифест за обявяване война на Турция”.
На това величаво събитие от най-новата история на България, завършило с подписването на мирния договор в Сан Стефано, е посветена настоящата статия. Научният архив
на БАН пази уникални документи, снимки и спомени, които проследяват отделни епизоди от
хода на военните действия, участието на членове на Българското книжовно дружество (БКД)
в Освободителната война и първите стъпки в изграждането на българската държава.
За желанието на българската емиграция в Румъния да се включи активно в започващите бойни действия научаваме от възванието на Българския централен комитет (БЦК) към
народа:
“...Отечеството ни вика на оружие! Нека първият гръм на руския топ да ни намери
готови за тая свещена борба... Българи, напред! Бог и нашите братя руси също са с нас!...
Българи! Всички ний трябва да станем като един человек, да посрещнем нашите освободи
тели и да съдействаме с всичките си сили на руската армия.” (12 април 1877 г., Букурещ.) (2)
С помощта на славянските комитети в Русия и българските благотворителни организации се създават първите три доброволчески дружини в Кишинев, а следващите – в Плоещ.
Така започва своя боен път многочислена военна формация под името “българско опълчение”.
В писмо на Найден Геров до известния славянофил Иван С. Аксаков четем за искането на
българи от Букурещ да изработят знамена за първа и втора опълченски дружини (3), а Евлоги Георгиев изпраща помощи за опълчението (4). Българското човеколюбиво настоятелство
съдейства за закупуването на дрехи, храни, лекарства, медицински инструменти и материали,
както и парични помощи (5). От очерка на Дабко Устагенчев, посветен на Руско-турската
война, научаваме за поздравителен адрес на българската емиграция в Румъния до император
Александър II. (6)
За обстановката в страната намираме по-подробни сведения в запазените писма на
семейство Шишманови и Владимир Божинов до проф. Иван Шишманов. Още в деня на обявяването на войната Дунавската армия преминава р. Прут и започва форсирането на Дунав.
За събитието Вл. Божинов пише:
“... Главното тук нещо, което занимава хората, е: вчера ся свикаха гражданите в конака,
дето ся прочете Царский ферман, който известяваше на всичките поданици, че войната ся е
обявила. Следователно препоръчваха строго всекиго да си гледа работата и да бъде готов
секий да посрещне неприятелите; за които ся каза, че минали вече река Прут; и от неделя ще
гръмни първия топ. – освен туй днес е затворен всичкия пазар и мъжкият пол работи ... на
калето; ... тъй също и Дунава е затворен...” (15 април 1877 г., Свищов) (7)
По-подробни данни за освобождението на Свищов се намират в семейната преписка
на Шишманови:
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“... подир са научихме, че Русите туриле мост долу при Стъклен Лозята и захванали да
минуват, а Турски войски нямаше у Свищов [повече] от 1000 души и само 2 топа... тоест четири
сахата можаха да удържат, че като нададоха да бегат... като че метла ги измете от Свищов...”
(28 юни 1877 г., Свищов)
“... Мостът им е от враници и отгоре дъски, само 600 души от Русите паднали, а Турците
като им са зная числото колко са паднали...
... Русите ... като чуваме и зели Търново и Никопол ... у Свищов се бяха събрали 200 000
войска, но сега са по расправиха тези и ще додат други, у дома имахме 5 души големци и 60
души солдати и те бяха музиканти, но те стояха една неделя и си отидоха, а сега додоха други
и дадохме къщата...
... Тук много младежи са писаха аскер и на дългия Иван син му Пепи беше са писал
без дозволението на баща си ... имената дадоха 6 хиляди българчета, но само 500 останаха, а
другите отидоха с Русите да се бият [срещу турците]...” (28 юни 1877 г., Свищов) (8)
Настроенията сред българското население в навечерието на войната се проследяват в
спомените на митрополит Климент (Васил Друмев) (9) и в част от писмата на Евлоги Георгиев до Найден Геров. (10)
Подробен разказ за влизането на руските войски в Свищов и назначаването на първия
губернатор на града се съдържа в писмо от роднини на Н. Геров, Рада и Кирко Киркович.
“... Ний впрочем у дома си все мисляхме, че заедно със щастливото преминаване през
Дунава на русите Вий сте преминали с тях в Българско – ето защо почти всякой ден със жадни очи следяхме по вестниците, ще са оправдае ли предположението ни за Вас. Наконец оня
ден получихме “Московски ведомости” от 16-ий текущаго, гдето с голяма радост прочетохме
за събитието, което се свършило в Свищов на 4 Юлия, в който тържествен ден Вий сте назначен за Губернатор на Западното Окръжие Русчуско с резиденция в Свищов. И тъй много
сме честити като гледаме, че многогодишните ваши трудове за освобождението на нашия
народ, наконец Ви възнаградиха с достойна награда – да управлявате една част от любимия
ни български народ...
... Прочие, дано Господ помогне на руското славно и победоносно оружие да освободи
и останалата част на нашите братя българи и така да ги избави от вековното иго турско...”
(20 юли 1877 г., Кром) (11)
Много български патриоти оказват ценна помощ на руската армия като разузнавачи,
строители на фортификационни съоръжения, доставчици на продукти, в санитарно-медицинското обслужване, преводачи и т.н. Научният архив на БАН съхранява важни документи
за участието на членове на БКД в разглежданите събития. Председателят Марин Дринов е
специално командирован от Харковския университет на разположение на канцеларията на
княз В. А. Черкаски, ръководител на Временното руско управление (12). Отделни членове
на Дружеството – Петко Р. Славейков, Атанас Шопов, Атанас Илиев и др., действат като
преводачи и разузнавачи към командването на руската армия, за което след Освобождението
са им връчени специални награди. Запазени са свидетелствата на Николай П. Палаузов от
V армейски корпус, подписано от генерал Радецки, на Атанас Илиев и Кръстю Мирски за
честната им и патриотична служба. (13)
В съхранените семейни преписки намираме сведения за освобождението на различни
български градове: Тулча, Варна, Свищов, Тетевен, Плевен, Стара Загора. Така например в
писма на роднини до Атанас Илиев четем за опожарената и разрушена от турците Стара Загора
(14). Същия сюжет срещаме и в писмо на Петко Р. Славейков до сина му Иван:
“... Не мога да прежаля големите загуби, които мя сполетяха в отношение на филологическите и книжовните ми трудове, които са невъзвратими. Защото нищичко не избавих...
но всичко пак може да ся попълни каквото е било, само това няма да са постигне никога, от
това загубата, колкото е моя и ваша, толкоз повече е на народа, който ся лишава также от
неоценими за него сбирки и трудове.” (15)
Темата “Плевен” присъства в писмото на Христо Геров до Н. Геров, в което той споделя
радостта си от освобождението на града (16). С него започва общото руско настъпление и в
края на декември Западният отряд, предвождан от генерал Гурко, навлиза в софийското поле. За
напредването на войските научаваме от писмо на Атанас Илиев до Георги х. Николов. (17)
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В Научния архив на БАН се пази и един оригинален списък на руснаци, участвали в
освободителната война и имащи принос в изграждането на новата българска държава (18).
Интерес представляват и уникалните снимки на първите български и руски паметници, чието
изграждане започва на Шипка веднага след Освобождението. (19)
Съдбата на българите се решава от двата мирни договора – прелиминарния в Сан
Стефано и окончателния в Берлин. Последният договор, категорично зачертаващ предварителните договорености от Сан Стефано, е тежък и трудно поправим удар върху българската
национална кауза. Очевидно е, че Берлинското творение генерално се разминава с възрожденския идеал на българина за възстановяване на собствената му държавност. Извън територията
на Княжеството остават безспорно български земи и население, което по брой надхвърля това
в границите на официално признатата ни държава.
Новината за разпокъсването на България предизвиква вълна от всеобщи протести, отправени до Русия и Великите сили. Научният архив пази прошение от жителите на град Тулча
до Александър II срещу присъединяването на част от Добруджа към Румъния; Възвание на
Привременното българско управление в Македония към всички българи и славяни в подкрепа на борбата срещу разделянето на България; Мемоар до Великите сили в Цариград срещу
Берлинския договор (20); както и много писма с призив за събиране на подписи в подкрепа
на борбата за обединение на всички български земи.
Това богато документално наследство от фондовете на Научния архив на БАН помага
да се съхрани и възвеличи паметта за героите от Руско-турската война. Защото саможертвата
и подвигът на руските войници и българските опълченци дават основателен повод на признателните потомци да изберат 3 март за национален празник на България. Това е денят, в който
на картата на Европа отново се ражда България.

БЕЛЕЖКИ
(1) НА БАН, ф. 26к.
(2) НА БАН, ф. 46к.
(3) НА БАН, ф. 18к.
(4) НА БАН, ф. 18к.
(5) НА БАН, ф. 34к.
(6) НА БАН, ф. 1к.
(7) НА БАН, ф. 11к.
(8) НА БАН, ф. 11к.
(9) НА БАН, ф. 54к.
(10) НА БАН, ф. 18к.
(11) НА БАН, ф. 18к.
(12) НА БАН, ф. 104к.
(13) НА БАН, ф. 103к; ф. 46к; ф. 59к.
(14) НА БАН, ф. 46к.
(15) НА БАН, ф. 113к.
(16) НА БАН, ф. 18к.
(17) НА БАН, ф. 46к.
(18) НА БАН, ф. 59к.
(19) НА БАН, ф. 46к.
(20) НА БАН, сб. IХ, ф. 19к, ф. 46к.
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75 години от смъртта на проф. Николай Никанорович Глубоковски
На 18 март 2012 г. се навършват 75 години
от смъртта на проф. Николай Никанорович Глубоковски – руски богослов, библеист и църковен
историк, професор, доайен на академичното богословие в България и дописен член на БАН.
Той е роден на 19 декември 1863 г. в село
Кичменчский городок, Вологодска губерния в
семейство на свещеник. Завършва с отличие Московската духовна академия и през 1891 г. защитава докторска дисертация за блажения Теодорит,
епископ Кирски. До 1918 г. е почетен професор в
Санктпетербургската духовна академия. След Октомврийската революция
академията е закрита, родният му брат и племенникът му са убити и е
застрашен собственият му живот. През 1921 г. успява да замине за Финландия, а оттам през Германия и Чехия отива в София, където е поканен
за професор в Богословския факултет на Софийския университет. В България идват и много негови ученици, между които четирима митрополити.
В продължение на 14 години със своята плодотворна преподавателска,
научна, издателска и църковно-обществена дейност той се утвърждава
като патриарх на православната богословска наука в България. Той е един
от основателите на Православния богословски институт в Париж, а през
1929 г. е избран за член на БАН. Неговата изключителна теологическа
ерудиция и феноменални езикови способности му донасят неоспорим авторитет в църковния, научния и обществен живот както в България, така
и по света.
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ИЗЛОЖБИ В ЦЕНТРАЛНАТА СГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА
НАУКИТЕ

Лидия Чолпанова, E-mail: refer1@cl.bas.bg
Войната за освобождението на България в документи
135 години от началото на Руско-турската освободителна война
На 12(24) април 1877 г. руският император Александър II прочита в Кишинев Манифеста за обявяване на освободителната за България война. На това важно събитие от най-новата
история на България е посветена настоящата изложба, организирана от Научния архив на
БАН. Представени са уникални документи и снимки, които проследяват отделни епизоди от
хода на военните действия, както и участието на членове на Българското книжовно дружество
(БКД) в Освободителната война.
Активността на българската емиграция в Румъния е илюстрирана с отправеното в
същия ден Възвание на Българския централен комитет (БЦК) “да съдейства с всичките си
сили на руската армия” в предстоящите събития. Настроенията сред българското население и
обстановката в навечерието на войната се проследяват в представените детайли от спомените
на митрополит Климент (Васил Друмев) и в част от писмата на Евлоги Георгиев до Найден
Геров. Съхранените документи на Българското човеколюбиво настоятелство дават информация за закупуването на дрехи, храни, лекарства, медицински инструменти и материали, както
и събирането на парични помощи за руската армия и Българското опълчение. В писмото на
Рада и Кирко Киркович до Найден Геров подробно се разказва за влизането на руските войски
в Свищов и за назначаването му като губернатор на града.
Акцентът в експозицията са документите за участието на членовете на БКД в разглежданите събития. Между тях могат да се видят свидетелствата за заслуги на Николай П.
Палаузов, подписано от генерал Радецки и на Атанас Илиев “за честната му и патриотична
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служба”, документи за назначаването на Марин Дринов, Найден Геров, Васил Д. Стоянов и
Марко Балабанов като губернатори и вицегубернатори на различни български градове по
време и непосредствено след войната. Председателят на БКД Марин Дринов е специално
командирован от Харковския университет на разположение на канцеларията на княз В. А.
Черкаски. Отделни членове на Дружеството като Кръстю Мирски и Николай Хр. Палаузов
действат като преводачи и разузнавачи на руската армия. В запазени семейни преписки има
сведения за освобождението на отделни български градове – Свищов, Плевен, Силистра, Тутракан, Тулча. Особено интересно е едно от писмата на Н. Геров до Евлоги Георгиев с данни
за руските виждания, свързани с подписването на прелиминарния мирен договор. Показани
са фотографии и на първите български и руски паметници, чието изграждане започва след
1878 г.
Картите на България според Санстефанския и Берлинския договор допълват изложбата.
Естествен завършек са таблата, посветени на договорите от Сан Стефано и Берлин.
В експозицията е включен и документален материал от Държавния архив на Руската
федерация. Някои документи са свързани с участието на престолонаследника, Великия княз
Александър Александрович, във войната: дневник-календар за 1877 г. с бележка за падането
на Плевен, преписка със съпругата му Мария Фьодоровна с подробности от войната и за
дейността на руския Червен кръст.
Част от снимките разкриват ежедневието на руската войска и епизоди от военните
действия. Изложен е и портретът на император Александър II, рисуван от известния петербургски фотограф С. Л. Левицки. Уникален документ е благодарственото писмо на видни
българи от Одринската епархия до граф Н. П. Игнатиев, скрепен с техните подписи и лични
печати. Закачка към историята са празничните менюта от полкови тържества след войната.
Изложбата за пореден път показва, че съхранената памет за героите и събитията е жива
вече 135 години и, че прякото участие на българите е заслуга, принос и достойнство на целия
народ за извоюване на свободата и изграждане на новата българска държава. Саможертвата
и подвигът на руските войници и българските опълченци дават основателен повод на признателните потомци да изберат 3 март за национален празник на България!
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ПРЕДСТОЯЩИ ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2012)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

1 март
115 г. от рождението на САВА ЦОЛОВ ГАНОВСКИ (01.03.1897–
24.04.1993), философ, педагог, обществено-политически и държавен деец,
дипломат, публицист.
Академик (1952). Заместник-председател на БАН (1957–1959).

1 март
105 г. от рождението на ВЕРНЕР ХАРТКЕ (01.03.1907–14.06.1993), немски
историк, археолог и филолог-класик.
Чуждестранен член (1966).

2 март
100 г. от рождението на ЛАЙОШ ЯНОШИ (02.03.1912–02.03.1978),
унгарски физик.
Чуждестранен член (1958).

3 март
135 г. от рождението на ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ ХАРИЗАНОВ (03.03.1877–
07.05.1965), географ и етнограф.
Дописен член (1937).

3 март
25 г. от смъртта на БОЯН ЛАЗАРОВ ПЕТКАНЧИН (08.04.1907–
03.03.1987), математик.
Академик (1967).
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6 март
135 г. от рождението на НИКОЛА ВАСИЛЕВ МИХОВ (06.03.1877–
05.04.1962), икономист-статистик, библиограф и културно-просветен деец.
Академик (1947).

7 март
150 г. от рождението на ЛУКАН ГЕЧОВ ХАШНОВ (07.03.1862– 08.05.1917),
строителен инженер.
Действителен член (1900).

7 март
110 г. от рождението на ХАНС ЩУБЕ (07.03.1902–14.05.1989), немски
растениевъд и генетик.
Чуждестранен член (1961).

9 март
50 г. от смъртта на ЗДЕНЕК НЕЙЕДЛИ (10.02.1878–09.03.1962), чешки
историк, музиковед и държавен деец.
Чуждестранен член (1952).
12 март
10 г. от смъртта на ИЛЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ (03.06.1931–12.03.2002),
историк, държавен деец.
Академик (1989). Заместник-председател на БАН (1984–1986).

12 март
105 г. от смъртта на ЮРДАН ИВАНОВ МИРЧЕВ (16.02.1862–12.03.1907),
икономист, публицист и библиограф.
Действителен член (1900). Ковчежник на БКД (1905–1907).
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14 март
130 г. от рождението на ВАЦЛАВ СИЕРПИНСКИ (14.03.1882–21.10.1969),
полски математик.
Чуждестранен член (1936).

15 март
75 г. от смъртта на ЕРИХ КАРЛ БЕРНЕКЕР (03.02.1874–15.03.1937),
немски езиковед-славист.
Чуждестранен член (1926).
18 март
75 г. от смъртта на НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ ГЛУБОКОВСКИ
(18.12.1863–18.03.1937), руски богослов. Работил в София.
Чуждестранен член (1929).

19 март
70 г. от смъртта на ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ФРАНЦЕВ (24.03.1867–
19.03.1942), руски славист, филолог, историк.
Чуждестранен член (1926).

20 март
145 г. от рождението на ЛАЗАР ВАНКОВ СТОЯНОВ (20.03.1867–
23.08.1923), геолог, обществен деец.
Действителен член (1900). Дарител на БАН.

20 март
140 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ХРИСТОВ (20.03.1872–
18.10.1951), физик.
Дописен член (1921).
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21 март
125 г. от смъртта на ПАНАРЕТ митрополит ПОГОНИАНСКИ (ПАНАЙОТ
РАШЕВ ЙОАНИДИ) (1808–21.03.1887), църковен деец, общественик.
Почетен член (1884).

23 март
30 г. от смъртта на АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛИЕВИЧ СИДОРЕНКО
(19.10.1917–23.03.1982), руски геолог.
Чуждестранен член (1977).

24 март
95 г. от рождението на ДЖОН КОУДЪРИ КЕНДРЮ (24.03.1917–
23.08.1997), английски биохимик и биофизик, сър (1974), Нобелова награда
за химия (1962).
Чуждестранен член (1979).

24 март
145 г. от рождението на ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ФРАНЦЕВ
(24.03.1867–19.03.1942), руски славист, филолог, историк.
Чуждестранен член (1926).

26 март
120 г. от рождението на СИНИША СТАНКОВИЧ (26.03.1892–20.02.1974),
сръбски паразитолог – зоолог, хидробиолог, биогеограф, еколог.
Чуждестранен член (1961).
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ÊÍÈÃÈ ÎÒ ÀÊÀÄÅÌÈЧÍÎТО ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ “ÏÐÎÔ. МÀÐÈÍ ÄÐÈÍÎÂ”,
ÏÎÑÒÚÏÈËÈ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН

ДИМИТРОВ, Александър Василев. Енергия в сградната обвивка /
Александър Василев Димитров. – София : Акад. изд. проф. Марин
Дринов, 2011. – 268 с. : ил. ; табл. ; Библиогр. с. 258-266
ISBN 9789543224715
System number [000215903]
В книгата е предложен обобщен авторски теоретичен възглед за
природата на енергийните взаимодействия на микроскопично тер
модинамично ниво, извършващи се в сградните обвивки. Той се
използва за съставяне на представителен списък на необходимите
макроскопични оценки за снемане на състоянието на сградната об
вивка и характеристиките на извършвани в нея преносни процеси.
Построена е хипотеза за действието на механизма за разсейването
на фотоните в масивната област на обвивката. Според тази авторска
хипотеза, слънчевите фотони възбуждат осцилиращо движение на
атомните структури на строителните материали на обвивката и вътрешната им поряризация
или йонизация. Описаният механизъм за пренос на енергията в сградната обвивка е наречен Модел на изоставащият температурен градиент”. На това основание са аналлизирани различни
видове енергийни превъплащения на макроскопично ниво в сградната обвивка.

ЕТНОГРАФСКИ проблеми на народната култура : T. 8. / Гатя Гатева
Симеонова и др. ; Състав. Анатол Василев Анчев. – София : Акад.
изд. проф. Марин Дринов, 2011. – 350 с. : Резюмета на англ. и рус. ез.
след всяка тема ; Бележки под линия Библиогр. след всяка тема
ISBN 9789543224746
System number [000215924]
Публикуваните студии разкриват динамиката на явленията, от
насящи се до българската традиционна култура, единството на
тази култура, нейното богато многообразие и пъстрата й многоз
начност в рамките на общото. Различните подходи на авторите и
използваният от учените инструментариум за успешното решаване
на поставените от тях задачи дават възмжност да се проникне в
психологическата, обичайно-правната, семантичната, лингвинис
тичната, социологическата, култорологичната и, разбирасе , етно
логичната страна на явленията, за да се разкрие по-всеобхватното и по-убедително част от
същХРИСТСТОВ, Стефан Христов. Деформации, напрежения и премествания при заваряване
/ Стефан Христов Христов. – София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2011. – 257 с. : ил. ;
Резюме на англ. ез. 255-256 ; Библиогр. с. 252-254
ISBN 9789543224135
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МЕЖДУНАРОДЕН симпозиум Златното пето хилядолетие. Тракия
и съседните райони през каменно-меднат епоха : Пазарджик. 2011.
Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през ка
менно-медната епоха : Докл. от междунар. симпоизиум в Пазарджик,
Юндола, 26-30. 10. 2009 г. / Под ред. на Явор Бояджиев, Стоилка
Терзийска-Игнатова. – София : БАН. Археологически институт с
музей, 2011. – 339 с. : ил. ; Библиогр. след всяка тема
ISBN 9789549472097
System number [000222007]
Материали от Международният симпозиум „Златното пето
хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната
епоха”, проведен през 2009 г. в Пазарджик., посветен на
70-годишнината от първите разкопки на селищна могила Юнаците.
Подновените преди 35 години проучвания на този емблематичен за
праисторията на Балканите и Югоизточна Европа обект обогати европейската праистотрия с
много нови научни факти за живота на древните обитатели на българските земи.

ХРИСТОВ, Стефан Христов. Деформации, напрежения и премест
вания при заваряване / Стефан Христов Христов. – София : Акад.
изд. проф. Марин Дринов, 2011. – 257 с. : ил. ; Резюме на англ. ез.
255-256 ; Библиогр. с. 252-254
ISBN 9789543224135
System number [000215896]
Монографията представлява теоретико-експериментално изследване
на заваръчните деформации, напрежения и премествания, причините
за появата им, факторите, които влияят върху тяхното развитие,
както и възможностите за регулирането им.

ÍÎÂÈ ÏÎÑÒÚÏËÅÍÈЯ ÂÚÂ ÔÎÍÄÀ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÀТА ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÍÀ
ÁÀÍ
Евгения Станчева, E-mail: jeny@cl.bas.bg
АКСЬОНОВ, Василий. Москва-ква-ква : (сцени от 50-те години) : Роман / Василий Аксьонов ;
Прев. от рус. Здравка Петрова. – София : Факел Експрес, 2010. – 399 с.
ISBN 9789549772708
System number [000160748]
АЛМАЛЕХ, Мони Ешуа. Светлината в стария завет / Мони Алмалех. – 1. изд. – София :
Кибеа, 2010. – 448 с. : ил. ; Библиогр. с. 438-446
ISBN 9789544745387
System number [000165407]
АНГЕЛОВ, Слави. Наглите : Документално разследване за бандата, която отвлече тринайсет
и уби двама / Слави Ангелов. – 1. изд. – София : Вестникарска група България, [2010]. –
272 с. : с ил.
ISBN 9789549244830
System number [000164549]
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АНГЕЛОВА, Мария Иванова. Организиране на движението, специално ползване на пътищата
и дейност на пътната полиция / Мария Ангелова. – София : НИКК, 2009. – 147 с. : табл. ;
Библиогр. с. 145-146
System number [000165162]
АНДРЕЙЧИН, Иван Стоянов. Песни за нея / Иван Ст. Андрейчин ; Представен от Николай
Ликовски. – София : Библиофилско издателство Ликовски, 1996. – 128 с. : 1 портр.
ISBN 9545220066  
System number [000161845]
АРУИН, Николас. Извисяване / Николас Аруин ; Прев. от англ. Ива Кацарова. – София :
ТОЛА, 2010. – 78 с. : с ил.
ISBN 9789549257915
System number [000160767]
АРЧЪР, Джефри. Затворник по рождение / Джефри Арчър. –София : Рийдърс Дайджест,
2010. – 182 с.
ISBN 9789549935608
System number [000163756]
БАКАЛОВ, Ганчо. Прозрението : (Документален роман за Васил Левски и БРЦК - Ловеч) /
Ганчо Бакалов. – София : Световит, 2010. – 423 с. : с ил. ; Библиогр. с. 421-422
System number [000160701]
БАРКЛИ, Линуд. Няма време за сбогом / Линуд Баркли. – София : Рийдърс Дайджест,
2010. – 159 с.
ISBN 9789549935769
System number [000163763]
БАРЪМСКИ, Иван Христов. Усъвършенстване дейността на пътната полиция при настъпва
не на пътнотранспортни произшествия / Иван Баръмски. – София : НИКК, 2009. – 135 с. :
табл. ; Библиогр. с. 133-134
System number [000165395]
БЕРГМАН, Джаки. Страх или любов? Вие избирате! / Джаки Бергман ; Прев. от англ.
Станислава Миланова. – София : Кибеа, 2010. – 151 с. : с ил.
ISBN 9789544745479
System number [000159727]
БЛАГОЕВ, Румен. Една банална история : Криминален роман / Румен Благоев. – [София] :
Кралица Маб, 2010. – 222, [1] с.
ISBN 9789545331022
System number [000160739]
БОДИКОУМ, Дейвид. В търсене на познанието : Наука и технология / Дейвид Бодикоум,
Саймън Хол, Майкъл Райт ; Прев. Росица Петкова ; Гл. ред. Албена Агасян. – [София] :
Рийдърс Дайджест, 2009. – 168 с. : с ил.
ISBN 9789549935424
System number [000159882]
БОЖКОВА, Славка. От извора на сърцето : Лирика / Славка Божкова. Силистра : РИТТ,
2010. – 66, [2] с.
ISBN 9547592459
System numbe [000161188]
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БОРИСОВА, Перса. За Кулския край, неговите хора и за социалистическите идеи / Перса Бо
рисова Лалова. – София : Дарита - Павлин Проданов, 2010. – 166 с. : с табл. ; Библиогр. в
края на кн.
ISBN 9789549059335    
System number [000160945]
БОЯДЖИЕВ, Димитър Иванов. Елегия [Бояджиев, Димитър] / Димитър Бояджиев ; Състав.,
предг. Иван Сестримски ; Худож. Николай Недялков. – [София] : Библиофилско издателство
Ликовски, 1996. – 123, [4] с. : с ил.
ISBN 9545220074   
System number [000161023]
БРАЙКОВА, Десислава. Цветна любов : Любовна лирика / Десислава Брайкова ; Фотогр.
Десислава Брайкова. – София : Кръстанова и син, 2010. – [46] с. : с фотогр.
ISBN 9789549244724  
System number [000160762]
БРАНДЛ, Карин. Магическият център : Творчески Фън шуй ритуал на силата / Карин Брандл ;
Прев. Добромила Хрисимова ; С ил. и фотогр. от Карин Брандл. – София : Аквариус, 2010. –
131, [5] с. : с ил. ; фотогр.
ISBN 9789548692403
System number [000161781]
БРУСЕВА, Мария Н. Управление на риска / Мария Брусева. – [Варна] : Черноризец Храбър,
2010. – 142 с. : с ил. ; Библиогр. с. 140-141
ISBN 9789547154605    
System number [000165419]
БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п]. Граждански процесуален кодекс. – 15. актуализ. изд. – София :
Сиби, 2011. – 310 с.
ISBN 9789547306899    
System number [000170932]
БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п]. Закон за задълженията и договорите / Състав. Кристиан Таков. –
7. изд. – София : Сиби, 2010. – XXX, 353 с. : Указ. ; Азб. указ. ; Лат. термини ; Съпоставителни
табл.
ISBN 9789547306400    
System number [000144941]
БЪЛГАРИЯ. Министерство на вътрешните работи. Държавна сигурност - структура и основни
документи : Документален сборник / Състав. екип Мария Бонева, Христо Христов ; Консулт.
Евтим Костадинов ; Отг. ред. д-р Орхан Исмаилов, ред. Татяна Кирякова ; Худ. Михаил Та
нев. – София : Мултипринт, 2010. – 508 с.
ISBN 9789549246728
System number [000157929]
БЪРЗАШКА, Виктория. С различен почерк / Виктория Бързашка. – [София] : Фондация Буквите,
2005. – 76, [4] с.
ISBN 954937520X
System number [000160068]

17

ВАЙСЕР, Лидия. Да проговорим руски веднага : [Самоучител] / Лидия Вайсер, Вероник Мьорг,
Аниес Шалапутов ; Прев. Радка Атанасова Чобанова-Димова [и др.]. – Пловдив : Хермес,
2010. – 173 с. : Съдържа : Граматическо прил. ; Българско-руски речник ; Граматически
индекс с. 134-173
ISBN 9789542609001    
System number [000161301]
ВАНСЛОВ, Виктор Владимирович. Хореографът Хикмет Мехмедов / В. В. Ванслов ; Прев. Аде
лина Калудова, Александра Литвина. – Бургас : Информа принт, 2010. – 230, [1] с. : със сн.
ISBN 9789548468374
System number [000160905]
ВАРНЕНСКИЯТ и Преславски митрополит Йосиф (1898-1988) : Т. 1. – 2. доп. изд. – Добрич :
Матадор 74, 2010. – 299 с., – 287 с. ; ХII с. със сн. ; с ил. ; Бележки след всяка гл.
ISBN 9789543712526
ISBN 9789543712533
System number[000159193]
System number [000159197]
ВАСИЛЕВА, Ангелина. Среднощен ферибот : [Поезия] / Ангелина Василева. – София : КаринаМариана Тодорова, 2010. – 80 с.
ISBN 9789543150625
System number [000160051]
ВУЧКОВ, Юлиан Димитров. Мемоари : Горещи страници от историята на България : Родината
и светът : Наши и чужди политици и творци от първите редици / Юлиан Д. Вучков. – София :
Enthusiast, 2010. – 496 с. : 1 л. фотогр.
ISBN 9789548657266
System number [000159962]
ВЪРЧУ, Дорийн. Целебни слова от ангелите : 365 послания за всеки ден / Дорийн Върчу ;
Прев. Владимир Зарков. – София : Бард, 2010. – 365, [2] с. : с цв. ил.
ISBN 9789546551726
System number [000160605]
ВЪЧКОВ, Александър Петров. Български военни униформи / Александър Въчков. – 1. изд. –
[София] : Военно издателство, 2010. – 232 с. : с ил. ; Библиогр. с. 230-232
ISBN 9789545094330    
System number [000165427]
ГЕОРРГИЕВ, Добромир. Жена изчисти гръдния ми кош / Добромир Георгиев. – София :
Словото, 2010. – 47 с.
ISBN 9789549259711
System number [000161147]
ГИЛ, Мел. Метатайната : Всичко е възможно / Мел Гил ; Прев. Мариана Николова. – София
: Бард, 2010. – 259 с. : с ил.
ISBN 9789546551382
System number [000161859]
ГОЛЕМИНОВ, Чудомир Христов. Основи на българското потребителско право / Чудомир
Големинов. – Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2010. – 292 с. : Бележки под линия
ISBN 9789547154582
System number [000159166]
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ГРИГОРОВ, Пламен. Железният юмрук на САЩ : Специални части: история, подбор, обучение,
операции / Пламен Григоров, Росица Тодорова. – София : Распер, 2010. – 281 с. : с ил.
ISBN 9789543450220
System number [000161613]
ДАЙЪР, Уейн У. Промяната : Преходът от амбицията към смисъла / Уейн Дайър ; Прев. от
англ. Станислава Миланова. – София : Кибеа, 2010. – 123 с. : с ил.
ISBN 9789544745493
System number [000159802]
ДАЛ, Грегъри. Един свят - един народ : Как глобализацията оформя нашето бъдеще / Грегъри
Дал ; Прев. Емилия Дал. – [Велико Търново] : Печат Фабер, 2010. – 403 с. : Бележки с. 357389 ; Библиогр. в края на кн.
ISBN 9789547999350    .
System number [000160555]
ДАНИЛОВА, Анна. Когато вече ме нямаше : Роман / Анна Данилова ; Прев. Ива Николо
ва. –[София] : Персей, 2008. – 366 с.
ISBN 9789549420678
System number [000160618]
ДЕ БОНО, Едуард. Шест мислещи шапки : Синтезиран подход за бизнес управление / Едуард
Де Боно ; Прев. от англ. Михаил Миновски. – София : Кибеа, 2010. – 229 с. : с ил.
System number [000160772]
ДЕЙ, Дорис Дж. Лицето : Революционна програма за вечно млада кожа / Дорис Дж. Дей ; В
сътрудничество със Сондра Форсайт ; Прев. от англ. Цветомира Николова. – София : ЛИК,
2009. – 327 с.
ISBN 9789546077820
System number [000160629]
ДЕКАЛО, Моис. Не мислете за мен!... : Документална повест за Ганчо Хардалов / Моис
Декало. – София : Информа принт, 2010. – 287 с. : със сн. материал
ISBN 9789548468381
System number [000160765]
ДЕМИДЕНКО, М. И. По следите на СС в Тибет / М. И. Демиденко ; Прев. Валентин Корни
лев. – София : Скорпио, 2010. – 224 с. : с ил.
ISBN 9789547923249    
System number [000164500]
ДEЕЯНОВА, Лиляна Димитрова. Очертания на мълчанието / Лиляна Деянова. – София : КХ,
2009. –408 с.
ISBN 9789545871405
System number [000160735]
ДЖЕИМС, Хенри. Архивът на Аспърн / Хенри Джеймс ; Прев. Весела Еленкова. – София :
Вестникарска група България, 2009. – 143 с.
ISBN 9789549976281
System number [000163438]
ДИВЪР, Джефри. Спящата кукла / Джефри Дивър. – София : Ера, 2007. – 197 с.
ISBN 9789549935530
System number [000164160]
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ДИМИТРОВ, Божидар. Митовете в българската история : Ч. 1-2. / Божидар Димитров ; Ред.
Иван Матанов. – [София] : Стандарт нюз, [2010]. – 64 с. : със сн. ; – 64 с.
System number [000163901]
System number [000161317]
ДИМОВ, Димитър. Обследване и изпитване на строителни конструкции и мостове / Димитър
Димов. – 2. прераб. и доп. изд. – София : Университет по архитектура, строителство и геодезия, 2010. – 208 с. : с ил. ; Библиогр. с. 200-203
System number [000164359]
ДИМОВА, Божидара Колева. Единица мярка / Божидара Димова. – Шумен : Добри Войников,
2010. – 255 с. : 28 л. с ил.   
ISBN 9789549241273
System number [000165401]
ДОСТОЕВСКИ, Фьодор Михайлович. Престъпление и наказание / Фьодор М. Достоевски ;
Прев. Георги Константинов. – София : Вестникарска група България, 2009. – 542 с.
ISBN 9789549976298
System number [000163442]
ДЪНОВ, Петър Константинов. Личен бележник на Петър К. Дънов (1899 г.) / Състав., разчетен
текст, увод и обяснителни бележки Милкана Бошнакова. – София : Бяло братство, 2010. – 110,
[1] с. : 1 портр. ; факс. ; Факсимилно изд. с разчетен текст и коментар
ISBN 9789547441231    
System number [000160912]
ДЮМА, Александър. Тримата мускетари / Александър Дюма баща ; Прев. Йордан Павлов. –
София : Вестникарска група България, 2009. – 620 с.
ISBN 9789549976274
System number [000163547]
ЕНЕВ, Цонко. Диктаторите на България през епохата на безкняжието / Цонко Енев. – Силис
тра : РИТТ, 2009. – 513, [1] с. : с ил. ; Бележки с. 504-505 ; Библиогр. с. 506-508
ISBN 9547592297
System number [000160885]
ЕНЦИКЛОПЕДИЯ на гъбите / Владимир Антонин [и др.] ; Фотогр. Владимир Антонин [и др.] ;
Ил. Антонин Белих ; Прев. Васил Велчев. –[София] : Рийдърс Дайджест, 2010. – 368 с. : с ил.
ISBN 9789549935653
System number [000161738]
ЕС в цифри и факти / Състав. Емилия Георгиева (отг. ред.) и др. – София : Минерва, 2010. –
95 с. : с табл.
ISBN 9789548702171
System number [000161670]
ЗЕЛИНСКИ, Ърни. Колко е хубаво да не работиш : Книга за пенсионери, безработни и
работохолици / Ърни Зелински ; Прев. от англ. Ирина Манушева. – София : Кибеа, 2010. –
359 с. : с ил.
ISBN 9544745300    
System number [000159301]
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ЗИЛАХИ, Петер. Три плюс 1 / Петер Зилахи ; Прев. от унг. Стефка Хрусанова. – София :
Ерго, 2010. – 304 с.
ISBN 9789549227987
System number [000131889]
ЗОЛА, Емил. Жерминал / Емил Зола ; Прев. Никола Шивачев. – София : Вестникарска група
България, 2009. – 463 с.
ISBN 9789549976236
System number [000163175]
ИЗЧЕЗНАЛИ цивилизации / Гл. ред. Албена Агасян ; Прев. от рус. Здравка Петрова ; Подбор
на фотоси и ил. Уенди Браун. – [София] : Рийдърс Дайджест, 2009. – 319 с. : с ил. ; Речник на
термините с. 308-311 ; Индекс с. 312-318 ; Фотоси и ил. с. 319
ISBN 9789549935479    
System number[000159950]
И-ШЕН. Чи гун за здраве и дълголетие / И-Шен ; Прев. Цветанка Накова. – София : Скорпио
ви, 2010. – 121 с. : с ил.
ISBN 9789547923201
System number [000159980]
ЙЕЙТС, Ричард. Великденско шествие : [Роман] / Ричард Йейтс ; Прев. от англ. Станислава
Миланова. – София : Кибеа, 2010. – 231 с.
ISBN 9544745254
System number [000159315]
ЙОСИФОВ, Никола. Осигурителното законодателство в България (1880-1999 г.) / Никола
Йосифов. – Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2010. – 339 с. : Библиогр. в края на кн
ISBN 9789547154674    
System number [000159153]
КАПЕЛА, Антъни. Изкушение с дъх на лимони : [Роман] / Антъни Капела ; Прев. Александър
Бакалов. –София : Кръгозор, 2010. –389 с.
ISBN 9789547712324
System number [000160585]
КАПЕЛА, Антъни. С дъх на кафе : [Роман] / Антъни Капела ; Прев. Александър Бакалов. –
София : Кръгозор, 2009. – 469 с.
ISBN 9789547711983
System number [000160574]
КАРАКЕХАЙОВА, Ирина. Храната на племето / Ирина Каракехайова. – София : Format.bg,
2010. – [32] с. : с ил.
System number [000198995]
КАРАНОВСКИ, Иван. Практико-приложни коментари по задължително обществено
осигуряване / Иван Карановски, – София : Пакс корпорация, 2008. – 304 с. : табл.
ISBN 9789549115260   
System number [000103850]
КАРОЛ, Луис. Алиса в страната на чудесата ; Алиса в огледалния свят / Луис Карол ; Прев.
Светлана Комогорова-Комата. – София : Вестникарска група България, 2009. – 190 с.
ISBN 9789549976304
System number [000163092]
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КАСЪРОВАасърова-Сплитекова, Люба. Слънчев кръг / Люба Касърова ; Представена от Петър
Андасаров. – София : Библиофилско издателство Ликовски, 1996. – 127 с. : 1 портр.
ISBN 9545220058    
System number [000161853]
КАТРАНОВА, Виктория. В пропастите помежду ни : Стихове / Виктория Катранова ; Фотогр.
Дарина Андреева. – [София] : Персей, 2010. – 63 с. : с ил.
ISBN 9789548308526
System number [000159963]
КЕЛИ, Мери Олсън. Пътят на перлата / Мери Олсън Кели ; Прев. Паулина Мичева. – Со
фия : Кръгозор, 2010. – 135 с.
ISBN 9789547712218
System number [000161163]
КЕЛИЯН, Мая Бедрос. Стил на живот на локалната общност: Съвременна Япония / Мая
Келиян. – Варна : Алекс принт, 2010. – 200 с. : Резюме на англ. ез. с. 173-197 ; Библиогр. с.
163-172
ISBN 9789548261678
System number [000133176]
КЕЛК, Линдзи. Аз обичам Ню Йорк / Линдзи Келк ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова. –
София : Кръгозор, 2010. – 314 с.
ISBN 9789547712164
System number [000160802]
КЕЛК, Линдзи. Аз обичам Холивуд / Линдзи Келк ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова. –
София : Кръгозор, 2010. – 314 с.
ISBN 9789547712317    
System number [000160923]
КИТИНСКИ, Петър. ...И идва онзи странен ден : Мерена реч / Петър Китински. – София :
Рал Колобър, 2010. – 71 с. : с ил.
ISBN 9789549400908
System number [000159700]
КОВИ, Стивън. Предвидими резултати в непредвидими времена : Как да побеждаваме
независимо от обстоятелствата / Стивън Кови, Боб Утман, Брек Ингланд ; Прев. Ирина Манушева. – 1. изд. – София : Кибеа, 2010. – 128 с. : Библиогр. с. 123-127
System number [000163444]
КОНЪЛИ, Майкъл. Оловна присъда / Майкъл Конъли. – София : Рийдърс Дайджест, 2010. –
177 с.
ISBN 9789549935790
System number [000182706]
КОЦЕВ, Петко. В лоното на есента : Лирика / Петко Коцев. – София : Рал Колобър, 2010. – 31 с.
ISBN 9789549400922
System number [000161158]
КРАЧЕВА, Лилия. Творци и творби : Ч. 1-2 / Лилия Крачева ; Ред. Елисавета Вълчинова-Чендова. – София : Марс, 2006. – 376 с. : Библиогр. с. 365-375
ISBN 9789549036996    
System number [000161922]
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КРЕЙС, Робърт. Две минути / Робърт Крейс. – София : Рийдърс Дайджест, 2010. – 181 с.
ISBN 9789549935493
System number [000163775]
КРЪСТЕВА, Весела Георгиева. Практическа граматика на съвременния български език / Весела
Кръстева. – 2. прераб. и доп. изд. – София : Кръгозор, 2009. – 191 с.
ISBN 9789547712072
System number [000160696]
КУЗОВ, Румен Димитров. Русе. Илюстрован ретро гид = Ruse. Retro guide / Румен Димитров
Кузов. – Русе : Крис Дизайн ЕООД, 2010. – 272 с. : цв. ил. ; Библиогр. с. 269-270
ISBN 9549100170    
System number [000160751]
КУЛВИНСКАС, Викторас. Чудодейната сила на кълновете : Кажи ДА на живота / Викторас
Кулвинскас ; Прев. Красимира Матева. – София : Скорпио ви, [б. г.]. – 159 с. : с ил. ; Библиогр.
с. 137-143
ISBN 9789547922594    
System number [000159336]
КОСТАДИНОВ, Красимир Славчев. 28 годни мълчание : Стихове. – Пловдив : Хермес, 2010.– 31 с.
ISBN 9789542608905    
System number [000159175]
КЪТЕВ, Петър. Шифърът на живота / Д-р Петър Кътев ; Ред. Даниела Казанджиева. – [Со
фия] : Стандарт нюз, [2011]. – 64 с. : с ил.
System number [000159175]
ЛАЗАРОВ, Божимир. Зората на Европейската цивилизация : Поезията на Пиндар / Б. Лаза
ров. – Варна : Сталкер, 2010. – 101 с.
ISBN 978954819621X
System number [000160761]
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