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ОТЧЕТ 
 

за 
 

научната и научно-приложната дейност в 
 

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” 
 

през 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчетът за научната и научно-приложната дейност в Националната библиотека през 
2013 г. е структуриран като последователно отразяване на резултатите от 
разнообразните научни дейности, извършвани в библиотеката. Количествените 
измерения на работата на трите научни секции са обединени в общата структура на 
таблиците за отчитане на научната дейност, за да се постигне по-ясна, цялостна картина 
на научния живот в библиотеката. Тази структура се спазва през последните 13 години, 
за да се създаде възможност за съпоставимост както на резултатите от работата на 
научните сътрудници в различните научни секции, така и между  отчетите за отделните 
години и така да се очертават евентуални тенденции или проблеми.  
 
В отчета са включени завършените и публикувани изследвания през годината. 
Отбелязани са също и теми, по които се работи в течение на няколко години и които ще 
бъдат завършени по-късно. Посочват се и научните теми и изследвания, работата по 
които е спряна временно, но не са заличени от плановете на отделните секции. 
Отразени са и публикации или участия в научни форуми по тематиката на научните 
изследвания в библиотеката на някои сътрудници на библиотеката, които не заемат 
научни длъжности, но имат научни степени или са работили по определени научни 
теми.  
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I. Научен потенциал на библиотеката 

 
През 2013 г. в Националната библиотека са работили 26 сътрудници на научни 
длъжности и доктори. В течение на годината почина гл.ас Илона Калоянова. На научни 
длъжности «асистент» са назначени д-р Джени Иванова и Нона Петкова. В състава на 
секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, реставрация и 
консервация и беше включена д-р Камелия Божилова. Към 31.12.2013 научният 
потенциал на библиотеката е наброявал 24 (23 на щатна научна длъжност) души, 
разпределени по научни длъжности и научни степени както следва: 
 
 

 
адемични 

длъжности  

научни секции  
библиография библиотекознание книгознание 

… 
общо 

 
асистент 

 
1 

 
- 

 
4 

 
5 

 
гл. асистент 

 
2 

 
3 

 
2 

 
7 

 
доцент 

 
2 

 
2 

 
6 

 
10 

 
професор 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 
 

научни 
степени 

    

 
доктор 

 
2 

 
2 

 
11 

 
15 

 
доктор на 
науките 

 
- 
 

 
- 

 
2 

 
2 

 
докторанти 

 
1 

 
3 

 
3  

 
7 

 
  
В научните секции на библиотеката продължи да участва доц. д-р Радка Колева от 
Народната библиотека “Иван Вазов” в Пловдив, а гл. ас. Живка Радева от Регионалната 
библиотека “П. Р. Славейков” във Велико Търново спечели конкурс за доцент към ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий” и от 2013 г. отчита научната си дейност към съответната 
катедра. Към края на 2013 г. в библиотеката са работили 7 докторанти, някои от които 
са отчислени с право на защита. Докторантите Ганчо Ганчев и Деница Кръстева не са 
членували в научните секции към библиотеката и отчитат научната си дейност към 
Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика на СУ. 
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1. Дисерации и хабилитации 
 
През 2013 г. доц. д.и.н Милкана Бошнакова успешно защити дисертация за научната 
степен „доктор на историческите науки” на тема „Яворов и Македония”. Доц. д-р 
Румен Ковачев продължава работа по подготовката на дисертационна теза със заглавие 
„Усвоеното пространство, инфраструктура и население в Никополския санджак според 
османски регистри от ХVI век”. През годината не е осъществена защитата на 
отчетеният като завършен дисертационен труд на доц. д-р Цветолюб Нушев на тема: 
„Българското националнореволюционно движение 1856-1912 г. Извори. 
Историография. Проблеми.” Над дисертации за научна степен «доктор» са работили 
шест сътрудници на библиотеката – гл. ас. Анета Дончева, ас. Боянка Минчева, ас. 
Нона Петкова, ас. Радослава Стефанова, Ганчо Ганчев и Деница Кръстева. В края на 
годината, след конкурс в Историческия факултет на СУ,  беше приет за докторант и 
Стоян Шиваров. 
 
2. Публикувани и завършени научни изследвания 
 

 
2.1 Статии 

 
Публикувани са 26 (2012 – 42) студии и статии в 234 с. в издания на 
различни институции: 
 

 
Myths of the other in the Balkans: representations, social practices, 
performances : ; Дечани у светлу археографских истраживања ; 
Ниш и Византия XI ; Дигиталното настояще и дигиталното 
бъдеще.; 100 години Балкански войни. Извори и документи ;  
Ватиканът – Полша – България; Библиотеката – духовността 
на града  и др.  
 

 
и периодични издания: 
 

Библиотека ; История ; Revue Roumaine d’histoire ; Български 
фолклор ; Etudes Balkaniques ; Balkanistic forum ; ББИА онлайн.  
 

Отчита се работа по няколко статии за сборници материали в памет на 
проф. дин Елена Грозданова. на проф. Емил Боев, проф. Йордан Заимов, 
както и някои предадени за печат статии, които ще бъдат отразени в 
отчета след тяхното публикуване. 

 
 

3. Дейности по профила на библиотеката като научен институт 
 

Съставителство на описи и каталози на ръкописи, каталози на 
старопечатни, редки и ценни издния, обзори на архивни фондове, описи на 
документи, документални сборници, палеографски албуми 
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През 2013 г. бяха публикувани 1 каталог и 1 опис (626 с.): 
 

 
Kenderova, Stojanka  
Brief catalogue of the oriental manuscripts preserved in St. st. Cyril and 
Methodius National library / [comp. by Stoyanka Kenderova, Anka Stoilova] ; 
[ed. by Stoyanka Kenderova]. - Sofia : St. St. Cyril and Methodius Nat. Libr., 
2013-. - Т. <1-> ; 24 см 

Vol. 1: OR K 1-OR K 18, OR 1-OR 200. - 2013. - 292 с. 
   

Минчева, Бояна  
Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в., съхранявани в 
колекцията „Старопечатни книги, редки и ценни издания” на 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” / състав. Бояна 
Стефанова Минчева. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий”, 
2013. – 334 с. 

 
 
Отчита се работа в различни обеми по подготовката на следните издания: 
 

Опис на славянските ръкописи от сбирката на ЦИАИ. Т. 2 ; Опис на 
славянските кирилски печатни книги от ХІХ в., съхранявани в сбирката 
към отдел «Ръкописи и старопечатни книги»,  Опис на славянските 
ръкописи в Софийската народна библиотека, т. VІ 

  
Каталог на източните ръкописи. Т. VІ Езикознание ; Каталог на 
шуменските ръкописи 
 
Български средновековни ръкописи: писмо и украса (до 2011 г. с 
работно заглавие „Етюди върху българската ръкописна книга”) 
 

Не е работено по следните планови задачи, преустановени временно през 2010 
г.:  
 

Опис на документи от ХVІІІ в., съхранявани в БИА и Епистоларното 
наследство на Марин Дринов, които остават като дългогодишни научни 
задачи 

 
Не се отчита и работа по задачи, които са отчитани като текущи през 2011 или 
2012 г.: 
 

Опис на украсените ръкописи в НБКМ ; Опис на гръцките ръкописи в 
Националната библиотека   

 
Научните секции към библиотеката отчитат дейност по съставителство на 
следните 8 бази данни  - съставени 9 527 записа (2013 - 8 164):  

 
 
Адреси на българските издатели в Националната агенция за ISBN 
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Електронен каталог на библиотеката в системата COBISS 
 
Книги под печат 
 
Контролен файл на имената на българските и преводните автори 
 
Многоезична терминологична база данни на IZUM Mtext 
 
Списък на предметните рубрики в НБКМ 
 
ISSN Virtua - Международна база за продължаващи издания 
 
UDC Pocket edition translator – база данни на Консорциума за УДК в Хага, 
холандия (UDCC) за подготовка на стандартен съкратен печатен вариант 
на класификацията на различни езици 
 

През 2013 г. не е отчетено продължаване на текущата работа по подготовката на 
документалното издание: 

Османските регистри – извор за историята на Балканите ХV – XIX век. 

 

Подготовка на издания на ръкописни паметници, документи и 
извороведчески издания 
 
През 2013 г. са публикувани три документални издания (566 с.): 

 

Кметът Божидар Здравков. Из личния му архив. Публикации в 
периодичния печат / Състав. Радка Колева, Анастасия Толева. – Пловдив 
: Летера, 2013. – 288 с.   

Кирилова, Росица 
Приписки в българските старопечатни книги (1806–1878) / състав., разчел 
приписките Росица Кръстева Кирилова. – София : Нац. библ. „Св. св. 
Кирил и Методий”, 2013 
Ч. 1: 1806–1850. – 2013. – 182 с. 
 
Шиваров, Стоян. Османотурски документи за историята на Унгария и 
унгарците ХVІІ-ХІХ век”. , София:  Нац. библ. „Св. св. Кирил и 
Методий”, 2013. – 96 с. 

 
 
отчетена е работа по съставянето на:   

 
сборник «Видин» със статия за библиотеката на фамилия Пазвантоглу 
през 1837 г. (по оригинален каталог на библиотеката). 
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Преустановената през 2009 г. работа по следните дългогодишните научни задачи 
не е продължена и през 2013 г.:  
 

4 документални и извороведчески издания 

  

Издирване, транслитерация на латиница и издаване на османски извори 
за историята на Балканите през ХV в. ; Мемоарите на Васил Диамандиев; 
Ръководство по фотография на А. Карастоянов; Албум Илинденско- 
Преображенско въстание 

 

Проекти за нормативни документи (закони, правилници, инструкции, 
стандарти), програми за развитие на библиотеката 
 

През 2013 г. сътрудници на библиотеката отчитат участие в комисия на 
Министерството на културата за промени в Закона за обществените 
библиотеки и Закона за културното наследство и предложения за изменения на 
Закона за задължително депозиране. В резултат на работа на колектив с 
участието на представители на архивисти, специалисти по ИТ и каталогизатори 
беше подготвана вътрешна Инструкция за създаване на метаданни за 
дигитални обекти на документите от БИА. 
 
През годината продължи развитието на проекта „Виртуална библиотека – 
България”- I етап. Продължи работата на работната група „Развитие” за 
разработване на нормативни материали за нуждите на приложението на новия 
програмен продукт COBISS, който ще бъде в основата на изграждането на 
Единна национална библиотечно-информационна система и подготовка на 
български вариант на интерфейса на електронния каталог. Тя се осъществяваше 
от научни сътрудници от Секцията по библиотекознание. Успешно беше 
въведен в експлоатация модула COBISS3/Набавяне. Продължи работата по 
подготовката на персонала за работа в системата COBISS с организиране на 
курсове за сътрудници на библиотеката, на които предстои включване в 
системата и за библиотекари от други библиотеки – бъдещи участници в 
системата за споделена каталогизация. 

 
Продължи и работата по превода и адаптирането на нормативните и 
инструктивните материали, необходими за внедряването на отделните модули 
на софтуера на системата COBISS. Текущо се работеше по превода и 
актуализирането на допълненията към формата за машинночетими записи 
COMARC/В, формата за нормативни данни COMARC/A Ръководството за 
COMARC3/Набавяне – версия V5.2-00, българската версия на интерфейса на 
софтуера COBISS3 и материалите от портала „Обучение”, необходими за 
подготовката на сътрудниците за участие в споделената каталогизация.     
 
В рамките на дейността на Техническия комитет по архивна, библиотечна и 
информационна дейност (ТК 16) към Българския институт по стандартизация, 
сътрудници на библиотеката участваха в превода, редакцията и адаптирането на 
български преводи на 2 международни стандарта (БДС ISO) от отрасъла 



Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” - Отчет за 2013 г. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

7 

„Информация и документация”, свързани с библиографската, архивната, 
информационната и издателската практика (74 с.)  (2012 – 3 – 205 с.) 
  

Библиографски трудове 
 

През 2013 г. не е издаден библиографски указател. (2012 – 3 – 918 с.). Завършена 
за публикуване е персоналната библиография на Никола Вапцаров за периода 
1980 – 2009 г. 

Работата по изграждането на библиографските бази данни Български календари 
1878 – 1944, Български музикални издания 1878 – 1944 и Български 
картографски издания 1878 – 1944 е преустановена с решение на Секцията по 
библиография. Не е работено и върху библиографския указател Иван Вазов. 
Т.3. Публикации за Иван Вазов в България. 1906-1921. 

 

Учебници и учебно-методични помагала 
 

През 2013 г. излезе от печат подготвеният през 2012 г. учебник: 

 
Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване : 
учебник / Елена Янакиева ... [и др.] ; обща ред. Ваня Грашкина-Минчева ; 
ред. Красимира Папазова, Надежда Груева. – София : Бълг. библиотечно-
информационна асоц., 2013. – 185 с.  
ISBN 978-954-9837-26-1 
 Други авт.: Красимира Игнатова, Красимира Папазова, Цветанка 
Панчева. 

 

Учебникът ”Общо библиотекознание. Управление и организация на 
библиотеката», който също беше предаден за печат през 2012 г.,  е  публикуван в 
началото на 2014 г. 

Преводни издания 
 
Бяха публикувани като електронни издания на ББИА преводи на два 
концептуални модела на Секциите по каталогизация и библиография на ИФЛА: 
 

Функционални изисквания към библиографските записи : концептуален 
модел  [Електронен ресурс] / окончателен доклад на Изследователската 
група на ИФЛА за Функционални изисквания към библиографските 
записи ; одобрен от Постоянната комисия на Секцията по каталогизация 
на ИФЛА, септември 1997 г. ; превод на български Виолета Людсканова ; 
Редактор на превода Александра Дипчикова. - с допълнение и корекции 
към февруари 2009. - София : ББИА, 2013. - електронен текст (116 с.) : pdf    
Достъпен онлайн: 
ИФЛА http://www.lib.bg/publish/IFLA/ifla_frbr_2009.pdf   (Описан на 
28.02.2014) 
ББИА  http://www.lib.bg/publish/IFLA/ifla_frbr_2009.pdf 
 

http://www.lib.bg/publish/IFLA/ifla_frbr_2009.pdf
http://www.lib.bg/publish/IFLA/ifla_frbr_2009.pdf


Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” - Отчет за 2013 г. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

8 

Функционални изисквания към нормативните данни : концептуален 
модел [Електронен ресурс] / Окончателен доклад на Изследователската 
група на ИФЛА за Функционални изисквания и номериране на 
контролните записи ; одобрен от Постоянните комисии на Секцията по 
каталогизация и Секцията по класификация и предметизация на ИФЛА, 
март 2009 г. ; превод на български Силвия Филипова ; Редактор на превода 
Александра Дипчикова. - София : ББИА, 2013. - електронен текст (64 с.) : 
pdf 
Достъпен онлайн:   
ИФЛА   http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2009-bg.pdf 
ББИА  http://www.lib.bg/publish/IFLA/ifla_frad_2009.pdf  

 
и един дискусионен документ на ИФЛА, приет на Годишния конгрес на 
организацията: 
 

На гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се ориентираме в 
променящата се информационна среда : Изводи от Доклада на ИФЛА за 
основните насоки на развитие / прев. от англ. Александра Дипчикова. – В: 
ББИА онлайн, 2013, бр. 6, с. 4 - 13 
 

Във връзка с изготвянето на цялостна документация за въвеждане на системата 
COBISS в България, продължава текущо превеждането на ръководствата за 
прилагане на отделните модули на системата, на потребителския интерфейс на 
софтуера и на входните екрани и въвеждащите обяснителни текстове на 
представянето на COBISS.Net в Интернет. През 2013 г. тази текуща дейност се 
изрази в превод на: 
 

Корекции и добавки към COMARC/H за 2011 и 2012 г. – 41 файла за 
полета или подполета (допълнение 14) ; Корекции и добавки към 
COMARC/А за 2010 – 50 файла за полета или подполета – 113 с. 
(допълнение 1) ; Корекции и добавки към COMARC/В – Приложение F6 
(Типология на документите) – 9 с. ; Корекции и добавки към 
Ръководство за COMARC3/Набавяне – версия V5.2-00 ; Текущо онлайн 
превеждане и корекция на термини и изрази от интерфейса на системата 
COBISS в споделената терминологична база данни Mtext (IZUM) – 3040 
термина ; Превод на терминология и текстове за портала „Обучение” и за 
началната страница на COBISS.Net в нейния вариант на български език – 
564 термини и изрази 

  
Отчитат се преводи на документи от арабски и османотурски език, включени в 
книгата  

Михайлова-Мръвкарова, Мария. За кримските татари от Североизточна 
България. София : Авангард Прима, 2013.   

и статията  
Митев, Трендафил. Истината за българите в Македония, отразена в 
официални турски документи. - Прев. на две тескерета от османотурски 
Стоянка Кендерова. – В: Македонски преглед. - Год. 36, бр. 2 (2013), с. 
111-116.  
 
 

http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2009-bg.pdf
http://www.lib.bg/publish/IFLA/ifla_frad_2009.pdf
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 Рецензии и отзиви 

 
Научните сътрудници в библиотеката отчитат 4 (2012 – 2) рецензии за 
публикации, 24 (2012- 5) рецензии (12) и становища (12) за защита на докторати 
и конкурси за академични длъжности, 1 рецензия за проект, 4 издателски 
рецензии (2012 – 3) и 3 рецензии на дипломни работи (2012 – 4). 

 
 Редакторство  

 

В библиотеката се извършва голяма по обем редакторска работа, свързана с 
подготовката за издаване на сборници, библиографии, показалци, бази данни, 
текущо издавани периодични издания и др. Редактирани са 3 издания (1040 с.)   
(2010 – 11 изд. / 2241 с.; 2011 – 12 изд. / 3782 с., 2012 – 13 изд. / 3065 с.). Тази 
дейност обхваща и редактирането на текущо поддържани бази данни (бази 
данни на отделни серии от текущата национална библиография, на адресите на 
издателствата и на книгите под печат, контролните файлове на имената на лица с 
интелектуална отговорност за публикации, международната база данни ISSN 
Virtua и др. – 6 бази – 16 267 записа (2012 – 4 бази - 8 164). Във връзка с 
въвеждането на новата интегрирана библиотечна система COBISS в българските 
библиотеки, текущо продължава работата върху превода и редактирането на 
основни инструктивни документи, ръководства и интерфейс на софтуера.  

 
на сборници, библиографии, показалци, преводи – 1040 с. 

 
Kenderova, Stojanka  
Brief catalogue of the oriental manuscripts preserved in St. st. Cyril and  
Methodius National library / [comp. by Stoyanka Kenderova, Anka Stoilova] ; 
[ed. by Stoyanka Kenderova]. - Sofia : St. St. Cyril and Methodius Nat. Libr., 
2013-. - Т. <1-> ; 24 см 

Vol. 1: OR K 1-OR K 18, OR 1-OR 200. - 2013. - 292 с. 
 
БДС ISO 23081-2 Информация и документация. Управление на 
метаданни за документи/записи. Част 2: Понятия и приложение. 55 с. 

 
БДС ISO 10957:2009 Информация и документация. Международен 
стандартен номер на музикални произведения (ISМN). 19 с. 
 
Трудове на студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и  информационни технологии /  [Науч. ред. Татяна 
Дерменджиева]. - София: За буквите – О писменeхь, 2012. Т. 8. 672 с. 
 

на бази данни – 16 267 записа 
 
Адреси на българските издатели в Националната ISBN агенция – ONIX 
6043,  нови – 19 
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Книги под печат в „Регистър на издаваните книги в България” – 6067 
записа 
 
Контролен файл на имената на авторите - редакция на контролни записи  
1786 записа. 
 
Контролен файл на предметните рубрики - база данни “Списък на 
предметни рубрики за универсален библиотечен фонд” – 234 записа 
 
ТНБ. Серия 1. Български книгопис – 1156 записа 
 
ISSN Virtua  - 306 записа 
 
Периодични издания в OPAC – 656 записа 
 

редакционна работа в периодични издания   
 
Сп. Библиотека  6 кн. За 2012 г. – списанието се издава от 
Националната библиотека, 5 от членовете на редакционната колегия 
са сътрудници на библиотеката (500 с.) 
 
Участие в редколегията на електронното списание – ББИА онлайн : 
списание на Българската библиотечно-информационна асоциация. - [Год. 
1, no. 1 (окт. 2011)]- . - София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., [2011]- 
– 6 бр. за 2012 г. 
 
Участие в редколегията на списанието Scripta&e-Scripta / Institute of 
Literature. Bulgarian Academy of Sciences. - 1 (2003)- . - Sofia : [s. n.], 2003-  
- 1 кн. за 2012 г. 
 

 
4. Доклади, презентации и съобщения на научни форуми  
 

Библиотеката отбеляза участие в национални научни конференции и семинари с (16 
доклада и презентации) (2010 – 24, 2011 – 21, 2012 - 18) : 

 

ХХ научна конференция на ББИА Ефективността на библиотеките и 
подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще, 
София, 6 – 7 юни 2013; Международна научна конференция 100 години 
Балкански войни. Извори и документи. София, 10 – 12 ноември, 2013 г. ; 
Ватиканът – Полша – България София, 24 октомври 2013; 
Националноосвободителните борби ХV – ХІХ в.: личност, народ, 
история, Чипровци, 7 септември 2013; Национален форум с дискусионен 
характер Преображенията на Б-Пространството, Варна, 21 – 22 март 
2013; Националната кръгла маса Българската дигитална библиотека: 
модели и подходи , София, 17 октомври 2013; ХI научна конференция 
Изкуствоведски четения, София, 13–17 май, 2013; Националния научен 
семинар Книгоиздаване по време на криза, София, 20 – 21 май, 2013. 
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Сътрудници на библиотеката са участвали с 5 (2011 – 6, 2012 – 11, 2012 - 4) 
доклада пред международни конференции и симпозиуми: 
 

 
Българо-сръбска научна конференция Модернизационни тенденции в 
стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко (ХІХ-ХХ век), 
Видин, 24 и 25 окт. 2013; Научна конференция с международно участие 
Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, 
културни, образователни, правни и технологични въздействия, 
София, 9-10 април 2013 г.; Х юбилеен международен симпозиум 
Търновската държава на духа, Велико Търново, 17 – 19 октомври, 2013; 
Международна научна конференция Българската хуманитаристика в 
контекста на европейското научно дирене, София, 31 октомври - 
1ноември, 2013; Международна научна конференция Афон и славянский 
мир: К 1000-летию присутствия русских на Афоне, Белград, 16–18 
май, 2013.  
 

През 2013 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 21  (2010 – 32, 2011 – 
27, 2012 – 23) научни доклада, 5 от които са били на международни форуми, 2 
(2010 -7, 2011 – 6, 2012 - 5) в чужбина.  
 

5. Експертна дейност 
 

Експертната дейност на научните сътрудници се изразява в съставяне на 
комплексни научни програми за развитие, разработване и осъществяване или 
ръководство на технологични проекти, подготвяне на писмени консултации, 
участие като специалисти в професионални съвещателни органи към самата 
библиотека, междуведомствени комисии, изготвяне на рецензии и становища за 
защити на дисертации, хабилитации и конкурси за научни длъжности в научни 
организации и висши училища със сродна тематика, извършване на експертни 
оценки по въпроси, свързани с фондове и материали от други библиотеки, 
консултации за колеги и граждани, подготовка на експозиции. Сътрудници на 
библиотеката продължават да участват в работата на: Македонски научен 
институт, Международен координационен съвет към Консорциума за УДК 
(UDC Advisory Board), Техническия комитет по архивна, библиотечна и 
информационна дейност към Българския институт за стандартизация (ТК 16 
по АБИД), Международния редакционен съвет на сп. Scriptа & e-Scripta, 
Международния борд на LIBER Manuscript Librarians Group, Националната 
комисия „Паметта на света” към Националния комитет на ЮНЕСКО, 
Международния борд на European Research Centre, Бухщадт Хорн (Австрия), 
Национален експертен съвет по дигитализация на българското културно, 
историческо и научно наследство, Комисии на Министерството на културата 
за промени в Закона за обществените библиотеки и Закона за културното 
наследство и др. 

 
В кръга на експертните дейности се включват и устни и писмени консултации по 
проблеми, свързани с дейността на библиотеките, подготовката на 
библиографии и характеристиката на съхраняваните от библиотеките документи 
(8 бр. писмени и устни) 
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Експерти от библиотеката са участвали в организирането на дарителската 
програма «Осинови книга», подготовката на материали телевизионно предаване, 
посветено на годишнината на Софроний Врачански, участия в радио и 
телевизионни предавания (3) и подготовката на 6 изложби (2012 – 9): 

 
Летописци на Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. – в 
НБКМ 
 
Националната библиотека на България – първи стъпки в 
осъществяването на една идея – в НБКМ 
 
Историята на Иран във фонда на НБКМ (по случай 115 години 
дипломатически отношения с Иран) – в НБКМ 
 
Книги, дарени от Министерство на културата на Алжир за НБКМ 
 
134 години статистика в България – в НБКМ 
 
В светлината на Словото – в НБКМ 

 
Сътрудници на библиотеката са ръководители или участници в редица проекти: 
 

Дигитална библиотека ; Виртуална библиотека – България; Проект 
ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works 
Towards Europeana) ; Проект Съкратено издание на УДК на български 
език (UDC Pocket edition); Проект на НАБИС – Europeana Photography и 
др.   

 
 

6. Преподавателска дейност 
 

Хабилитираните сътрудници от библиотеката са канени като хонорувани 
преподаватели в различни висши училища. Повечето от тях подготвят и изнасят 
цялостни курсове по тематика, свързана с тяхната по-тясна специализация. 
Сътрудници на библиотеката се включват с лекции и в квалификационни 
семинари, организирани от Българската библиотечно-информационна асоциация 
за библиотеките в страната, в програмите за обучение на сътрудниците от 
проекта «Виртуална библиотека – България», с лекции за запознаване на 
студенти и ученици със специализиранете фондове на библиотеката и с 
менторство в програмата „Студентски практики” към ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. През 2013 година са осъществени следните: 
 
Курсове от лекции във висши училища – 445 ч. лекции и 280 ч. упражнения 

Краеведска библиография – в СУ, Катедра “Библиотекознание, научна 
информация и културна политика”   

Краезнание и краеведски БД – УНИБИТ, специалност “Библиотекознание 
и библиография”    
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Библиотечно законодателство - в специалност “Библиотекознание и 
библиография” в УНИБИТ  

Краеведски електронни ресурси – в специалност “Библиотечно-
информационнен и културен мениджмънт” в УНИБИТ  

Дигитализация на културното наследство - в СУ, Катедра 
“Библиотекознание, научна информация и културна политика”  

Документални източници и обработка на документалната информация 
– I част - в СУ, Катедра “Библиотекознание, научна информация и 
културна политика”  

Съвременно книгоиздаване - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”- Велико 
Търново   

Теория и методика на предметизацията – СУ “Св. Климент Охридски”, 
специалност “Библиотечно-информационни науки”  

Мястото на специализираните сбирки в съвременната библиотека - СУ 
“Св. Климент Охридски,” специалност “Библиотечно-информационни 
науки”  

Увод в османската дипломатика - СУ “Св. Климент Охридски”, 
Факултет по класически и нови филологии, Катедра по тюркология и 
алтаистика  

Увод в арабската палеография – Нов български университет, модул 
„Арабистика”  

Работа с арабските ръкописи - Нов български университет, модул 
„Арабистика”  

Теория и история на библиографията - СУ “Св. Климент Охридски,” 
специалност “Библиотечно-информационни науки”  

Стратегии на информационно търсене, Виртуално справочно 
обслужване - СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Библиотечни и 
информационни науки”   

Биографски информационни системи – СУ “Св. Климент Охридски”, 
специалност “Библиотечни и информационни науки”    

Феноменология на българската ръкописна книга – Националната 
художествена академия, специалност „Изкуствознание”  
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Курсове за продължаващо обучение – 152 ч. лекции 

 Каталогизационната практика и формат COMARC - подготвителен 
семинар за библиотекари от библиотеките-партньори в системата COBISS  

Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс 

Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – разширен курс  

Изграждане на база данни CONOR.BG  

Каталогизацията и предизвикателствата на електронната среда - курс 
към Центъра за продължаващо образование на библиотекари на ББИА  - 2 
курса  

Публични лекции - 2 

Transfer of Images: Copying in Medieval Manuscripts лекция от програмата 
на Американския изследователски център – София (ARCS), 31 окт. 2013 

Документалното наследство на полк. д-р Стефан Дуньов, съхранявано в 
НБКМ и монографията „Д-р Стефан Дуньов – живот и дело (1816 – 
1889) – 15 ноември, 2013, НБКМ  

Лекции пред учащи се за запознаване с фондовете и информационните 
възможности на националната библиотека  

Лекции за историята на сбирките към отдел „Ръкописи и старопечатни 
книги” и история на книгопечатането  

Лекции за фонда на Ориенталски отдел пред студенти от УНИБИТ, от 
СУ, спец. „Библиотечно-информационни науки” и др.  
 
Лекции за запознаване с дейността на националната Агенция за ISBN   

Лекции за БИА пред студенти от СУ „Св. Климент Охридски” – 
Философски и Исторически факултет, от НБУ – специалност „Архиви и 
общество”, от УНИБИТ   

Менторство в програмата „Студентски практики” към ОП „Развитие на 
човешките ресурси” 

Работа със стажанти по програмите Идентификациони данни в изданията 
и електронни ресурси, Библиотечно-информационно обслужване, 
Библиотечен мениджмънт и Работа с ръкописи, старопечатни книги и 
редки и ценни издания – 6 ментори на 30 студенти 

 
През 2012 г. сътрудниците от научните секции към Националната библиотека са 
ръководили 16 (2012 – 23 ; 2011 – 22 ; 2010 – 20) курса лекции и са провели 
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общо  597 ч. (2012 – 672 ; 2011 – 582; 2010 – 665 ч.) лекции и  280 ч. (2012 – 210 ; 
2011 – 205 ; 2010 – 365 ч.) упражнения със студенти от висши училища. 
Осъществени са единични специализирани лекции за запознаване на студенти и 
специалисти с редки и ценни материали от фондовете на библиотеката (15 ч. 
лекции), организирани са квалификационни курсове за библиотечни 
специалисти (6 курса – 152 ч.) (2012 – 2 курса, 50 ч. ; 2011 – 1 курс, 30 ч.). 
Изнасяни са и лекции пред студенти от специалностите “Библиотечно-
информационни науки” към Философския факултет на СУ, Университета по 
библиотекознание и информационни технологии, Специалността 
“Книгоиздаване” на Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ и 
др. за запознаване с основни дейности и отдели на библиотеката (Агенциите за 
ISBN и ISSN, БИА и др.).  Водени са упражнения на студенти от Университета 
по библиотекознание и информационни технологии и Специалност 
„Библиотечно- информационни науки” на Философския факултет на СУ и др. 
Продължава организационната дейност на Националния център COBISS в 
рамките на проекта „Виртуална библиотека – България” с провеждане на 
квалификационни курсове за участниците в системата за споделена 
каталогизация. Проведени са  курсове (общо 200 ч.) за библиотекари от 
библиотеките-партньори в системата COBISS (Подготвителен семинар за 
участници в проекта Виртуална библиотека – България. (20 ч.), 
COBISS3/Каталогизация – основен курс (40 ч.), COBISS3/Каталогизация – 
разширен курс (40 ч.) и Изграждане на база данни CONOR.BG, (64 ч.). 
Осъществено е научно ръководство на 1 дипломант от магистърска програма 
БИНКП и 3 докторанти. 

 
Заключение:   
В отчетите на трите научни секции към Националната библиотека за 2013 г. са 
застъпени всички направления на научната дейност, определени от задачите и 
функциите на институцията.  

През изминалата година броят на членовете на научните секции в библиотеката е бил 
до 26 души, а към 31.12.2013 научният потенциал е наброявал 24 души (23 на щатни 
научни длъжности и 1 сътрудник с научна степен «доктор») (24 – 2012, 23 – 2011, 25 – 
2010, 24 – 2009, 24 – 2008). След успешната защита на научната степен „доктор на 
историческите науки” в библиотаката вече има двама сътрудници с това академично 
звание. Процентът на сътрудници на академични длъжности с научна и образователна 
степен „доктор” и „доктор на науките” остава същият (ок. 71%), съотношението между 
доценти и професори (10 доценти / 2 професори) също не се  променя. Трябва обаче да 
се отбележи увеличаването на броя на младите специалисти, които са в началото на 
научното си израстване. В края на 2013 година в библиотеката работят 7 докторанти, 
трима от които вече са отчислени от съответните научни звена с право на защита. 

Излязоха от печат 9 (2012 – 10, 2011 – 6, 2010 – 7) самостоятелни издания с участието 
на сътрудници от научните секции към библиотеката като автори, съставители, 
редактори или преводачи (1 каталог, 1 опис, 3 документални издания, 2 преводни 
издания, 1 учебник и 1 сборник). Документалните издания и описът са издания на 
библиотеката, а останалите са плод на сътрудничество с външни организации 
(Българска библиотечно-информационна асоциация, За буквите – О писменeхь), което 
потвърждава трайния интерес на културната общественост към научната продукция на 
националната библиотека. Между публикуваните и завършени научни изследвания 
през 2013 г. са посочени 26 студии и статии в научни сборници и периодични издания в 
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234 с. Броят на публикуваните статии е значително намален в сравнение с предходните 
няколко години (2009 – 50, 2010 – 49, 2011 – 48, 2012 - 45), но това все още може да се 
приеме като резултат от стечение на обстоятелства, макар да се наблюдава известна 
тенденция в това отношение. Сътрудниците от научните секции отчитат текуща работа 
по изследвания в рамките на научния профил на библиотеката, които се подготвят в 
течение на няколко години (3 дисертационни труда, 1 монография, 2  описа и каталози 
на ръкописи, съставителство на 4 бази данни). И през тази година не е подновена 
работата над 2 описа, 5 документални издания, 1 каталог, 1 албум, и една персонална 
библиографии. Взето е решение за преустановяване на работата по 3 ретроспективни 
библиографии. Намалението на количеството редакционна работа на подготвяни за 
издаване материали, преводни идания, интерфейс на софтуерни приложения и др. (3 
издания (1040 с.)  (2012 – 13 издания (3065 с.) ; 2011 - 12 издания (3782 с.). е 
компенсирано с увеличението на дейността по редакция на 6 (2012 – 4) текущи бази 
данни и особено на почти удвоеното количество редактирани записи – 16 267 (2012 - 8 
164 записа), което е логично последствие от навлизането на новите информационни и 
комуникационни технологии в практиката на библиотеката.  

В рамките на основната дейност по профила на библиотеката като научен институт 
изпъква същественото участие на научните сътрудници в разработването и 
осъществяването на проекти от голямо значение за развитието на институцията и 
библиотечното дело в страната. Отчетено е успешното завършване на някои проекти, 
продължава реализирането на проектите Виртуална библиотека – България и 
Дигитална библиотека. Ръководството на тези проекти и голяма част от текущата 
работа по тях е част от експертната дейност на научни сътрудници в библиотеката. 
През 2013 година продължава работата по проекта Съкратено българско издание на 
УДК, който е иницииран и финансиран от библиотеката и се отчита дейност по 
подготовка на нов проект за реставрация на документи на НБКМ с помощта на 
Фондация „Америка за България”. Сътрудниците на библиотеката са участвали през 
годината общо в осъществяването на 3 технологични проекта от различни направления 
на дейността на библиотеката. Продължава ангажираността им по изготвяне на проекти 
за нормативни документи като предложенията за промени в Закона за обществените 
библиотеки и Закона за културното наследство или стандарти за библиотечни и 
информационни дейности. Експертната дейност на научните сътрудници съпровожда 
почти всички новости в областта на библиотечната технология (внедряването на 
интегрираната система COBISS, дигитализация на библиотечни материали и др.) и 
замисъла и реализирането на начинания за популяризиране на библиотечните фондове. 
През годината са подготвени 6 изложби (2012 - 9), осъществени са участия в редица 
телевизионни и радиопредавания, изнесени са лекции пред учащи се на тема фондове и 
дейности на библиотеката .  
 
През 2012 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 21  (2010 – 32, 2011 – 27, 
2012 - 23) научни доклада, 5 от които са били на международни форуми, 2 (2010 -7, 
2011 – 6, 2012 - 5) в чужбина. Прави впечатление намаляването на участието с доклади 
в международни научни форуми, особено извън страната, което е свързано със 
затруднения във финансирането. Преподавателската дейност се осъществява най-вече 
чрез курсове от лекции и упражнения в някои висши училища. През изтеклата година 
те са 16 (2012 – 23 ; 2011 – 22 ; 2010 – 20) в общо  445 ч. (2012 – 672 ; 2011 – 582; 2010 – 
665 ч.) лекции и  280 ч. (2012 – 210 ; 2011 – 205 ; 2010 – 365 ч.) упражнения. 
Преподавателската дейност е характерна за повече от две трети от академичния състав. 
През годината се увеличава и броят на квалификационните курсове за продължаващо 
обучение (6 курса в 152 ч.) и на лекциите пред студенти за запознаване със специалните 
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фондове и информационните възможности на националната библиотека (34 ч.). Общият 
брой на проведените лекции е 631. Не е продължено участието в инициативата 
„Глоб@лни библиотеки”, но се отчита активно включване на няколко души в 
менторство на 30 студенти в рамките на програмата Студентски практики на ОП 
Развитие на човешките ресурси. Научните сътрудници в библиотеката отчитат общо 
35 (2012 – 15) рецензии (за дипломни работи на студенти от бакалавърски и 
магистърски програми по библиотекознание, за публикации, за конкурси за заемане на 
академични длъжности и защита на дисертации за получаване на научни звания и др.).  
 

Отчетите за 2013 година като цяло в количествено отношение не се различават 
съществено от отчетите за предходните години. При сравнение на данните с цел да се 
установи определена тенденция, личи относително запазване на количествените 
параметри, отчетени в отделните направления на научната работа в библиотеката. 
Намалението или увеличението на количествените стойности не е в размер, който 
налага особено внимание. Установените тенденции към намаляване на някои 
показатели имат своето обяснение в моментното състояние на определени 
дългогодишни изследвания, промяната на информационните и комуникационните 
технологии и др. Забавянето на изпълнението на някои планови задачи, тяхното 
замразяване за по-дълги срокове и дори преустановяване, се обяснява с обективни 
причини – промяна на технологии, от които зависи изпълнението, срочна необходимост 
от разработване на теми, които не са планирани предварително, но представляват 
съществен принос за научната дейност на библиотеката и др. Макар на фона на 
непрекъснатото намаляване на общата численост на академичния състав (с около 15% 
за последните десетина години) резултатът от периодичните количествени отчети на 
научната дейност да изглежда задоволителен, необходимо е непрекъснато да се полагат 
усилия за утвърждаване на академичния престиж на институцията. Заслужава да се 
отбележат последователните усилия за подмладяване на научния потенциал на 
библиотеката и увеличаването на броя на младите докторанти. Продължава обаче да се 
задълбочава нарушеното равновесие между трите научни секции по отношение на 
техните количествени измерения. Броят на сътрудниците от секциите по 
библиотекознание (5) и библиография (5 души) е значително по-малък от броя на 
сътрудниците в секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, 
реставрация и консервация (15 души). Намаляването на числения състав на двете 
секции вече е трайна тенденция, която трябва да се постави на вниманието на научната 
общност в библиотеката.  

Ограничените заключения, посочени в този отчет са резултат само от наблюдение и 
сравнение на количествените данни от отчетите на научните секции. Поради 
обективните различия в съдържанието и характера на трите основни направления на 
научната работа в библиотеката той няма за задача да представи сравнителна оценка на 
качеството на научните разработки и научно-практическите дейности.  

 

07.03.2013 

          Изготвил:  

 
Ал. Дипчикова 


	Библиографски трудове
	Увод в османската дипломатика - СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по класически и нови филологии, Катедра по тюркология и алтаистика

