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ОТЧЕТ 
 

за 
 

научната и научно-приложната дейност в 
 

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” 
 

през 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчетът отразява резултатите от научната и научно-приложната дейност през 2014 г., 
извършвана в трите научни секции на Националната библиотека. Количествените 
измерения са представени в таблиците за отчитане на научната дейност, каквато е 
установената практика, за да се съпоставят отчетите за последните години и 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, както и научните теми и изследвания, работата по които е 
спряна временно. Отразени са и публикации на сътрудници на библиотеката извън 
академичния състав, които имат научни степени или са работили по научни задачи.  
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I. Научен потенциал на библиотеката 
 
Към 31.12.2014 академичният състав на НБКМ е наброявал 24 души на щатна 
длъжност, разпределени по научни длъжности и научни степени както следва: 
 
 

 
адемични 

длъжности  

научни секции  
библиография библиотекознание книгознание 

… 
общо 

 
асистент 

 
3 

 
2 

 
5 

 
10 

 
гл. асистент 

 
- 

 
1 

 
3 

 
4 

 
доцент 

 
1 

 
1 

 
6 

 
8 

 
професор 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 
 

научни 
степени 

    

 
доктор 

 
1 

 
2 

 
12 

 
15 

 
доктор на 
науките 

 
- 
 

 
- 

 
2 

 
2 

 
докторанти 

 
1 

 
- 

 
2  

 
3 

 
  
Промени се наблюдават в състава и на трите секции. В Секцията по библиография те са 
следните : от м. септември доц. Цветанка Панчева премина на постоянен трудов 
договор в катедра БИНКП на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Татяна 
Дерменджиева в края на годината се пенсионира, Силвия Филипова беше понижена в 
длъжност „асистент” във връзка с изтичане на регламентирания срок за защита на 
докторска степен, Силвия Зафирова беше назначена на длъжност „асистент”. В 
научната секция продължи да участва доц. д-р Радка Колева от Народната библиотека 
“Иван Вазов” в Пловдив.  
В Секцията по библиотекознание – през м. май доц. А. Дипчикова се пенсионира, гл. 

ас. А. Дончева придоби научна и образователна степен „доктор”, Н. Карачоджукова и 

Христо Вълчев са понижени в длъжност „асистент”, също поради изтичане на 

регламентирания срок за защита на докторска степен. 
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В Секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, реставрация и 

консервация на длъжност „гл. асистент” беше назначен д-р Руслан Иванов; на 

длъжност „асистент” беше назначена д-р Ивайла Богданова.  

През годината не беше осъществена защита на дисертацията на Ганчо Ганчев, 
докторант на Софийския университет. Деница Кръстева и Стоян Шиваров, също 
докторанти на Софийски университет, не отчитат научната си дейност в секциите към 
НБКМ.  
 
 
1. Дисерации и хабилитации 
 
Дисертации за образователна и научна степен „доктор” - 2 
 
Успешно защитиха дисертациите си Ивайла Богданова  « Типови модели в украсата на 
гръцките пергаментни ръкописи от ІХ – ХІV век (На базата на четвероевангелия и 
изборни евангелия от ръкописната сбирка на Център за славяно-византийски 
проучвания „Проф. Иван Дуйчев“) и Анета Дончева „Видове библиотеки при промяна 
на парадигмата на библиотечната теория и практика”. 
 
Б. Минчева продължава работата по дисертацията си «Амулетните свитъци тип 
„Абагар” в печатната традиция на южните славяни». Предстои окончателното 
завършване на труда. Н. Петкова продължава работата по дисертацията си на тема 
„Обкови на напрестолни евангелия в България до 17 век”.  
 
Дисертации за научна степен „доктор на науките” 
 
Продължава работа по подготовката на дисертацията на доц. д-р Румен Ковачев със 
заглавие „Усвоеното пространство, инфраструктура и население в Никополския 
санджак според османски регистри от ХVI век”. Извършено е „наслагване” на изворови 
данни от османския кадастър, предвид конкретизиране стопанска и демографска 
ситуация в отделните кази на санджака; обработени са обекти (села, мезри и др. според 
изготвените справки на основание непосредствени изследвания), представени в 
тимарската система от територията на казите в санджака от края на ХV - края на ХVІ в.; 
продължава работата по подготовка на „Справочник на елементи от усвоеното 
българско пространство до края на ХVІ век на територията на Никополски санджак”. 
 
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.”  
 
  
 
2. Публикувани и завършени научни изследвания 
 
2.1. Монографии - 2 
 
Издадена е монографията на М. Бошнакова „Яворов и Македония”/580 с./ . Предадена 
за печат в издателството на НБКМ е монографията на Ст. Кендерова „Болниците за 
бедни и преселници в Дунавския вилает. Ежедневна и ежемесечна статистика» /180 с./ 
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Заб. Монографията е отпечатана в началото на 2015 г. 
 
 
2.2. Студии- 2 
 
Завършени и предадени за печат са две студии: 
Ковачев, Р. Видинският санджак от първата четвърт на XVI в. Съкратен опис на 
стопанската и военно-административна структура. Географски показалец и преглед на 
османски писмен паметник. В: Сборник, посветен на проф. Ел. Грозданова. /72 стр./ 
 
Ковачев, Р., Р. Радкова. Един месец на оживена търговия. Митнически регистър на 
мита и такси, регистрирани в митницата на град Дупница в средата на ХІХ в. В: 
Исторически преглед, 2015 / 45 с./  
 
 
2.2.  Статии - 49 бр. 

 
Публикувани са 49 статии / 2013 г. - 26/ с  приблизителен брой 350 страници 
/някои в електронни издания/,  както и 7 статии в енциклопедии 

 
2.2.1. Самостоятелни   

Публикуваните и предадени за печат статии са в български и чужди продължаващи 
издания и сборници - сп. Библиотека, Македонски преглед, Проблеми на изкуството,  
Пирон, Състояние и проблеми на българската ономастика, Journal of Islamic Manuscripts 
и др.  
Голям брой статии са публикувани в сборници с доклади от национални и 
международни конференции - Fulbright International Summer Institute 2013. Ph. D. 
Students` Forum: Transatlantic Dialogues in the Field of Social Sciences; Личност, народ, 
история. Националноосвободителните борби през периода ХV-ХІХ в.; 135 г. от 
приемането на Търновската конституция; Модернизационни тенденции в стопанския и 
културен живот във Видинско и Тимошко (ХІХ-ХХ век); Балканската война и 
Западните Родопи; Балканът и светът: Modus concurrandi, Писменото наследство и 
информационните технологии – El'Manuscript-2014  и др.  
Част от публикациите са в сборници, посветени на професорите Стефан Дойнов,  М. 
Георгиев, Йордан Заимов , Марин Дринов, доц. Татяна Янакиева и др. 
Публикувани са и 7 статии в „Енциклопедия Българско Възраждане. Литература. 
Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища. Т.1» 

 
2.2.2. В колектив 
Подготвените статии са посветени на дигитализацията на документи, нови изследвания, 
свързани с османски регистър на населението от първата четвърт на ХVІ век за 
населението в Чепинската котловина и др. 
 

 
2.4. Дейности по профила на библиотеката като научен институт 
 

2.4.1. 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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В «Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, т. VІ» е 
извършено допълване и редактиране на описанията на частта с нотираните музикални 
ръкописи от ХІХ в. . В «Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия и 
архивен институт-София. Т.2. са направени описания (подвързия, филиграни); 
сверяване и актуализация на описания след нова фолиация на ръкопис; снемане и 
идентификация на филиграни /колектив/. 
Направени са описания на ръкописи в базата DocuWare  в кабинетите „Славянски 
ръкописи” и „Българския ХІV в.”, както  и редакция на описанията в „Славянски 
ръкописи” и „Българският XIV в.  

 
Публикуван е един документален сборник: 
Минчева, Б., М. Левкова-Мучинова, Р. Иванов. Тракийските българи във 
възрожденския периодичен печат : Сборник с материали за българската възрожденска 
история. Ч. 1: 1849-1871 /Съст.: Руслан Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна 
Минчева; ред. Илия Тодев. София, 2014 г., 388 с. 
 
Отчитат се дейности по подготовката на документални сборници за участието на 
България в Първата световна война и сборник за Гоце Делчев.  
 
2.4.2 Съставителство  
 
- В рамките на проекта за подготовка на стандартен съкратен печатен вариант на 
изданието УДК на български език, с използване на разработения от UDCC 
преводачески софтуер, до края на 2014 година са преведени и адаптирани 11077 израза 
на съдържанието на класификационните индекси от общо 12893 (около 86%).  
- Контролен файл на имената на български автори – създадени са 71 нови записа 
- Международна база данни ISIS Virtua –създадени са 192 нови записа 

 
Работено е по «Съкратени регистри от Никополския санджак 1479-1485 г.» - т. 2 
от  «Поредица за издаване на османски извори от ХV и ХVІ в.», изд. на Турското 
историческо дружество. 
 

2.4.3. Проекти за нормативни документи /закони; подзаконови актове, правилници, 
инструкции; стандарти; концепции и програми за развитието на библиотеките/ 
 
По проблемите на законодателството в областта на културата се отчитат дейности по 
изработване на Стандарт за обслужване в библиотеките;  Наредба за съхраняването, 
ползването, разпореждането и управлението на документи от библиотечния фонд; 
промени в Закона за културното наследство; законопроекта за изменение и допълнение 
на Закона за авторското право  и сродните му права. 
Отчитат се дейности в работата на Техническия комитет по стандартизация на 
архивната, библиотечната и информационната дейност към Българския институт по 
стандартизация (ТК 16 по АБИД), както и участие в Международен координационен 
съвет към Консорциума за УДК (UDC Advisory Board). Като част от работата в 
Техническия комитет е извършена редакция на превод и адаптация на стандарта ISO 
2789:2013 Информация и документация. Международна библиотечна статистика /85 с./ 
Отчита се и участие в редакция, обсъждане и приемане на международен стандарт 
„Система за дигитален идентификатор на обект” - 25с. , както и Инструкция за 
библиографско описание на дисертационни трудове. 
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2.4.4. Библиографски трудове 
 
2.5. Учебници и учебни помагала 
 
3. Рецензии и отзиви – общо 39 
3.1. За книги, сборници, статии и др. - 8 бр. 
Подготвени са рецензии и отзиви за „Панаирите по българските земи през втората 
половина на ХІХ век”, „Сборникът "Различни потреби" на Яков Крайков между 
Венеция и Балканите  през XVI век», «Духовни образи. Руски илюстриран синодик», 
«Й. Йовков. Летопис на неговия живот и творчество». Т.1-2, «Ловешки дамаскин. 
Новобългарски паметник от ХVІІ век», “Управление и развитие на човешките ресурси 
в културните институции“  и “Управление на електронните ресурси в библиотеките“. 

 
3.2. За дисертационни и хабилитационни трудове - 24 

 
Членове на трите научни секции са автори на рецензии и становища за конкурси в 
Софийски университет „Св. Климент Охридски”– Център за славяно-византийски 
проучвания „И. Дуйчев” и в Катедра „Библиотекознание, научна информация и 
културна политика” при Философския факултет, в УниБИТ, както и в Националната 
художествена академия и Великотърновския университет.  
А. Тотоманова и А. Дипчикова са автори на становища за цялостната научно-
изследователска дейност на проф. Ани Гергова, във връзка с номинирането й за 
Голямата награда на СУ «Св. Кл. Охридски». 
 
В научно жури в конкурси за заемане на академичната длъжност „гл. асистент” към 
НХА и БИА при НБКМ са участвали четирима сътрудника. 
 
3.3. За вътрешносекционни обсъждания - 2 
Във връзка с вътрешносекционни обсъждания са изготвени две рецензии. 

 
3.5. За дипломни работи - 2 
 
Други- 3 
               Н. Карачоджукова е автор на две рецензии за изменение и  издаване на 
лицензии за професионално обучение на библиотекари в Национална агенция за 
професионално образование и обучение( НАПОО). Л.Георгиев е автор на становище за 
потребността от подготовка на кадри по историческа демография  в Институт за 
изследване на населението и човека при БАН.  
 
 

Научните сътрудници в библиотеката отчитат 8 рецензии за публикации, 10 
рецензии и 14 становища за защита на докторати и конкурси за академични 
длъжности, 2 рецензии и 1 становище по проекти, 2 рецензии за дипломни 
работи, 2 – за вътрешносекционни обсъждания. 
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 4. Редакторство /на сборници, библиографии, показалци, 
преводи;редакционна работа в периодични издания/ 

 

4.2 Редактиране на сборници, библиографии, показалци, бази данни и др.  
 
В библиотеката се извършва  редактиране на подготовяни за издаване  сборници, 
библиографии, показалци, периодични издания и др., както и текущо редактиране на 
бази данни.  

Редактори на статии и сборници са Р. Ковачев /„Вакъфът на Фируз бей” от Илия 
Илиев/, Ст. Кендерова /»Балканската война и Западните Родопи. Споделени размисли 
100 години по-късно. Сборник с доклади от национална научна конференция», Е. 
Мусакова /статии (на англ.) за сборник с материали от конференцията „Хора и книги –  
от микрооорганизми към мегаорганизми” (Men and Books: From Micro-organisms to 
Mega-organisms). Е. Узунова е редактор на статии и библиография в енциклопедията 
„Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни 
средища”. Т.1. и на статии в сборника от кръглата маса „Европейски измерения на 
Кирило-Методиевото дело”, посветена на 1150-годишнина от Моравската мисия. 
 
Извършена е цялостна редакция на записите в DocuWare – кабинет „БИА – 
Кореспонденция” (677 док.), както и редакция на следните бази данни: 
 

• Серия 1. Български книгопис. 2014 – 959 библиографски записа  
      

• База данни “Контролен файл на имената на българските и преводните автори” - 
редакция на именни контролни записи – 1249 записа 

• «Български продължаващи издания» за 2011 г. – 1055 загл.  
• Редактиране в бази данни BIBSER  и НБКМ – 800 записа  
• Машинен каталог – Международна база ISSN Virtua - нови заглавия 

продължаващи издания – 192 заглавия и  редактирани записи – 372  
• Електронен каталог COBISS – 138 записа 
• Електронен каталог COBISS  Bibser – 170 
• Адреси на българските издатели в Националната ISSN агенция – 6000 записа 
• Книги под печат н „Регистър на издаваните книги в България” – 2300 записа 
 

Общ брой на редактираните записи – 14589. 
 

 
4.3.1 Редакционна работа в продължаващи издания  

В редакционния съвет и редакционната колегия на сп. Библиотека са участвали Б. 
Христова, Ст. Кендерова, А. Дипчикова, А. Тотоманова, Цв. Панчева, Е. Мусакова, А. 
Дончева. Издадени са 6 броя. Е. Мусакова участва в редколегията на сп. Scripta&e-
Scripta / Institute of Literature. Bulgarian Academy of Sciences. Н. Карачоджукова участва 
в Редакционния съвет на списание  Organizacija znanja/ Institut informacijskih znanosti, 
Maribor 

 
5. Непубликувани научни изследвания 
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Изследванията са свързани с достъпа до дигитализирани исторически документи от 
Националната библиотека, история и украса на  български средновековни ръкописи, 
изследване историята на Осоговския манастир „Св. Йоаким Осоговски” – Сарандапор 
като книжовно и просветно средище от ХІV-ХІХ в., участие в подготовка на  
Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир, т.2. , изследвания на 
арабски ръкописи, културни връзки между българи и поляци, културно-историческо 
наследство на община Годеч и др.   
 
6. Доклади, презентации и съобщения на научни форуми  
 
6.1. Национални - 13 
Членове на научните секции са участвали в конференции, посветени на българската 
архивистика, в националните конференции „Цар Борис ІІІ и неговото време”, „Първата 
световна война век по-късно”, „Проблеми при превода на ислямска литература”, в 
национална кръгла маса „Образът на цар Самуил в художествената литература, 
историята, фолклора и изкуството”, във втория национален колоквиум „По следите на 
българската книга: Описи. Находки. Библиология“, в  ХХІІ интердисциплинарен 
колегиум по старобългарска литература и култура в памет на акад. Петър Динеков и на 
80-годишнината от рождението на ст.н.с. Стефан Кожухаров и др.  
 
6.2. Международни - 6 
На годишната международна конференция в Марибор, Словения са представени две 
презентации, които показват постиженията и проблемите, свързани с публичния 
електронен каталог и поддържаните бази данни в Националната библиотека. Научни 
сътрудници са участвали в конференция, организирана от Института за исторически 
изследвания към БАН и Посолството на Република Полша, в Българо-сръбска 
конференция на тема „Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във 
Видинско и Тимошко през ХІХ-ХХ век” и др. 

 
През 2014 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 19 ( 2013 - 21) 
научни доклада, 4 от които са били на международни форуми, 2 в чужбина 
(2013 -5). 
 

7. Експертна дейност 
 
Всички научните сътрудници участват в съставяне на комплексни научни програми за 
развитие, разработване или ръководство на технологични проекти, подготвяне на 
писмени консултации, участие като специалисти в професионални съвещателни органи 
към националната библиотека, междуведомствени комисии, извършване на експертни 
оценки по въпроси, свързани с фондове и материали от други библиотеки, консултации 
за колеги и граждани, подготовка на експозиции.  
Отчита се организация на работата или участие в съвети и комисии в НБКМ - Съвета за 
Интегрирана библиотечно-информационна система (ИБИС); Съвета по обработка, 
организация и опазване на фондовете;  Комисия по комплектуване; Редакционно-
издателския съвет при НБКМ; ръководство на Работна комисия по каталогизация към 
Съвета за Интегрирана библиотечно-информационна система (ИБИС), Подкомисия 
„Класиране и предметизиране”, Група по предметизация. В комисията се решават 
сложни случаи на библиографско описание и приложение на формата за библиографско 
описание COMARC/B, както и оптимизиране на редакцията на база данни CONOR.BG. 
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Отчита се и участие в Комисията за получаване на разрешения (лицензи) за споделена 
каталогизация в системата COBISS.BG.  
Членове на Секцията по  книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, 
реставрация и консервация участват в редица комисии, свързани с документалното 
наследство - Комисия по антикварно набавяне на ръкописи, документи и книги към 
„Ръкописно-документално книжовно наследство”, Комисия за комплектуване, 
Национален архивен съвет, Български комитет „Паметта на света” към Министерството 
на културата на Р България, Временна научно-експертна комисия към Фонд „Научни 
изследвания”, Експертна комисия по чл. по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното 
наследство, в международния борд European Centre for Book Restoration and 
Conservation. Работата в посочените комисии е свързана с  оценка и експертно мнение 
за ръкописи, архиви и печатни издания.  
Членове на секциите участват като експерти в  комисии към Министерството на 
културата за промени в Закона за обществените библиотеки и Закона за културното 
наследство и др. 
 
Подготвени са проекти за реставрация на документи от фонда на НБКМ / Фондация 
„Америка за България”/ и проект ARROW /съвместно с Асоциация „Българска книга”/. 
По Програма BG08 - “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА са 
подготвени проектите „ Другите” в културната история на България” /съвместно с 
Института за литература при БАН/ и „Съхраняване и популяризиране на 
мултикултурното наследство” /съвместно с Института по етнология и фолклористика 
при БАН/. По   съвместния проект на НБКМ и НАБИС е извършен подбор и описание 
на снимки за “EuropeanaPhotography”. 
Извършена е оптимизация и редакция на Националния регистър на издаваните книги в 
България. 
 
Продължава работата по проекта «Виртуална библиотека – България» - І етап. В 
работната група „Развитие” към  Комисия за организиране на дейността по 
внедряването на програмния продукт COBISS в НБКМ са разработени „Корекции и 
добавки към COMARC/В» и текущо онлайн превеждане и корекция на термини и 
изрази от интерфейса на системата COBISS в споделената терминологична база 
данни Mtext (IZUM). 
 
Много активно беше участието в подготовката на експозиции /5 бр./. Във връзка с 
националната програма за отбелязване на 1000-годишнината от смъртта на цар Самуил 
членове на секциите подготвиха изложба под надслов „Цар Самуил – величие и 
трагизъм”. Бяха подбрани ръкописи, извори, научни и художествени произведения, 
свързани с цар Самуил и неговата държава, части от които бяха дигитализирани и 
изложени на табла, като бяха съставени текстовете и анотации. 
 
Във връзка със стогодишнината от смъртта на Пейо К. Яворов М. Бошнакова подготви 
авторска изложба „Яворов и Македония” . Бяха  подготвени и изложбите „Иван 
Кършовски – между пушката и перото”, «Майските православни празници в 
българския календар“ и „Духовното наследство на Учителя Петър К. Дънов”.          
 
 
Повечето от научните сътрудници са предоставили писмени консултации във връзка с 
идентификация на ръкописи, разчитане на надписи, съставяне на библиографски 
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издания, организация на библиотеки, проблеми, свързани с депозирането на издания и 
др. 
 
8. Преподавателска дейност 
 

Хабилитираните сътрудници от библиотеката са хонорувани преподаватели в 
различни висши училища. Повечето от тях подготвят и изнасят цялостни 
курсове по тематика, свързана с тясната им специализация. Те се включват с 
лекции и в квалификационни семинари, организирани от Българската 
библиотечно-информационна асоциация за библиотеките в страната, както с 
лекции за запознаване на студенти и ученици със специализираните фондове на 
библиотеката.  
 
 

     8.1. Във висши училища 
     Лекционните курсове са: 

 
Краеведска библиография– в СУ, Катедра “Библиотекознание, научна информация 
и културна политика” - 30 ч. л.  

 
Дигитализация на културното наследство – в СУ, Катедра “Библиотекознание, 
научна информация и културна политика” - 30 ч. л. 

 
Краезнание и краеведски БД– в специалност “Библиотекознание и библиография” в 
УНИБИТ –  15 л./15 упр.  

 
Краеведски електронни ресурси – в специалност “Библиотечно-информационнен и 
културен мениджмънт” в УНИБИТ – 30 л./15 упр. 

 

Документални източници и обработка на документалната информация – I част - 
в СУ, Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика” – 15 
л./45 упр. 

Теория и методика на предметизацията – СУ “Св. Климент Охридски”, 
специалност “Библиотечно-информационни науки” (30 ч. лекции, 70 ч. упр.) 

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 - 30 л./15 
часа упр.  

Стратегии на информационно търсене – СУ “Св. Климент Охридски”, 
специалност “Библиотечни и информационни науки” -   15 л/15 упр.  

Виртуално справочно обслужване - СУ “Св. Климент Охридски”, специалност 
“Библиотечни и информационни науки” - 15л/15 упр. 
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Биографски информационни системи – СУ “Св. Климент Охридски”, специалност 
“Библиотечни и информационни науки”   15л/15 упр. 

Феноменология на българската ръкописна книга – Националната художествена 
академия, специалност „Изкуствознание” - 45 л. 
 
Писмено книжовно наследство – УниБИТ -  30 л./15 упр. 
 
Визуалните документи в контекста на световното документално наследство - 
УниБИТ -20 л/10 ч. упр. 
 

       Управление на специалните колекции-  УниБИТ – 15 ч. упр. 
 
 
Във връзка с преподавателската дейност са подготвени нови лекции по дисциплините 
„Управление на специалните колекции”, дистанционна форма на обучение в УниБИТ . 
За курса „Миниатюрата в българската ръкописна традиция до края на ХVІІ век” са 
написани 15 лекции, придружени от Тематична библиография „Писмо, образи и 
текстове в южнославянските ръкописи”, Каталог с 46 подробни описания на ръкописна 
украса, Палеографски албум с 28 папки, всяка със средно по 10 илюстрации с 
обяснителен текст, и Библиотека със събрани текстове. /Тази дейност е свързана с 
двегодишния Проект BG051PO001-4.3.04-0004/11.10.2012 „e-Medievalia (Електронни 
ресурси за дистанционно обучение по медиевистика/.  

Курсове за продължаващо обучение –  проведени са  3 курса в библиотеки в страната 
/60 ч. л/40 ч. упр./. 

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 – 4 ч. 

Лекции за фонда на Ориенталски отдел пред студенти от УНИБИТ, от СУ, спец. 
„Библиотечно-информационни науки” и др. – 4 ч. 
 
Лекции за историята на БИА и организацията на архивните фондове – 8 ч. 
 
Лекции за запознаване с дейността на направление «Консервация, реставрация и 
опазване на фондовете» - 4 ч. 
 
Лекции за запознаване с информационните възможности на НБКМ – 4 ч. 

 
 

През 2014 г. сътрудниците от научните секции към Националната библиотека са 
провели 15 (2013 – 16, 2012 – 23 ; 2011 – 22)  курса лекции с  3420 ч.   (2013 – 
597ч лекции и  245 ч. (2013 – 280 ч.) упражнения със студенти от висши 
училища.  
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Осъществени са единични специализирани лекции за запознаване на студенти и 
специалисти с редки и ценни материали от фондовете на библиотеката. 
Изнасяни са и лекции пред студенти от специалностите “Библиотечно-
информационни науки” към Философския факултет на СУ, Университета по 
библиотекознание и информационни технологии, Специалност “Книгоиздаване” 
на Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ и др., лекции за 
запознаване с основни дейности и отдели на библиотеката и с нейните 
информационни възможности (24 ч. лекции). 
Организирани са квалификационни курсове за библиотечни специалисти (3 
курса – 100 ч.) (2013 – 6, 152 ч., 2012 – 2 курса, 50 ч., 2011 – 1 курс, 30 ч.). 
Осъществено е научно ръководство на 3 дипломанти от магистърска програма 
БИНКП и на 2 докторанти. 

 
9. Текущи дългосрочни задачи 
Във връзка с дългосрочни задачи сътрудниците на секциите отчитат следните 
дейности: 

“Библиотеката на фамилия Пазвантоглу през 1837 г.” (по оригинален каталог на 
библиотеката). Извършен е анализ на отделните рубрики от каталога.
 /Ст.Кендерова/. 
 
 «Каталог на шуменските ръкописи» – завършена е проверката на описанията на тема 
граматика и допълнения за ръкописи, постъпили от Библиотеката в Шумен през 1948 г. 
/Ст. Кендерова/                                            
Тълковен речник на термините, използвани в книжния сектор – през годината е 
изработена методика и структурен модел за изграждане на двуезичен терминологичен 
речник. Част от термините са преведени на английски език /А. Тотоманова/. 
Информационното търсене в ТНБ - съвременно състояние и перспективи. Проучвания 
по темата. Запознаване с актуални публикации. Написани - 17 с. /С. Филипова/ 
Работа по дисертационен труд на тема „Електронните ресурси с отдалечен достъп и 
националната библиография” – проучвателна и изследователска работа на научна 
литература и експертни консултации по дисертационната тема; работа по завършването 
на първа глава от дисертационния труд в обем от 58 с. (Р. Стефанова). 
Работа по темата „Националната аналитична библиография в България – проблеми и 
съвременни измерения” – направено е изследване на националните аналитични 
библиографии в европейските държави и са анализирани резултатите – 29 страници (С. 
Зафирова). 
 
10. Научно-организационна дейност  
/ръководство на научен съвет, научни секции; научен секретар, секретари на секции; 
участие в научни съвети и секции извън НБКМ/ 
Иванов, Р. Секретар на Научната секция по книгознание, палеография, архивистика, 
ориенталистика, реставрация и консервация към Направление РДКН 
Нушев, Цв. Научен секретар на  Научния съвет и ръководител на научна секция 
Минчева, Б. Технически сътрудник на научно жури по конкурс за главен асистент, 
обявен за нуждите на БИА към НРДКН на НБКМ. 
Мусакова, Е. Ръководство на доброволен стажант, по изследователска задача. 
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Тотоманова, А. Ръководител на научна секция 
Янакиева, Е.   Председател на Научния съвет /от май 2014 г./ и ръководител на научна 
секция       
 
*** 
Двама сътрудника участват в съвети извън съветите в Националната библиотека: 

Бошнакова, М. Участие в Македонски научен институт - София 
Кендерова, Ст. Участие в Научния съвет на ЦСВП „Проф. Ив. Дуйчев”.  
 
          
Заключение:   
В отчетите на трите научни секции към Националната библиотека за 2014 г. са 
застъпени всички направления на научната дейност, определени от задачите и 
функциите на институцията.  

Броят на членовете на научните секции в библиотеката към 31.12.2014 е бил 24 души / 
на щатни длъжности/, като тази бройка се запазва през последните три години. Двама 
сътрудника защитиха успешно дисертации и получиха научната и образователна степен 
«доктор». В края на 2014 година в библиотеката са работили 4 докторанти, което е 
намаляване с трима. Тук обаче трябва да отбележим, че единият докторант е вече 
«доктор», а останалите двама не отчитат дейността си в секциите. Броят на 
сътрудниците с академична длъжност «доцент» намаля с двама, поради пенсиониране 
на единия и преминаване на друга работа на другия. Броят на професорите и докторите 
на науките се запазва в сравнение с предходната година. Като положителен факт трябва 
да  отбележим увеличаването на броя на младите специалисти, които са в началото на 
научното си израстване. Това обаче се отнася за Секцията по книгознание, 
палеография, архивистика, ориенталистика, реставрация и консервация и за Секцията 
по библиография. Броят на сътрудниците в Секцията по библиография и в Секцията по 
библиотекознание е намалял, поради посочени по-горе причини. 

Подготвени и издадени или предадени за печат са 4  самостоятелни издания, в които 
сътрудници от научните секции са автори, съставители, редактори или преводачи (2 
монографии, 1 документален сборник, 1 преводно издание). Завършени са 2 студии и 49 
статии в научни сборници и периодични издания в приблизителен обем 467 с. – почти 
двоен обем в сравнение с предходната година. Заслуга за това имат до голяма степен и 
младите членове на секциите.  

Продължава работата по подготовката на 3 дисертационни труда, 1 монография, 2  
описа, 2 документални сборника, съставителство на 3 бази данни.  

Не са издадени и подготвени нови библиографски трудове; все още не е отпечатан един 
подготвен и отчетен в предходната година библиографски труд. 

Активна е дейността по подготовката на проекти, свързани с основните дейности в 
библиотеката, както и по разработването на проекти за нормативни документи – 
проектозакони, правилници, стандарти, инструкции, които имат значение не само за 
Националната библиотека, но и за другите библиотеки в страната. Продължават 
дейностите по реализирането на проектите Виртуална библиотека – България и 
Дигитална библиотека, като участието на сътрудници и на трите секции е особено 
активно.  Подготвени са предложенията за промени в Закона за обществените 
библиотеки и Закона за културното наследство, стандарти и инструкции.  
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През годината са подготвени 5 изложби (2012 - 9), осъществени са участия в 
телевизионни и радиопредавания, изнесени са лекции пред учащи се.  
 
През 2014 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 19 научни доклада, 4 от 
които са били на международни форуми у нас, 2 - в чужбина.  
Преподавателската дейност се осъществява от повечето членове на секциите, които 
провеждат лекционни курсове и упражнения във  висши училища. През изтеклата 
година те са 15 в общо  320 ч. лекции и  245 ч. упражнения, което е намаление в 
сравнение с предходните години. Проведени са 3 квалификационни курса за 
продължаващо обучение. През 2013 г. те са двойно повече, като едно от обясненията е 
свързано с липсата на достатъчно финансиране за библиотеките. Броят на лекциите 
пред студенти за запознаване със специалните фондове и информационните 
възможности на националната библиотека е 20 – тук увеличението е почти двойно, 
вероятно поради засиления интерес от студенти и специалисти.  
Научните сътрудници в библиотеката отчитат общо 39 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.), като увеличението е свързано с по-големия брой 
обявени конкурси и участието на членовете на секциите като членове на научно жури.  
 

Количествените измерители на разнообразните дейности не са променени в степен, 
която да позволи да се направят различни от досегашните изводи или да се изведат 
нови тенденции. В повечето случаи те са в резултат на промените в персоналния състав 
на секциите и до известна степен – на финансови или конюктурни причини. 

Като положителен факт трябва да отбележим голямата публикационна активност на 
научните сътрудници, особено на статии в продължаващи издания с висок научен 
авторитет, както и усилията за академично израстване.  

За съжаление броят на сътрудниците в секциите по библиотекознание (4) и 
библиография (4 и един извънщатен) е значително по-малък от броя на сътрудниците в 
Секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, реставрация и 
консервация (16 души), което дава отражение на количеството извършени научни и 
научно-приложни дейности.  Това, наред с много по-различната тематика на 
изследванията в последната секция, прави трудно извеждането на категорични изводи. 

 

 

24.02.2014 

        Изготвил: доц. д-р Е. Янакиева 
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