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ОТЧЕТ 
 

за 
 

научната и научно-приложната дейност в 
 

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” 
 

през 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчетът отразява резултатите от научната и научно-приложната дейност през 2015 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.  
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I. Научен потенциал на библиотеката 
 
Към 31.12.2015 академичният състав на НБКМ е наброявал 23 души на щатна 
длъжност, разпределени по научни длъжности и научни степени както следва: 
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длъжности  
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библиография библиотекознание книгознание 
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общо 
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доцент 
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- 
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доктор 
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12 
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доктор на 
науките 
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- 

 
2 

 
2 

 
докторанти 

 
1 

 
- 

 
2  

 
3 

 
  
Промени се наблюдават в състава на Секцията по книгознание, палеография, 

архивистика, ориенталистика, реставрация и консервация  - един асистент  получи 

научната и образователна степен „доктор”. Проф. д-р С. Кендерова се пенсионира от 

средата на годината. 

 
1. Дисерации и хабилитации 
 
Дисертации за образователна и научна степен „доктор” - 1 
 
Б. Минчева успешно защити дисертацията си на тема си «Амулетните свитъци тип 
„Абагар” в печатната традиция на южните славяни». Н. Петкова продължава работата 
по дисертацията си на тема „Обкови на напрестолни евангелия в България до 17 век”. 
Предаден за защита е дисертационият труд на тема „Електронните ресурси с отдалечен 
достъп и националната библиография” (в обем от 342 с.) на Радослава Стефанова. 
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Дисертации за научна степен „доктор на науките” 
 
Продължава работата 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”, като е работено по „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 
 
Излезе от печат монографията на проф. д-р Ст. Кендерова „Болниците за бедни и 
преселници в Дунавския вилает. Ежедневна и ежемесечна статистика» (180 с.) 
Заб. Монографията е отчетена като завършена в отчета за 2014 г.  
 
Отпечатан е и дисертационният труд на А. Дончева « Видове библиотеки при промяна 
на парадигмата на библиотечната теория и практика», защитен през 2014 г.  
 
2.2. Студии- 1 
 
Завършена е студията на д-р А. Стоилова „А.Й.Шишманов и неговият кратък каталог” 
(41 стр.) 
 
2.2.  Статии - 34 бр. 

 
Публикувани са  32  статии ( 2014 г. – 49) с  приблизителен брой 211 страници. 
Три от статиите са в електронни издания. Три от статиите са отчетени през 2014 
г. като предадени за печат, но са отпечатани през 2015 г.  Две статии са 
предадени за печат, но поради забавяне не са публикувани.  

 
2.2.1. Самостоятелни  - 32 

Публикуваните и предадени за печат статии са в български и чужди продължаващи 
издания - сп. Библиотека, сп. История,  Проблеми на изкуството, Organizacija znanja,  
Годишник на СУ - Философски факултет, Книга Библиотечно-информационни науки, 
както и в различни тематични сборници. Изследователските интереси на сътрудниците 
от Научната секция по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, 
реставрация и консервация са свързани с разкриване културното и историческо 
наследство на писмени паметници, църкви, отделни личности, с украса на ръкописи, с 
характеристика на лични имена, географски понятия и др. в османски извори от фонда 
на НБКМ, с дигитализация на исторически документи и др. Сътрудниците от Научната 
секция по библиография и Научната секция по библиотекознание разработват 
проблеми на аналитичната библиография, усъвършенстване на формата COMARC, 
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нови системи за достъп до информацията, проблеми на организационната култура на 
библиотеката.    

 
2.2.2. В колектив - 2 

 
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 

 
В «Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, т. VІ» са  
допълнени и редактирани описания в частта с нотираните музикални ръкописи от ХІХ 
в. Направени са описания на ръкописи в базата DocuWare -  кабинет „Славянски 
ръкописи”. 

 
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. 2: 1871-1877. /Съст.: Руслан 
Иванов, Мария Левкова-Мучинова, Бояна Минчева; ред. Илия Тодев. София, 2014 г., с. 
389- 813 с. 
В „Каталог на източните ръкописи, Т. VІ. Езикознание” е извършено ново 
атрибутиране на фрагменти. Направен е обзор на фонда на Т. Боров. Отчита се дейност 
по подготовката на документален сборник за Гоце Делчев.  
 
2.4.2 Съставителство на бази данни 
 

През годината са съставени 1 815 библиографски записа: 
 

• Съставителство в текущи бази данни – 1009 нови б. з. 
 

• Международна база ISSN Virtua – 200 нови заглавия продължаващи издания.  
 

• Контролен файл на имената на българските автори (CONOR) 2015 г. – 606 нови 
контролни записи.   

 
В рамките на проекта за подготовка на стандартен съкратен печатен вариант е 
ззавършено изданието «УДК на български език». Предстои изработването на АПП и 
редакция.  
 
2.4.3. Проекти за нормативни документи (закони; подзаконови актове, правилници, 
инструкции; стандарти; концепции и програми за развитието на библиотеките) 
 
Писмените документи са 2 бр. в обем 25 стр. 

 
• Правила за организацията на дейността по документооборота в отдел 

„Депозит” – 8 стр.; 
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• Инструкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISBN и 
Често задавани въпроси и редакция на инструктивните и информационните 
материали за националните агенции, публикувани на сайта на библиотеката – 
17 стр. 

 
Отчита се също: 
- участие в комисия на Министерството на културата за изработване на Стандарт за 
обслужване на библиотеки ; 
- бележки по разработването на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за достъп до обществена информация (въвеждане на Директива 2013/37/ЕС); 
-  подготовка  на нов Правилник за дейността на Националната библиотека“Св. Св.. 
Кирил и Методий”; 
- подготовка на тарифа за таксите, които събира ISBN (за изменение и допълнение на 
Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо 
културно наследство и Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" за 
извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати) 
- допълнения към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
задължителното депозиране на печатни и други произведения;  
- проучване на условията за получаване и заплащане на ISBN във Франция, Германия, 
Великобритания и други страни от ЕС (във връзка с екстензивното развитие на 
книгоиздателствата у нас и изготвяне на предложение за въвеждане на праг чрез 
заплащане на ISBN – с оглед на поне частичното ограничаване на този процес). 
 
2.4.4. Библиографски трудове 
Съставена е „Библиография на трудовете на доц. д-р Е. Мусакова” – 20 с. 
 
2.4.5. Учебници и учебни помагала 
Завършени и подготвени за печат са две учебни помагала – „Писмо и писачи в 
българските ръкописи до края на ХVІІ в.” и „Арабските ръкописни фрагменти. 
Методика на предварителната обработка”. 
 

2.5.Преводни издания 
Отчита се „Препис, превод и коментар на вакъфнамето на Ибрахим паша от 1533 г.” . 
 
3. Рецензии и отзиви – общо 8 
3.1. За книги, сборници, статии и др. – 4  бр. 
Подготвени са рецензии и отзиви за четири книги, посветени на украса на ръкописи, 
проблеми на Възраждането и др.   

3.2. За дисертационни и хабилитационни трудове - 1 
 
В научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „гл. асистент” към СУ 
«Кл. Охридски» е участвал един сътрудник. 
 
3.3. За вътрешносекционни обсъждания -  
3.5. За дипломни работи -3 
 
Други-  
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Научните работници в библиотеката отчитат 4 рецензии за публикации, 1 рецензия  на 
докторат, 3 рецензии за дипломни работи. 
 
4. Редакторство (на сборници, библиографии, показалци, преводи;редакционна 
работа в периодични издания) 
4.1. Редактиране на монографии  
Извършена е окончателна редакция на монографията на И. Илиев „Вакъфът на Фируз 
бей. Поглед върху стопанството и демографските промени в села от Никополския 
санджак ХV-края на ХVІ в.  
 
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.  

Редактиран е „Енциклопедичен речник на исляма”, краеведски и др. изследвания. 
Извършена е и нова редакция на библиографския указател „Н. Вапцаров. 1980-2009”.  
 
През изтеклата година са редактирани  4 709 библиографски записа:  
 

• Български книгопис. Сер. 1 за 2015  г. – 1445 б. з.; 
• Контролен файл на българските автори (CONOR) 2015 – 1387 б. з.; 
• Български продължаващи издания. Сер. 4 за 2011 г. – 398 загл.;  
• Редактиране в бази данни BIBSER – 1479 записа; 
• Международна база ISSN Virtua – 195 б.з.  

 
4.3.1 Редакционна работа в продължаващи издания  

В редакционния съвет и редакционната колегия на сп. Библиотека са участвали А. 
Тотоманова, Е. Мусакова, А. Дончева. 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 
 
Членовете на Секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, 
реставрация и консервация отчитат 17 непубликувани изследвания. Изследванията са 
свързани с датировка и украса на ръкописи, изследвания на занаяти и др. 
 
6. Доклади, презентации и съобщения на научни форуми  
 
6.1. Национални – 6 
6.2. Международни - 6 
Заб. няколко от докладите са отчетени и като непубликувани изследвания. 

 
През 2015 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 12  (2014 – 19)  
научни доклада, 6 от които са били на международни форуми. 
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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 - 
Редакционно-издателския съвет при НБКМ, Съвет за Интегрирана библиотечно-
информационна система (ИБИС);  Комисия по комплектуване; Работна комисия по 
каталогизация към Съвета за Интегрирана библиотечно-информационна система 
(ИБИС) - подкомисия „Класиране и предметизиране” и подкомисия „Описание и 
контролни файлове”. 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. 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 и др.,  в Експертна комисия по чл. по чл. 96, ал. 4 от Закона 
за културното наследство, в Българската национална комисия „Паметта на света”, в 
международния борд European Research Centre for Book and Paper Restoration, в 
Manuscripts Expert Group – CERL и др. Работата в посочените комисии е свързана с  
оценка и експертно мнение за ръкописи, архиви и печатни издания, с идентификация на 
различни редакции на старопечатни книги и др.. Извършени са и 16 експертни оценки, 
свързани с реставрационни и консервационни дейности на книги и ръкописи. 
 
Продължава работата по проекти - работа по проект ARROW съвместно с Асоциация 
„Българска книга”;  работа по проекта „ От дигитализация към виртуализация” по 
програма за финансиране Erasmus +, К2. 
 
Много активно беше участието в подготовката на експозиции  (7 бр.).  
Отчита се участие в изложбите „Форум Реставрация 2015”, в изложби послучай трети 
март, 11 май, Съединението на България и др.  
 
 
Повечето от научните сътрудници са предоставили писмени консултации във връзка с 
идентификация на ръкописи, разчитане на надписи, съставяне на библиографски 
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 
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семинари, организирани от Българската библиотечно-информационна асоциация за 
библиотеките в страната, както и с лекции за запознаване на студенти и ученици със 
специализираните фондове на библиотеката.  

 
 

     8.1. Във висши училища 
      
Лекционните курсове са: 

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

Биографски информационни системи – СУ “Св. Климент Охридски”, специалност 
“Библиотечни и информационни науки” -  30 ч. лекции/30 упр. 

Библиотекознание -   СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Библиотечни и 
информационни науки” -  30 ч. лекции/15 упр. 
 
Феноменология на българската ръкописна книга – Националната художествена 
академия, специалност „Изкуствознание” – 45 ч. лекции 
 
Ръкописна украса и визуална култура в средновековна България –  СУ “Св. 
Климент Охридски”, Катедра „История” - 30 ч. лекции/15 упр. 
 
Автоматизация на процесите и дейностите в архивите – УниБит – 25 ч. лекции 
 
Писмено книжовно наследство – УниБИТ -  10 ч. лекции 
 
Визуалните документи в контекста на световното документално наследство - 
УниБИТ - 20 ч. лекции/10 упр. 
 

       Управление на специалните колекции-  УниБИТ – 20 ч. лекции 
 
       Фондове на редки и ценни книги - СУ “Св. Климент Охридски”,  специалност 

“Библиотечни и информационни науки” – 23 лекции 
 
Общият брой на лекциите във висши учебни заведения е 248, на упражненията – 85. 
 
8.2. Други лекции 

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.  

- Лекции за историята на сбирките към отдел „Ръкописи и старопечатни книги” и 
история на книгопечатането – 2 ч. 
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- Лекции за историята на БИА и организацията на архивните фондове – 4 ч.   
 
- Лекции за историята на отдел «Ориенталски сбирки» и организацията на 
архивните фондове – 4 ч.   
 
 
- Лекции за запознаване с дейността на направление «Консервация, реставрация и 
опазване на фондовете» - 14 ч. 
 
- Лекции за запознаване с информационните възможности на НБКМ – 20 ч. 

 

Общият брой на лекциите пред учащи се за запознаване с фондовете и 
информационните възможности на националната библиотека е 34 часа. 

Организиран е един квалификационен курс за библиотечни специалисти (20 ч. 
лекции/10 ч. упр.), проведен в Регионална библиотека «Христо Ботев» - Враца.   

Във връзка с необходимостта от внедряването на програмния продукт COBISS и 
системата COBISS.BG към Учебния център COBISS са проведени следните курсове::  

 
 Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс (80 ч.); 

 Преход към COBISS3/Каталогизация с нормативен контрол (48 ч.); 

 Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – редактиране на 
CONOR (24 ч.)  

 
 

През 2015 г. сътрудниците от научните секции към Националната библиотека са 
провели 10 лекционни курса с 248 часа лекции и 95 ч. упражнения във висши 
учебни заведения. Проведени са и 44 часа лекции за запознаване с фондовете и 
информационните възможности на националната библиотека, един курс за 
продължаващо образование (20 ч. лекции, 10 ч. упражнения), три курса за 
системата COBISS.BG (152 часа). Общият брой на лекциите е 430, на 
упражненията – 95.    
 
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: 

 
Текущо онлайн превеждане и корекция на термини и изрази от интерфейса на 
системата COBISS в споделената терминологична база данни Mtext (IZUM) – 318 
преведени термина, 73 редактирани термина. 
Тълковен речник на термините, използвани в книжния сектор – през годината бе 
приложена изработената методика и част от термините бяха преведени на английски 
език; 
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Стандартен съкратен печатен вариант на изданието УДК на български език – изданието 
е завършено. Предстои изработването на АПП и обща редакция.  
Работа по дисертационен труд на тема „Електронните ресурси с отдалечен достъп и 
националната библиография” – работата е завършена, предадена и проведена 
предварителна защита – обем  342 с.  
 
Работа по темата „Аналитично представяне на библиографска информация в текущата 
национална библиография на България: традиция и съвременни измерения” – 
направено е анкетно проучване сред европейските библиографски агенции, които 
разработват аналитична библиография и е преведена, анализирана и систематизирана 
получената информация – 33 с. Направено е проучване на историята на българската 
аналитична библиография – 10 с.  
 
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  
Нушев, Цв. Научен секретар на  Научния съвет и ръководител на Научната секция по 
книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, реставрация и консервация  
Тотоманова, А. Ръководител на Научната секция по библиографознание 
Янакиева, Е.   Председател на Научния съвет и ръководител на Научната секция по 
библиотекознание      
       
Заключение:   
В отчетите на трите научни секции към Националната библиотека за 2015 г. са 
застъпени всички направления на научната дейност, определени от задачите и 
функциите на институцията.  

Броят на членовете на научните секции в библиотеката към 31.12.2015 е бил 23 души  
(на щатни длъжности) - с една бройка по-малко от предходната година. Един сътрудник 
защити успешно дисертация и получи научната и образователна степен «доктор». В 
края на 2015 година в библиотеката са работили 3 докторанти. Един докторант не 
отчита дейността си в секциите и не е включен в общия брой на докторантите. Броят на 
професорите намаля с един; броят на докторите на науките се запазва в сравнение с 
предходната година. Като положителен факт трябва да  отбележим наличието на млади 
научни работници в Секцията по книгознание, палеография, архивистика, 
ориенталистика, реставрация и консервация и в Секцията по библиография. Броят на 
сътрудниците в Секцията по библиография и в Секцията по библиотекознание се 
запазва. 

Подготвени и издадени или предадени за печат са 2  самостоятелни издания, в които 
сътрудници от научните секции са съставители или преводачи (1 документален 
сборник, 1 преводно издание). Завършени са 1 студии и 34 статии в научни сборници и 
продължаващи издания в приблизителен обем 211 с. – почти двойно по-малък обем в 
сравнение с предходната година. Едно възможно обяснение е намаляване броят на 
сътрудниците и пенсионирането на сътрудници с висока публикационна активност. От 
друга страна, броят на публикациите на младите членове на секциите е значителен, 
което е особено положителен факт.  
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Продължава работата по подготовката на 2 дисертационни труда, 1 монография, 2 
документални сборника.  

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. Продължава 
работата по проектите Виртуална библиотека – България и Дигитална библиотека, 
като участието на сътрудници и на трите секции е активно.  Подготвени са и 
Инструкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISBN и Правила 
за организацията на документооборота в отдел „Депозит”.  
През годината са подготвени 7 изложби (2015 - 5), изнесени са  182 ч.лекции пред 
учащи се.  
През 2015 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 12 научни доклада, 5 от 
които са били на международни форуми у нас, 1 - в чужбина.  
Преподавателска дейност се осъществява от повечето членове на секциите, които 
провеждат лекционни курсове и упражнения във  висши училища. През изтеклата 
година те са 10 в общо  248 ч. лекции и  95 ч. упражнения, което е намаление в 
сравнение с предходните години Основната причина е намаляване броят на лекторите. 
Проведен е един квалификационен курс за продължаващо обучение, поради липсата на 
целево субсидиране за регионалните библиотеки. 
Научните сътрудници в библиотеката отчитат общо 8 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.). Намаляването е значително, но увеличението на 
броя през 2015 г. е по-скоро изключение, свързано с по-големия брой обявени конкурси 
и участието на членовете на секциите като членове на научно жури.  
Като цяло, количествените измерители на разнообразните дейности са намалени. 
Пенсионирането на двама и напускането на един сътрудник с голям опит и висока 
публикационна и преподавателска активност е една от причините; все пак промените е 
нужно да се наблюдават още няколко години, за да се направят различни от 
досегашните изводи или да се изведат нови тенденции.  

Като положителен факт трябва да отбележим публикационната активност на научните 
сътрудници и усилията за академично израстване.  

За съжаление броят на сътрудниците в секциите по библиотекознание (4) и 
библиография (4) продължава да е значително по-малък от броя на сътрудниците в 
Секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, реставрация и 
консервация (15 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. 

24.03.2015 

        Изготвил: доц. д-р Е. Янакиева 
 

 
                                                                                                                                   
 


