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ОТЧЕТ 
 
за 
 

научната и научно-приложната дейност в 
 

Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” 
 

през 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчетът за научната и научно-приложната дейност в Националната библиотека през 
2012 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 11 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 за 2012 г. 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.  
 



Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” - Отчет за 2012 г. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2 

 
I.  Научен потенциал на библиотеката 

 
През 2012 г. в Националната библиотека са работили 24 сътрудници на научни 
длъжности и доктори. В течение на годината се е пенсионирала гл.ас Галя Иванова. С 
решения на секцията по книгознание, палеография, архивистика, ориенталистика, 
реставрация и консервация и на секцията по библиография в техния състав бяха 
включени ас. Бояна Минчева, д-р Джени Иванова и ас. Радослава Стефанова. Към 
31.12.2012 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 

 
- 

 
2 

 
3 

 
гл. асистент 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

 
доцент 

 
2 

 
2 

 
6 

 
10 

 
професор 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 
 

научни 
степени 

    

 
доктор 

 
2 

 
2 

 
12 

 
16 

 
доктор на 
науките 

 
- 
 

 
- 

 
1 

 
1 

 
докторанти 

 
 

 
 

 
1  

 
1 

 
  
През годината беше обявен конкурс за научната длъжност гл. асистент в Ориенталския 
отдел, който беше спечелен от д-р Анка Стоилова. В научните секции на библиотеката 
продължиха да участват доц. д-р Радка Колева от Народната библиотека “Иван Вазов” 
в Пловдив и гл. ас. Живка Радева от Регионалната библиотека “П. Р. Славейков” във 
Велико Търново. Отчетът съдържа и тяхната научна продукция. Сътрудничката на 
библиотеката Деница Кръстева продължава редовна докторантура към Катедрата по 
библиотекознание, научна информация и културна политика на СУ “Св. Климент 
Охридски” и отчита научната си дейност към катедрата.  
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1. Дисерации и хабилитации 
 
През 2012 г. няма защитена докторска дисертация или хабилитационен труд от 
сътрудник на библиотеката на научна длъжност. В процес на завършване е 
монографичният труд на доц. д-р Милкана Бошнакова „Яворов и Македония”, 
подготвян за защита на научната степен „доктор на историческите науки”. 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 Цветолюб Нушев на тема: 
„Българското националнореволюционно движение 1856-1912 г. Извори. 
Историография. Проблеми.” 
 
2. Публикувани и завършени научни изследвания 
 

2.1 Монографии   
 

Публикувана е 1 колективна монография в 560 с.  
 

Beati possidentes. Юбилеен сб., посветен на на 60-годишнината на 
Боряна Христова. Състав. и ред. А. Тотоманова и Цв. Панчева. 
София, Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 
560 с. 

 
2.2 Статии 

 
Публикувани са 42 (2011 – 53) студии и статии в 414 с. в издания на 
библиотеката и други институции: 
 

 
Beati possidentes. Юбилеен сб., посветен на на 60-годишнината на 
Боряна Христова ; Книгата във виртуалния свят : Сб. доклади от 
науч. семинар по книгоиздаване ; Ани Гергова – живот с книжовни 
пристрастия : юбилеен сборник, посветен на на 75-годишнината на 
Ани Гергова ; Потребностите на информационното общество 
и библиотеките: хармония или конфликт? : доклади от XXI 
нац. конф. на ББИА, 2011; Figures pionnières de l'orientalisme : 
convergences europeennes : monde Anglophone, Europe centrale et 
orientale ; Библиотеки, четене, комуникации : сб. мат. от Х нац. 
научна конф. Велико Търново, 2011 г. ; Collegium Historicum и др.  
 

 
и периодични издания: 
 

сп. Библиотека ; сп. Литературен свят; Трудове на 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” ; 
Chroniques du manuscrit au Yémen 14 ; сп. Scripta & e-Scripta ; сп. 
ББИА онлайн.  
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Отчита се работа по статии за сборник «Видин» (издание на СУ) и за 
енциклопедия „Българско възраждане: Литература. Периодичен печат. 
Литературен живот. Културни средища" (ред. кол. Д. Леков, С. 
Бакърджиева, Р. Дамянова), която е в процес на подготовка. 

 
 

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 

 
През 2012 г. беше публикувано изданието Славянски музикални ръкописи от 
Рилския манастир, в подготовката на което участват сътрудници на 
библиотеката. Подготвено и предадено за печат е изданието: 
 

Приписки в българските старопечатни книги (1806–1878) от фонда на 
НБКМ. Т. 1. (1806–1850) 

 
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»  

  
Каталог на източните ръкописи. Т. VІІ; Кратък каталог на източните 
ръкописи от фонда на Ориенталски отдел”. Т. І. ; 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 отчетени като текущи през 2011 г.: 
 

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

 
През 2012 г. е завършена работата по съставителство и публикуване в интернет 
на българската част от онлайн база данни UDC Summary. 
 
Научните секции към библиотеката отчитат дейност по съставителство на 
следните 4 бази данни (8 164 записа):  
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Контролен файл на имената на българските и преводните автори 
 
Адреси на българските издатели в Националната ISBN агенция 
 
Електронен каталог на библиотеката в системата COBISS 
 
Списък на предметните рубрики в НБКМ 
 

През 2012 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 2012 г. не са публикувани документални и извороведчески издания, но се 
отчита работа по съставянето на:   

 
Научното издание „Тракийските българи в българския възрожденски 
периодичен печат”, разработвано съвместно с Института за исторически 
изследвания при БАН (колектив; научни редактори: проф. И. Тодев, доц. 
Цв. Нушев). и участие в сборника «Видин» със статия за библиотеката на 
фамилия Пазвантоглу през 1837 г. (по оригинален каталог на 
библиотеката). 
 

Преустановената през 2009 г. работа по следните дългогодишните научни задачи 
не е продължена и през 2012 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 2012 г. продължи работата по изготвяне на Стандарт за библиотечно 
обслужване и други подзаконови документи, предвидени в Закона за 
обществените библиотеки. Представители на библиотеката участваха като 
експерти в обсъждане на законодателни инициативи и нормативни документи в 
Министерството на културата. Едновременно с това беше работено и по 
инструкции, свързани с вътрешната организация на националната библиотека 
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(напр., Методически указания за търсене и установяване на недепозирани 
издания. Вътрешна инструкция за инспекторите в отдел „Депозит” на НБКМ, 
конспект за вътрешнобиблиотечен конкурс и др.). В рамките на подготовката на 
учредяване на Секция по каталогизация към ББИА беше подготвен проект за 
Статут на секцията  
 
През годината продължи развитието на проекта „Виртуална библиотека – 
България”- I етап. След влизането в експлоатация на библиографската база 
данни за споделена каталогизация COBIB.BG, 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. 
Продължи работата по подготовката на персонала за работа в системата COBISS 
с организиране на курсове 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, подготовката на преведените досега материали за интегрирането 
им в системата на електронни наръчници в рамките на софтуера COBISS3 и 
осъвременяването на българския вариант на интерфейса на системата с 
редактиране на преведени термини и допълване на нови.   
 
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 редакцията и адаптирането на 
български преводи на 3 международни стандарта (БДС ISO) от отрасъла 
„Информация и документация”, свързани с библиографската, архивната, 
информационната и издателската практика (205 с.). 
 
Беше публикуван подготвеният през 2011 г. превод на основния нормативен 
документ в съвременната практика на каталогизацията – консолидираното 
издание на Международния стандарт за библиографско описание ISBD. 
  

Библиографски трудове 
 

През 2012 г. е завършено съставянето и са издадени три библиографски 
указателя в 918 с. 

Български книги 1878-1944 : библиографски указател : азбучна 
поредица. Т. 10, Показалец на изданията, преведени от чужди езици / 
[състав. Златка Белева ... и др.] ; [ред. Кирил Ставрев, Цветанка Панчева]. 
- София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий", 2012. - 186 с. 
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Ангелова-Пенкова, Ефросина и др., Ислямът в литературата издадена в 
България до 2010 г. : библиография / Ефросина Ангелова-Пенкова, Илона  
Калоянова. - София: Висш ислямски институт, 2012. 212 с.  
 
Трендафилова, Радка. Васил Левски : библиография 1886–1993 / Радка 
Трендафилова ; науч. ред. Крумка Шарова. Васил Левски : книги и 
единични листове : библиография 1994–2012 / Росица Пъкова. – София : 
Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. – 520 с.  

 

Работата по изграждането на библиографските бази данни Български календари 
1878 – 1944, Български музикални издания 1878 – 1944 и Български 
картографски издания 1878 – 1944 все още не е възобновена. Предстои 
преразглеждане на програмата за тяхното разработване при отчитане на 
използването на нов софтуер за управление на библиотечната и библиографска 
дейност в библиотеката. Не е работено и върху библиографския указател Иван 
Вазов. Т.3. Публикации за Иван Вазов в България. 1906-1921. 

 

Учебници и учебно-методични помагала 
 

Отчита се завършването и предаването за печат на две учебни помагала, 
подготвени от сътрудници на библиотеката самостоятелно и в колектив в 
рамките на проекта на ББИА „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния 
сектор в България» - „Библиотечно обслужване и СБИД” и ”Общо 
библиотекознание. Управление и организация на библиотеката” (162 и 185 с.) 

  

Преводни издания 
 
Излезе от печат българското издание на международния стандарт за описание, 
подготвено през 2011 г.: 
 

ISBD : международен стандарт за библиографско описание / [прев. от 
англ. Александра Дипчикова]. - Консолидирано изд. / препоръчано от 
Групата за преглед на ISBD ; одобрено от Постоянната комисия на 
Секцията по каталогизация на ИФЛА. - София : Бълг. библ.-информ. 
асоц., 2012. - 268 с. Достъпно и на: 
http://www.lib.bg/publish/IFLA/IFLA_ISBD.pdf  . - Описан на 14.02.2013 

 
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 2012 г. тази текуща дейност се 
изрази в превод на: 
 

Корекции и добавки към COMARC/B за 2012 г. – 21 файла ; Допълнение 
към поле 128 на COMARC/B – превод на значението на тризначни кодове 
за музикални форми – 606 музикални термина ; Текущо онлайн 
превеждане и корекция на термини и изрази от интерфейса на системата 
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COBISS в споделената терминологична база данни Mtext (IZUM) – 935 
термина ; Текуща актуализация на промени в началната страница на 
COBISS.Net в нейния вариант на български език и др. 
 
 

 Рецензии и отзиви 

 
Научните сътрудници в библиотеката отчитат 2 (2011 – 5) рецензии за 
публикации, 5 (2011- 11) становища за защита на докторати и хабилитации, 1 
рецензия за проект за подзаконов нормативен документ, 3 издателски рецензии и 
4 рецензии на дипломни работи 

 
 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 13 издания (3065 с.) 
(2010 – 11 изд. / 2241 с.; 2011 – 12 изд. / 3782 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 автори – 4 бази – 8 164 
записа). 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  

 
Речник на църковнославянския език : Т. 2 П - Я / Архимандрит Атанасий 
Бончев (Димитър Христов Бончев) ; Науч. ред., Боряна Христова. - София 
: Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 356 с.  
 
БДС ISO 2789 Информация и документация. Международна библиотечна 
статистика. 82 с. 
 
БДС ISO 11620 Информация и документация. Индикатори за 
резултатност в библиотеките. 100 с. 
 
БДС ISO 214 Документация. Реферати на публикации и документация. 23 
с. 
 
Трудове на студентското научно общество при Университета по 
библиотекознание и  информационни технологии /  [Науч. ред. Татяна 
Дерменджиева]. - София: За буквите – О писменeхь, 2012. Т. 7. 760 с. 
 

на бази данни – 8 164 записа 
 
Адреси на българските издатели в Националната ISBN агенция – ONIX 
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4600,  нови – 363 
 
Книги под печат в „Регистър на издаваните книги в България” – 2248 
записа 
 
Контролен файл на имената на авторите - редакция на контролни записи  
2 026 записа. 
 
Контролен файл на предметните рубрики - база данни “Списък на 
предметни рубрики за универсален библиотечен фонд” – 412 записа 
 

редакционна работа в продължаващи издания -  
 
Сп. Библиотека  6 кн. За 2012 г. – списанието се издава от 
Националната библиотека, главният редактор и 5 от членовете на 
редакционната колегия са сътрудници на библиотеката (430 с.) 
 
Участие в редколегията на електронното списание – ББИА онлайн – 6 
бр. 
 

 
4. Доклади, презентации и съобщения на научни форуми  
 

 Библиотеката отбеляза участие в национални научни конференции: 

(18 презентации и доклади) (2010 – 24, 2011 - 21)  

 

ХХ-та научна конференция на ББИА Библиотеките днес – иновативни 
политики и практики, София, 7 – 8 юни 2012 г.; Кръгла маса, посветена 
на 90 години от основаването на СОУ „В.Левски”, Велинград, 15 май 
2012 ; Национална научна конференция Балканската война и 
Западните Родопи. Споделени размисли 100 години по-късно, 
организирана от Ист. музей-Велинград и Института за исторически 
изследвания при БАН, 5 окт. 2012 г. ;  Кръгла маса Балканите и светът: 
modus concursionis, организирана от Института по Балканистика при 
БАН, 12 – 13 дек. 2012 ; Научна конференция Ираника - Булгарика, 
посветена на 115 годишнината на дипломатическите отношения между 
България и Иран , София, Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”, 25 окт. 2012 г. ; Тюркологията – настояще и бъдеще. 
Юбилейна научнконференция по повод 60-годишнината на специалност 
Тюркология в СУ „Св. Климент Охридски, 30 ноем. – 01 дек. 2012 г. ; 
Кръгла маса Дигитализация и фотография – Велико Търново, 17 
ноември 2012г. ; Национална кръгла маса Опазване и достъп до 
книжовното културно наследство, София, 15 март 2012. ; Библиотеки, 
четене, комуникации : ХI национална научна конференция с 
международно участие,  В. Търново, 16-17 ноем. 2012 г. ; Международен 
семинар Архиви, университети, библиотеки и дигитализацията на 
културно-историческото наследство, Софийски университет, 19 ноем. 
2012 г. ; Конференция Архиви, професия и образование – реалности и 
стратегии, Софийски университет, 18 април 2012 г. и др.                                                                                                                                                                 
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Сътрудници на библиотеката са участвали с 11 (2011 - 6) доклада пред 11 (2011 – 
7) международни конференции в България и в чужбина: 
 

 
Колоквиум Codex and Text, организиран от Университетета по 
ориенталистика в Неапол и института Mondes iranien et indien (CRNS), 6 – 
7 дек. 2012 г; Международна научна конференция 100 години от 
Балканските войни (ретроспекция и проекция на Горна Джумая от 
османското господство), РИМ Благоевград, 4 окт. 2012 г.; Среща на 
страните от Балканския регион, членки на системата ISBN, Загреб, май 
2012 ; European Private Archives of Historical Families and Individuals - 
The ‘Shrine’ of European Historical Knowledge and Cultural Heritage, 
Брюксел, Европейски парламент, 26-27.09.2012 г. ; The Book. Romania. 
Europa, Мамая, 23 -27 септ. 2012 г. ; Международна конференция 
Въпроси на българската ономастика, Великотърновски университет, 
септември, 2012 г. ;  Promoting Access to Manuscript Content, Париж, 
Национална библиотека на Франция, 29–31 май 2012 г. ; Четвърта 
международна конференция Европеана и българските институции, 
Пловдив, 3-4 април.2012 г. и др.  
 
 

През 2012 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 23  (2010 – 32, 2011 - 
27) научни доклада, 11 от които са били на международни форуми, 5 (2010 -7, 
2011 - 6) 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), 
Работна група по разработване на „Национална стратегия и програма за 
опазване и достъп до книжовното културно наследство в българските 
библиотеки”, инициирана от ББИА и др. 
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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 
(24 бр. писмени и устни) 
 
Експерти от библиотеката са участвали в подготовката на 9 изложби: 

 
В памет на братя Миладинови в НБКМ 
 
Васил Левски, революцията и свободата 
 
Лицата на войната. 100 години от Балканската война в НБКМ 
 
Иран и неговата история във фонда на НБКМ 
 
Денят на св. Василий Велики / Катедра по кирилометодиевистика 
към СУ и направление „Стара българска литература” към 
Института за литература при БАН в НБКМ 
 
Библиотеките – паметта на нацията, организирана от ББИА и 
НБКМ 
 
Софийската книжовна школа в НБКМ 
 
Софроний Врачански - Мъжество, Мъдрост, Правда и Чистота. 
Между „История славяноболгарская” и „Неделник” , в рамките на 
националното честване на Паисий Хилендарски 
 
Родени свободни, посветена на българския възрожденски периодичен 
печат в Румъния  (съвместен проект с БТА) 
 

 
Сътрудници на библиотеката са ръководители или участници в редица проекти: 

 
Дигитална библиотека ; Виртуална библиотека – България ; Проект № 
BG0046 „Дигитализация и запазване на писменото наследство на 
България”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) ; «Ръкописни и 
документални паметници от българските земи ХІІІ-ХVІІ в.», 
финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН ;Проект 
«Глобални библиотеки» ; Проект ARROW (Accessible Registries of Rights 
Information and Orphan Works Towards Europeana  ) ; UDC Summary – 
Проект на международния консорциум за УДК за съкратено издание на 
класификацията онлайн на 51 езика и др.   

 
 

6. Преподавателска дейност 
 

Хабилитираните сътрудници от библиотеката са канени като хонорувани 
преподаватели в различни висши училища. Повечето от тях подготвят и изнасят 
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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: 
 

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

“Краезнание и краеведски БД” – УНИБИТ, специалност 
“Библиотекознание и библиография”    

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

“Българско книгознание”, „Съвременно книгоиздаване”, „Медии и 
краезнание”, „Книгоразпространение”, „Дигитални библиотеки и 
електронни книги”  - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”- Велико Търново   

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

«Универсална десетична класификация» - СУ “Св. Климент Охридски”, 
специалност “Библиотечно-информационни науки”  

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

«История на сбирките от редки и ценни документи в НБКМ и 
книгознание» - 2 и 3 курс УНИБИТ  

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

„Увод в османската дипломатика”. СУ “Св. Климент Охридски”– Център 
за източни езици и култури   

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

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

„История и организация на достъпа до архивите” - СУ „Св. Климент 
Охридски”, специалност „Архивистика и документалистика”  

“Феноменология на българската ръкописна книга” – Националната 
художествена академия, специалност „Изкуствознание” 
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„Кирилски ръкописи Х–ХVІІ в.” - курс за докторанти към БАН и СУ 

„Research Methods in Manuscript Illumination”, „Byzantine Manuscripts in 
the South Slavonic Tradition” лекции от програмата на Американския 
изследователски център – София (ARCS)  

Курс „Каталогизационната практика и формат COMARC”, организиран 
от НБКМ за библиотекари от библиотеките-партньори в системата 
COBISS  

Курсове за квалификация към Учебния център COBISS   

 
През 2012 г. сътрудниците от научните секции към Националната библиотека са 
подготвили 23 (2011 – 22 ; 2010 – 20) курса лекции и са провели общо  672 ч. 
(2011 – 582; 2010 – 665 ч.) лекции и  210 ч. (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 (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.), пред студенти в American 
Research Center – Sofia.  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 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.) и Изграждане 
на база данни CONOR.BG, (64 ч). Осъществено е научно ръководство на 1 
докторант. 

 
Заключение: 

В отчетите на трите научни секции към Националната библиотека за 2012 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 
24 души (23 души на щатни научни длъжности и 1 сътрудник с научна степен 
«доктор») (23 – 2011, 25 – 2010, 24 – 2009, 24 – 2008). Този брой е относително 
стабилен през последните години, но трябва да се отбележи, че с напускането или 
пенсионирането на по-възрастни сътрудници, техните места се заемат от млади 
специалисти, които са в началото на научното си израстване. Процентът на научни 
сътрудници с научна и образователна степен „доктор” и „доктор на науките” слабо се 
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повишава (ок. 71%), но съотношението между доценти и професори (10 доценти / 2 
професори) не се променя. В процес на завършване е един монографичен труд, 
подготвян за защита на научната степен „доктор на историческите науки”, продължава 
работата по подготовката на още една дисертационна теза.  

Излязоха от печат 10 (2011 – 6, 2010 – 7) самостоятелни издания с участието на 
сътрудници от научните секции към библиотеката като автори или съставители (4 
колективни монографии, 3 библиографии, 1 преводно издание, 1 справочно издание и 1 
каталог на изложба). Библиотеката е издала една от монографиите, две от 
библиографиите и справочното издание, а останалите са плод на сътрудничество с 
авторитетни външни издателства и организации (Българска библиотечно-
информационна асоциация, Висш ислямски институт,  Институт за изследване на 
изкуствата при БАН, За буквите – О писменeхь, издателство Изток - Запад), което 
потвърждава трайния интерес на културната общественост към научната продукция на 
националната библиотека. Между публикуваните и завършени научни изследвания 
през 2012 г. са посочени 42  студии и статии в 414 с. в научни сборници и периодични 
издания. Забелязва се относително намаляване на броя на публикуваните статии (2009 – 
50, 2010 – 49, 2011 - 48), но то все още е достатъчно значимо, за да се приеме за 
тенденция. Научните сътрудници отчитат текуща работа по изследвания в рамките на 
научния профил на библиотеката, които се подготвят в течение на няколко години (2 
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, 3 ретроспективни и една персонална 
библиографии. Отчетена е значителна по количество редакционна работа на 
подготвяни за издаване материали, преводни идания, интерфейс на софтуерни 
приложения и др. (13 издания (3065 с.)  (2011 - 12 издания (3782 с.). Традиционно се 
отчита и работа по редакция на 4 текущи бази данни (8 164 записа).  

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 завършването на българската част от 
международния проект на Консорциума за УДК – UDCSummary. 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. Отчита се и тяхното 
съществено участие в обучителната дейност в рамките на проекта “Глобални 
библиотеки - България”, която ще продължи и през следващите няколко години. През 
2012 г. се отчита и работа по проектите № BG0046 „Дигитализация и запазване на 
писменото наследство на България”, финансиран по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), «Ръкописни и 
документални паметници от българските земи ХІІІ-ХVІІ в.», финансиран от Фонд 
„ Научни изследвания” на МОМН (завършителен етап), Проект ARROW (Accessible 
Registries of Rights Information and Orphan Works Towards Europeana) и др, и 
започването на нов проект за подготовка на Съкратено българско издание на УДК. 
Сътрудниците на библиотеката са участвали през годината общо в осъществяването на 
5 технологични проекта от различни направления на дейността на библиотеката. 
Продължава ангажираността на сътрудници на библиотеката по изготвяне на проекти 
за подзаконовите нормативни документи и стандартите за библиотечни дейности, 
предвидени в Закона за обществените библиотеки от 2009 г. Експертната дейност на 
научните сътрудници съпровожда почти всички новости в областта на библиотечната 
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технология (внедряването на интегрираната система COBISS, дигитализация на 
библиотечни материали и др.) и замисъла и реализирането на начинания за 
популяризиране на библиотечните фондове (9 изложби).  
 
През 2012 г. сътрудници на библиотеката са изнесли общо 23  (2010 – 32, 2011 - 27) 
научни доклада, 11 от които са били на международни форуми, 5 (2010 -7, 2011 - 6) в 
чужбина. Преподавателската дейност на научните сътрудници се се осъщесвява най-
вече чрез курсове от лекции и упражнения в някои висши училища. През изтеклата 
година те са 23 (2011 – 22 ; 2010 – 20) в общо  672 ч. (2011 – 582; 2010 – 665 ч.) лекции 
и  210 ч. (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 запознаване със системата на споделена 
каталогизация COBISS и се отчита участие в програмата за продължаващо обучение на 
Българската библиотечно-информационна асоциация и като обучители в рамките на 
инициативата „Глоб@лни библиотеки”. Научните сътрудници в библиотеката отчитат 
общо 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).  
 

Отчетите за 2012 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, се установява относително запазване на 
количествените параметри, отчетени в отделните направления на научната работа в 
библиотеката. Макар този резултат да изглежда задоволителен на фона на 
непрекъснатото намаляване на общата численост на академичния състав (с около 15% 
за последните десетина години), необходимо е да се полагат усилия за утвърждаване на 
академичния престиж на институцията. Заслужава да се отбележи стъпката към 
промяна на средната възраст на академичния състав с включването в него на няколко 
по-млади колеги. Едновременно с това се задълбочава нарушаването на равновесието 
между трите научни секции по отношение на техните количествени измерения. Броят 
на сътрудниците от секциите по библиотекознание (5) и библиография (6 души) е 
значително по-малък от броя на сътрудниците в секцията по книгознание, палеография, 
архивистика, ориенталистика, реставрация и консервация (12 души). Забавянето на 
изпълнението на някои планови задачи и дори тяхното замразяване за по-дълги срокове 
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. Посочените заключения са ограничени до наблюдение и сравнение 
на количествените данни от отчетите на научните секции. Този отчет няма за задача да 
представи сравнителна оценка на качеството на научните разработки и научно-
практическите дейности поради обективните различия в съдържанието и характера на 
трите основни направления на научната работа в библиотеката.  
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