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Българската национална (народна) библиотека "Св. св. Кирил и Методий", от 

учредяването си през 1879 до днес, неизменно изпълнява мисията си за националното 

просвещение. Тя е най-голямото книжовно хранилище в България, както и една от най-

богатите библиотеки на Балканския полуостров, пазител на знанието, националната памет и 

дух. Обществените ѝ отговорности я утвърждават като институция, която следва в 

развитието си съвременните тенденции и стратегии на водещите световни национални 

библиотеки. В своите фондове библиотеката съхранява уникални колекции от български, 

славянски, ориенталски и други чуждоезични ръкописи, архивни документи, редки и ценни 

старопечатни книги, колекции от специални издания и др. 

Изминалата 2019 година може да бъде определена като успешна за Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, а резултатите затвърждават самочувствието за 

добре свършена работа. Изпълнени са дейностите и планираните задачи с национална 

отговорност, успешно са реализирани редица инициативи и проекти, следвайки 

тенденциите в развитието на съвременното общество на знанието. Равносметката за 

извършеното през годината е гаранция, че институцията все по-осезаемо утвърждава своето 

място като предпочитан партньор и търсен домакин при провеждането на културни прояви, 

чествания, кръгли маси и творчески срещи. 

Като акценти в работата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през 

2019 г. могат  да се откроят: 

 организацията и домакинството на Осмата годишна среща на директорите на 

националните библиотеки в Югоизточна Европа (South East European National 

Libraries, SEENL; 

 участието в Годишната среща на директорите на националните библиотеки 

(CDNL), в рамките на 85-ия Световен конгрес на ИФЛА; 

 

Устойчивост в изпълнението на основните ѝ задачи, свързани с:  

 поддържане на Архив на българските печатни и други видове документи; 

 изработване на текущата национална библиография; 

 издирване, събиране, съхраняване и обработване на ръкописно-документалното, 

старопечатното и архивното историческо наследство; 

 осигуряване на качествено библиотечно и информационно обслужване; 

 осигуряване на онлайн обслужване на потребителите чрез сайта на библиотеката 

през приложението „Моята библиотека“;  
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 изготвяне на библиографски справки и информационни бюлетини за институции 

и граждани; 

 осъществяване на контрол върху изпълнението на Закона за задължителното 

депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги и разпределение и 

изпращане на депозитните екземпляри в библиотеките в страната; 

 осъществяване на статистическото отчитане на книжовната продукция на 

България; 

 присъждане на международните стандартни номера на издания и организации 

(ISBN, ISSN, ISMN);  

 съставяне и поддържане на онлайн базата на Националния регистър на издаваните 

книги в България; 

 извършване на научноизследователска и приложна дейност в областта на 

библиотекознанието, библиографията, книгознанието, архивистиката 

ориенталистиката, консервацията и реставрацията; 

 изработване на национални библиотечно-библиографски стандарти, 

класификационни схеми и други видове нормативни документи; 

 осъществяване на професионални контакти с библиотеките в страната; 

 сътрудничество със световните професионални организации и осъществяване на 

международни контакти с библиотеки и други сродни институции по света; 

 популяризиране на научноизследователската, библиотечната, библиографската и 

методическата дейност чрез издаването на монографии, сборници и списания от 

издателството на Националната библиотека. 

През отчетния едногодишен период дейността на Националната библиотека продължи 

да се осъществява в условията на делегиран бюджет. 

От посочените задачи, които Националната библиотека изпълнява традиционно, 

защото са ѝ възложени с няколко закона и други видове нормативни документи,могат да се 

направят ясни и категорични изводи за отговорностите, насочени към: 

1. Опазване и съхраняване на книжовното богатство. 

2. Дигитализиране на писменото национално богатство, съхранявано в библиотеката. 

3. Осигуряване на информация за националната книжнина. 

4. Улеснен достъп до фондовете на библиотеката чрез електронни и дигитални 

ресурси. 
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5. Утвърждаване на библиотеката като средище на граждански, културни и 

образователни инициативи и превръщането ѝ в желан партньор от културни и 

образователни институти в страната и в чужбина. 

6. Подобряване състоянието на сградния фонд, обособяване на привлекателна и 

комфортна среда за потребителите; осигуряване на кариерно развитие на 

служителите на библиотеката. 

 

I. ОСНОВНИИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

1. КОМПЛЕКТУВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

Комплектуването на библиотечния фонд се осъществява чрез документите, получавани 

по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведенияи за 

обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, чрез покупка, 

дарение и книгообмен. 

 

 Комплектуване на документи, получени по Закона за задължителното депозиране 

на печатни и други видове произведения и за обявяване на разпространителите и 

доставчиците на медийни услуги 

През отчетния период са приети, обработени и разпределени по силата на Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги следните видове издания: 

 

 

ПОСТЪПИЛИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ  

ПРЕЗ 2018–2019 г.  

 

 2018 2019 

Вид на 

документа 

Депозитни 

екз. за 

НБКМ 

Депозитни 

екз. за библ. 

в страната 

Депозитни 

екз. за 

НБКМ 

Депозитни 

екз. за библ. 

в страната 
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Монографични 

издания 
19 844 

(от тях 

eлектронни 

ресурси –672) 

48832 

(от тях 

eлектронни 

ресурси –

390) 

18 897 

(от тях 

eлектронни 

ресурси –

602) 

42 676 

(от тях 

eлектронни 

ресурси –

325) 

Дисертационни 

трудове 
1818  922  

Продължаващи 

издания 
40 652 119 615 39321 120 441 

Общо 62 314 

 

168 447 

 

59 140 163 117 

 

През 2019 г. по депозит са постъпили 232 757 документа. Обработени и разпределени 

са 222 257 б.е. (от тях 59 140 б.е. във фондовете на НБКМ, а 163 117 б.е. са изпратени в 

депозитните библиотеки в страната). В сравнение с 2018 г. постъпилите и обработени 

монографични издания запазват своя брой. Забелязва се намаляване на получените 

дисертационни трудове и продължаващи издания както на постъпилите в Библиотеката, 

така и на разпределените за библиотеките в страната. Причините за това явление са: 

преустановяване на дейността на издателства на периодични издания и намаляване на 

екземплярността на изданията, подлежащи на депозиране, поради намаляване на общия 

тираж. В сравнение с 2018 г. дисертационните трудове са с 896 по-малко, периодичните 

издания, постъпили в Библиотеката са с 1331б.е. по-малко, а разпределените за 

библиотеките в страната екземпляри са с 826 б.е. повече. 

 Комплектуване на документи, набавени чрез покупка, дарение и книгообмен. 

Комплектуване на документи, набавени чрез покупка 

Във фондовете на Библиотеката са постъпили чрез покупка107 монографични издания 

и 79 заглавия български и чуждестранни продължаващи издания в 5735 екземпляра.  

През 2019 г. по предложение на Комисията за откупуване и определяне на цени на 

документи в НБКМ са откупени 68 фотографии от първата половина на XX в.  

Комплектуване на документи, набавени чрез дарение 

Постъпилите чуждестранни монографични издания за фонда са 411 заглавия, а 

чуждестранните периодични издания – 52 заглавия в 283 рег.ед. 
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Дарители на българска литература през 2019 г.: 

 – 46 издателства 

– 12 държавни и обществени институции 

– 22 организации 

– 51 автори и преводачи 

– 104 частни лица 

Комплектуване на документи, набавени чрез книгообмен 

Постъпилите чуждестранни монографични издания за фонда са 654 заглавияи 234 

заглавия чуждестранни продължаващи издания в 2818 рег.ед. 

Постъпилите в основния фонд на Библиотеката чуждестранни монографични издания 

са1172 заглавия,а продължаващи издания – 365 заглавия в 3856 рег. ед.  

 

ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ ВЪВ ФОНДА ЧРЕЗ ПОКУПКА, КНИГООБМЕН И 

ДАРЕНИЕ 

 2018 2019 

Вид 

на 

документа 

Загл. 

постъпил

и чрез 

покупка 

Загл. 

постъпи

ли чрез 

книго-

обмен 

Загл. 

постъпил

и чрез 

дарение 

Загл. 

постъпил

и чрез 

покупка 

Загл. 

постъпили 

чрез книго-

обмен 

Загл. 

постъпи

ли чрез 

дарение 

Монографи

чни издания, от 

тях: 

28 

 

653 

 

299 107 654 411 

Продължаващи  

издания 

87 

 

330  

 
71  79 234 52 

ОБЩО 115 983 370 186 888 463 

 

Международен книгообмен 

Участие чрез покупка 

Изпратени монографични издания за международен обмен по Проект на 

Министерството на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност – 2019“ – 102 заглавия в 104 тома. 
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Изпратени продължаващи издания за международен обмен – 75 заглавия в 308 

комплекта (2087 б.е.) 

Участие чрез дарение 

Изпратени монографични издания за международен обмен – 258 заглавия в 554 тома. 

Изпратени продължаващи издания за международен обмен – 19 заглавия в 204 

екземпляра. 

Участие чрез книгообмен 

Изпратени монографични издания за международен обмен – 2 заглавия в 16 тома. 

Изпратени продължаващи издания за международен обмен –1 заглавие в 62 комплекта 

(372 б.е.). 

 

 

ПОСТЪПИЛИ ДОКУМЕНТИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

 

 

2. СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ 

  

 Каталогизация на библиотечни документи 

През годината бяха създадени 21703 пълни библиографски записа, от които 10 789 на 

самостоятелни документи (книги, графични, картографски и нотни издания и 

дисертационни трудове), 1823 нови заглавия периодични издания (вкл. на монографични 

59 140 

10 008 

163117 

Постъпили по депозит 

във фонда на НБКМ  

Постъпилите чрез 

покупка, книгообмен и 

дарение във фонда на 

НБКМ  

Постъпили по депозит 

и разпределени за 

депозитните 

библиотеки  
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серии), 137електронни периодични издания, 746 електронни ресурса, звукозаписа, 

видеозаписа и 7244 статии в споделената база данни COBIB.BG и локална база на 

Националната библиотека. Прехвълени данни от други локални бази данни и Конгресната 

библиотека в локалната база данни НБКМ – 964 библиографски записа. 

  

За сравнение: през 2018 г. са създадени 21664 библиографски записа, от които 13323 –

на самостоятелни документи (книги, графични, картографски и нотни издания и 

дисертационни трудове), 350 нови заглавия периодични издания (вкл. на монографични 

серии), 1267 библиографски записа за локалната библиографска база BIBSER, 484 

електронни ресурса и 6240 статии в споделената база данни COBIB.BG и локална база на 

Националната библиотека. 

 

Редактирани са 53804 библиографски записа, от които 21358 на самостоятелни 

документи, 499 на електронни ресурси, 5366 на продължаващи издания, 289 на електронни 

ресурси, звукозаписи, видеозаписи, мултимедии и 8030 записа на статии от продължаващи 

и монографични издания. Семантична редакция на 13177 библиографски записа на 

монографични издания и 3427 библиографски записа на дисертации. 

 

За сравнение: през 2018 г. са редактирани 52695 записа, от които 40330 записа на 

самостоятелни документи, 499 – на електронни ресурси, 3499 – на продължаващи издания и 

8367 записа на статии от продължаващи и монографични издания. 

  

 

 

10789 

1823 

746 

7244 

Самостоятелн

и документи 

Продължаващ

и издания (вкл. 

монографични 

серии) 

Електронни 

ресурси 
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  Поддържане на нормативни бази данни 

Създадени са 8103 нови контролни записа с имената на лица с интелектуална 

отговорност в нормативната база данни CONOR.BG.  

За сравнение: през 2018 г. са създадени 12 482 нови контролни записа с имената на 

лица с интелектуална отговорност в нормативната база данни CONOR.BG.  

 

 Аналитико-семантична част на библиографското описание 

 През отчетния период са индексирани по УДК общо 14412 библиотечни документа, от 

които 14043 са монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, 

каталози от изложби, дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, 

картографски и графични издания), 214 – нови заглавия периодични издания, 367 –

електронни ресурси, звукозаписи, видеозаписи и мултимедии в споделената база данни 

COBIB, модул „Каталогизация“, категория „Библиографски запис“. 

За сравнение: през 2018 г. са индексирани по УДК общо 13241 библиотечни документа, 

от които 12994 са монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, 

каталози от изложби, дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, 

картографски и графични издания), 260 нови заглавия периодични издания, 395 електронни 

ресурса – звукозаписи, видеозаписи и мултимедии в споделената база данни COBIB, модул 

„Каталогизация“, категория „Библиографски запис“. 

 Редактираните класификационни индекси са общо 8430, от които 7921 на 

монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, 

дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, картографски и графични 

издания), 214 нови библиографски записа на периодичнииздания, 295 електронни ресурса – 

звукозаписи, видеозаписи в споделената база данни COBIB, модул „Каталогизация“, 

категория „Библиографски запис“. 

За сравнение: през 2018 г. са редактирани 7120 класификационни индекса, от които 

6638 на монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от 

изложби, дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, картографски и 

графични издания), 218 нови заглавия периодични издания, 277 електронни ресурса, 

звукозаписа в споделената база данни COBIB, модул „Каталогизация“, категория 

„Библиографски запис“ . 
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 Предметизирани са общо 14186 библиотечни документа, от които 13891 монографични 

издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, дисертационни и 

хабилитационни трудове) и 295 електронни ресурса.  

 За сравнение: през 2018 г. са предметизирани 13 241 библиотечни документа, от които 

12 994 монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от 

изложби, дисертационни и хабилитационни трудове, нотирана музика, картографски и 

графични издания), 260 нови заглавия периодични издания, 395 електронни ресурса – 

звукозаписи, видеозаписи и мултимедии. 

 Редактираните предметни рубрики са общо 8216, от които 7921 на монографични 

издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, дисертационни и 

хабилитационни трудове) и 295 електронни ресурса. 

 За сравнение: през 2018 г. са редактирани 5652 предметни рубрики, от които 5424 на 

монографични издания и самостоятелни документи (книги, албуми, каталози от изложби, 

дисертационни и хабилитационни трудове), 227 електронни ресурси, звукозаписи, 

видеозаписи, мултимедии. 

През отчетния период са сигнирани и инвентирани общо 26628 библиотечни 

документи, от които 22703 тома за основен фонд и архив, 1608 тома за специални колекции. 

       За сравнение: през 2018 г. са сигнирани и инвентирани 20 551 библиотечни документа, 

от които 19459 тома за основен фонд и архив, 989 тома за специални колекции, 103 тома 

конвертирани записи. 

През отчетния период са редактирани служебни полета в 2531 библиографски записа 

(архив, основен фонд). 

 

 Поддържане на традиционни библиотечни каталози 

 Текстообработка на каталожни картички на издания: 

 –  постъпили по депозит – 50 депозитни списъка (11 823 каталожни картички); 

 – постъпили, по книгообмен, дарение или покупка чуждестранни издания – 26 

списъка (приблизително 1043 каталожни картички); 

 Подредени и вмъкнати каталожни картички в традиционните каталози – 1135 бр. 

(987 бр. на книги и 148 бр. на периодични издания); 

 Техническа обработка на каталожни картички за инвентарна картотека 

(приблизително 13 000 каталожни картички). 
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3. БИБЛИОТЕЧНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

Поддържане и предоставяне на библиотечни колекции 

 Осъществяването на приоритетните задачи на Националната библиотека е свързано със 

съхранението, поддържането и осигуряването на достъп до националното книжовно 

богатство и уникалните документи, които се съхраняват в библиотеката. Предоставянето на 

търсената информация и общуването с потребители дава възможност за оценка на 

дейностите в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ по комплектуване на 

колекциите, с оглед читателските интереси и експертно библиографско подпомагане за 

достигане до необходимия търсен документ. В читалните зали на разположение на 

потребителите са уникални за страната колекции. Основните задачи, включени в 

библиотечно-информационната дейност на библиотеката, са: 

 организира, съхранява и предоставя за ползване в читалните зали на печатни и други 

видове библиотечни документи от основния фонд и специалните колекции, 

включващи книги, продължаващи издания, ръкописи; архивни документи; 

електронни документи и бази данни, официални издания, музикални издания, 

картографски и графични документи на граждани и институции от страната и 

чужбина; 

 извършва регистрация на читателите и води читателски регистър в съответствие с 

изискванията на Закона за защита на личните данни; 

 съхранява библиотечните документи в книгохранилищата в основната сграда и 

външните книгохранилища, като отговаря за опазването им, чрез текущото им 

предоставяне за подвързия и реставрация; 

 осъществява библиографското и информационното обслужване на читатели и 

дистанционни потребители – български и чуждестранни граждани; 

 изготвя писмени библиографски и фактографски справки и информационни 

бюлетини. Изготвя тематични справки с пълнотекстови документи от външни 

мрежови ресурси и бази данни. Съставя библиографски указатели и електронни 

пътеводители; 
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 създава и поддържа е-библиографска база данни „Булгарика“ на публикации от 

чужди автори, издадени в чужбина и свързани по съдържание с България, както и на 

преводни издания на български автори, издавани в чужбина; 

 издава годишен библиографски указател „България в чуждата литература“; 

 извършва междубиблиотечно заемане – национално и международно; 

 осигурява функционирането на информационната мрежа Europe Direct (Европа 

директно) като информационен компонент на ООН; 

 осигурява достъпа до отрасловата библиотечна статистика и извършва справки за 

дейността на всички видове библиотеки в страната. 

 

 

Обслужване на потребители 

Библиотеките днес се превръщат в пространства, които съдействат на потребителите в  

достъпа до информационни източници, като осигуряват подкрепа от специалисти с 

експертиза в различни области на знанието. Читателската аудитория запазва относително 

постоянни характеристики през последните години. Налице е ядро от потребители с ясно 

дефинирани професионални интереси към съответните сбирки. Разнообразните колекции 

представляват интерес както за широк кръг индивидуални потребители, които работят с 

документите с научна или с образователна цел, така и за държавни институции, обществени 

организации, висши и други учебни заведения, научни институти, библиотеки. 

 През отчетната 2019 г. библиотечните професионалисти от НБКМ осигуриха 

пълноценно и качествено библиотечно-информационно обслужване на потребителите със 

своите традиционни и иновативни услуги. Броят на регистрираните читатели през 

изминалата 2019 г. е 16 845. Сравнявайки с издадените през 2018 г. 12 613 библиотечни 

карти, е видно сериозно увеличаване на читателите, използвали библиотеката на място. 

Тези стойности  ни дават увереност, че потребителите оценяват по достойнство освен 

богатите колекции на библиотеката, и професионализма и високата квалификация на 

служителите.  
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Сравнителна таблица на регистрираните читетели 2017–2019 г.: 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Годишни библиотечни 

карти 

6029 10657 14568 

 

Месечни библиотечни 

карти 

353 173 458 

Седмични библиотечни 

карти 

487 365 493 

Дневни библиотечни 

карти 

1346 1418 1326 

ОБЩО: 9295 12613 16845 

 

 

 

Посещения на читатели 

 Гарант за качеството на услугите и фондовете на Националната библиотека са броят 

посещения през годината, броят на читателите, както и ползваните библиотечни документи. 
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През отчетната 2019 г. е повишен значително общият брой физически посещения в 

читалните на НБКМ (3, 4, 5/6, 7, 8, 9 и 10) с 71163 в сравнение с 67316 през 2018 г. и 49078 

през 2017 г.  

Посещения на потребители в читални № 1, 3, 4, 5\6, 7, 8, 9 и 10 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Чит. № 1 2639 2410 2658 

Чит. № 3 5686 11 182 11 033 

Чит. № 4 26 263 33 832 31 704 

Чит. № 5/6 10 547 15 682 13 758 

Чит. № 7 Издания по библиотечно дело 716 723 720 

Чит. № 8 Картографски и графични 

издания 

1232 1322 1504 

Чит. № 9 Официални издания 1039 748 699 

Чит. № 10 Музикални издания 658 715 645 

Заемно гише 2937 702 8442 

ОБЩО 49 078 

 

67 316 71163 

 

 Запазва се тенденцията по-голямата част от потребителите на библиотеката да са 

специалисти по философия, история, икономика, педагогика, психология и други 

хуманитарни специалисти. Оптимизъм у служителите предизвиква значително увеличеният 

брой посещения на студенти и ученици през 2019 г. 

 През 2019 г. за удобство на читателите читалня № 4 е обзаведена с нови читателски 

маси и столове, а читалня 5/6 – с читателски столове.  
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Категории читатели 

 

 

 

Ползвани библиотечни документи – традиционни и електронни. 

Заемане на библиотечни документи по традиционен път: 

Ползваните библиотечни документи в читалните зали са: 602295 (356 545 през 2018 г. 

и 208 475 за 2017 г.). Този брой включва библиотечните материали, ползвани в седемте 

читални на Библиотеката. Увеличаването на броя на ползваните библиотечни документи е в 

резултат на повишаване броя на физическите ползватели на библиотеката, а също и на 

факта, че на място може да се ползват паралелно информационни ресурси и материали на 

хартиен носител. Освен пълнотекстовите бази данни, които могат да се ползват на място, се 

работи целенасочено за осигуряване на по-голям брой чуждестранни продължаващи и 

справочни издания. 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Чит.№ 1 150 655 71 598 117438 

Чит. № 3 29 002 41 882 48 697 
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Чит. № 4 95 677 223 736 310 341 

Чит. № 5/6 61931 70 999 100 213 

Заемно гише 2384 7495 7889 

Чит. № 7 (Методична читалня) 1408 1016 1109 

Чит. № 8  

(Карти и графики) 

3402 4221 5938 

Чит. № 9 

(Официалнииздания) 

2913 2231 2744 

Чит. № 10 

(Музикална читалня) 

11 758 4965 7926 

 Общ брой 208 475 428 143 602295 

 

 

Разпределение на ползваните документи от основен фонд: 

  Чит.№3 Чит.№4 Чит.№ 5/6 

Култура, наука 3065 18590 
6638 

 

Философия 

 
578 21 460 350 

Религия, атеизъм 

 
552 10 912 67  

Обществени науки 

 
27 626 68 989 23 934 

Естествени науки 

 
329 5431 11 467 

Медицина 

 
399 4150 13 663 
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Техника, промишленост 

 
360 7207 8177 

Селско стопанство 

 
209 5 931 4 384 

Изкуство 

 
649 14 079 148 

Спорт 

 
6112 12 753 63 

Езикознание 

 
629 36 074 8700 

Литература 

 
4998 45 552 9810 

География 

 
704 15 190 74 

История 

 
2587 44 023 12 738 

 

 

Разпределение на ползваните документи по видове от колекциите към 

Направление „Опазване на ръкописно-документалното наследство" (НОРДН) 

 

 2017 2018 2019 

Архивни документи  

 

 

143 389 

 

 

65 828 

 

109 877 

  

 

БИА 

 

34 251 

 

37 822 

 

37 742 

Ориенталски сбирки 109 138 28 006 72 135 

Снимки 1555 1458 2544 
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Ръкописи: 

Славянски 

Ориенталски 

998 

492 

506 

1 523 

594 

929 

950 

534 

416 

Книги, 

от които старопечатни, редки и 

ценни 

4362  

2519 

2463 

847  

3650 

1837 

Периодика 351 326 417 
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Разпределение на ползваните документи от специалните колекции от 

картографски и графични издания, музикални издания и звукозаписи, официални 

издания на български и международни организации, библиотековедска литература. 

 

 

 

 

Онлайн заети библиотечни документи 

На виртуалните потребители е предоставен улеснен достъп, базиран на приложението 

на новите технологии в сферата на създаване и предлагане на съвременни библиотечни 

услуги. След въвеждането на модул COBISS3/Заемане и активиране на приложението 

„Моята библиотека“ онлайн заетите библиотечни документи са 3685 бр. 

 

 

1593 

4392 

3933 

2005 

702 

19 
2302 

643 
Книги 

Периодични издания 

Графични издания 

Картографски издания 

Нотни 

Аудио-виз. 

Грамоф. Плочи 

Служебни   
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Разкриване на ръкописно-документално наследство 

 През 2019 г. продължи разкриването на ръкописно-документалното наследство, което 

се изразява в следните дейности: 

 датировка на ръкописни паметници (непроучени и/или с проблемна датировка) от 

колекция славяноезични и чуждоезични ръкописи - 18 бр. 

 експертни дейности в областта на културно-историческото наследство - 99 бр. 

 писмени експертни оценки по чл. 96, ал. 4 от ЗКН на старопечатни книги, 

конфискувани и предоставени от Столична дирекция на вътрешните работи.  

 брой извършени идентификации на обекти на книжовното наследство - 117 бр. 
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Информационно-библиографско обслужване. Продукти и услуги 

В отговор на разнообразните потребителски търсения Националната библиотека 

предлага различни информационни услуги: изработване на тематични библиографски 

справки, тематични справки с предоставяне на пълнотекстова информация, библиографско 

издирване, придружено с електронна доставка на документите, библиографски консултации 

и др. с цел осигуряване на качествено и бързо удовлетворяване на информационните 

потребности на потребителите. През последните години, със своята задълбочена и прецизна 

работа, както и с натрупания опит, служителите в отдел БИО спечелиха авторитет сред 

научните среди и признание за качеството на изготвяните справки за цитирания, чието 

количество постоянно нараства.  

 

 2017 2018 2019 

Писмена библиографска информация, включително 

и ретроспективни библиографски издирвания  

9424 бр. 

 

9612 бр.  

 

17 068 бр. 

 

Фактографски справки 230 бр. 240 бр. 224 бр. 

 

Библиографски справки за научни цитирания 13 бр. 25 бр. 54 бр. 

 

Библиографско издирване с електронна доставка на 

документи 

42 бр. 55 бр. 46 бр. 

 

Автоматизирано информационно библиографско 

търсене в електронния каталог, други бази данни и 

интернет  

8485 бр. 8517 бр. 15 385 бр 

. 

Устна справка 2859бр. 2523 бр. 3 240 бр 

. 

Библиографска консултация  635 бр. 463 бр. 534 бр. 
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Информационни продукти 

 Информационният бюлетин „Криминалистика и криминология“ 2016 – 2018 г. е 

подготвен и публикуван на сайта на библиотеката. 

 Картотека „Правна консултация“, съдържаща статии с правна информация от в. 

„Труд“ и „Данъчна консултация“ – попълване и актуализиране.  

 

Осигурен достъп до бази данни 

През 2019 г.за потребителите на Националната библиотека беше предоставен достъп  

до следните бази данни:  

East View – Пълнотекстова рускоезична онлайн база данни „Библиотечное 

информационное обслуживание“, която включва 28 списания. Универсалната база данни по 

библиотекознание обхваща най-важните професионални периодични издания на руски 

език, предлагащи актуална информация от библиотечната теория и практика, 

библиографията, научната информация, книгознанието, архивистиката. 
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Ebsco – научна мултидисциплинарна пълнотекстова база данни в платформата EBSCO. Тя 

включва повече от 16 000 пълнотекстови периодични издания и 12 500 реферирани 

списания и над 13 200 монографии, отчети, материали от конференции и др. 

Хронологичният обхват на базата е от 1887 г. до днес, а тематичното съдържание покрива 

почти всички области на човешкото знание. 

Gale Virtual Reference Library – съдържа авторитетни електронни справочни издания, 

включени в Gale Virtual Reference Library 

В рамките на националния лиценз, осигурен от Министерството на образованието и науката 

за читателите на Националната библиотека е предоставен достъп до следните 

информационни платформи: 

Web Of Science – световен лидер в предоставянето на реферативна научна литература и 

информация за цитирания на публикации във всички области на природните, приложните, 

обществените, хуманитарните науки и изкуство.  

Scopus – реферативна база данни с препратки към цитирания на публикации от над 16000 

рецензирани периодични издания в областта на научна, техническа и медицинска 

литература. 

ScienceDirect – пълнотекстова база данни, която обхваща над 3900 списания и около 8000 

книги в следните предметни области: физически и инженерни науки, науки за живота, 

здравеопазване, социални науки и хуманитаристика. 

Междубиблиотечно заемане (МЗ) и международно междубиблиотечно 

заемане (ММЗ) 

 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ осигурява достъп до 

библиотечните си колекции и бази данни на своите потребители, както и до библиотечните 

колекции и бази данни на други библиотеки чрез междубиблиотечно заемане на документи. 

През 2019 г. значително е увеличен ръстът на поръчките и приходите по МЗ. 

 

Дейност Международно 

междубиблиотечно заемане 

Междубиблиотечно заемане 

за страната 

поръчки от 

потребители 

60 458 
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поръчки към други 

библиотеки 

114 123 

книги и списания 

(общ брой томове) 
160 486 

статии 42 136 

кореспонденция по 

електронна поща 

368 416 

колети 87 92 

откази общо 20 50 

 

 

Репродуциране на библиотечни документи 

 Изработени копия общо черно-бели и цветни – 240 903 броя, от които: 

 черно-бели цветни общо 

читатели 221955 232 222187 

служебни 11629 463 12092 

за фонда 6586 38 6624 

 240170 733 240903 

 

 Дигитални услуги – общо 24 758 файла, от които: 

 дигитално 

заснемане 

сканиране общо 

читатели 21759 2085 23844 

служебни 136 638 774 

за фонда  140 140 

 21895 2863 24758 
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 Подвързване със спирала: 292 броя. 

Поддържане на информационни технологии и мрежи 

 През 2019 г. усилията на сътрудниците на направление „Информационно осигурявяне 

на библиотечните дейности“ бяха насочени към подобряване качеството на прилагане на 

информационните технологии в различните дейности на Националната библиотека, както и 

на състоянието на компютърната техника и локалната мрежа за по-добро обслужване на 

потребителите и оптимизиране на работата на служителите на НБКМ. Всички сривове, 

свързани с компютърната мрежа и интернет, са своевременно диагностицирани и 

отстранявани. Общото състояние на компютърните ресурси на Библиотеката през 2019 г. е 

значително подобрено в сравнение с предходната година. 

През 2019г. бяха инсталирани 38 компютъра с Windows 7, 3 компютъра с Linux, 2 микро-

компютъра за видеопрезентации 

През 2019 г. са закупени: 

NAS Synology сървър за бекъп 

Web сървър 

2 хард диска за web сървър + 4 хардиска за бекъп сървър 

75компютъра  

33 бр. 24IPS монитора, без трептене (щадящи очите) 

 

48 бр. клавиатури 

 

48 бр.мишки 

 

 През 2019 г. са изготвени 21 табла, 48 плаката, покани, картички, 12 поздравителни 

адреса, 9 грамоти, 40 културни календара – общо 135 файла, свързани със събитията 

провеждани на територията на Националната библиотека. 
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 По повод честванията на 24 май – Деня на славянската писменост и култура – беше 

представено 3D светлинно шоу под наименование „Словото българско“  върху фасадата на 

Националната библиотека. 

 През 2019 г. беше разработена дигитална версия на тефтерчето на Георги С. Раковски, 

както и бутиково издание на тефтерчето в лимитиран тираж от 100 броя (кутийка с 

флашка). 

Интернет страница на НБКМ 

 Сървърът, обслужващ страницата на библиотеката (Linux), работната среда (Wordpress) 

и самият код, изграждащ страницата, бяха навременно обновявани и тествани за 

съвместимост и стабилност.  

 Всяко събитие, свързано с Библиотеката, беше своевременно качвано на  уеб 

страницата на НБКМ – бяха отразени около 148 събития, като  бяха направени 74 

фотогалерии, съдържащи около 300 снимки. 

 Бяха качени около 250 файла за обществени поръчки, обяви, депозитни списъци, 

правила и други документални файлове. 

 В експлоатация беше пуснат NAS backup сървър. 

 През 2019 г. сайтът на Библиотеката е  посетен 416 630 пъти, което е с 65 606 по-малко 

от предходната година. Възможна причина за тази негативна разлика могат да бъдат 

различните статистически алгоритми на Google, както и частичната промяна в дизайна на 

сайта. 

 През 2019 г. се поддържаше и английската версия на интернет страницата на НБКМ. 

 Създаден беше Youtube канал на НБКМ и текущо беше поддържана и актуализирана 

страницата на НБКМ във Facebook. 

 През 2019 г. броят на потребителите, ползващи инсталираното през 2018 г. мобилно 

приложение на Националната библиотека, е нарастнал с 254 и към момента приложението е 

свалено и се ползва от общо 454 потребители. 
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Посещения на сайта на библиотеката по месеци за 2019 

Общ брой посещения на страница    416 630 

Общ брой уникални посещения на страница  291 049 

 

 

Месец 

 

Посещения 

Януари 46 888 

Февруари 38 723 

Март 36 892 

Април 34 969 

Май 45 201 

Юни 41 239 

Юли 36 130 

Август 25 026 

Септември 34 465 

Октомври 44 567 

Ноември 24 492 

Декември 8038 

Общо 416630 
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COBISS ЦЕНТЪР 

Наред с основните задачи на център COBISS, а именно: 

 внедряване и поддържане на международната система за споделена каталогизация 

COBISS и утвърждаването на системата COBISS.BG като част от мрежата 

COBISS.Net; 

 осигуряване на софтуера COBISS и наръчници за споделена каталогизация, за 

локални дейности и за други услуги на всички участници в COBISS.BG; 

 управление и поддържане на споделената база данни COBIB.BG; 

 осигуряване на професионална помощ на библиотеките при набавяне, инсталиране и 

поддържане на компютърно оборудване; 

 организиране на обучение и професионално съдействие на библиотеките и на 

останалите потребители на софтуера и услугите на COBISS; 

 осигуряване и поддържане на общ компютърен и комуникационен капацитет за 

осъществяването на функциите на централните служби. 

 

 През 2019 г. усилията на сътрудниците на центъра отново бяха насочени към 

популяризиране на възможностите на автоматизираната библиотечно-информационна 

система COBISS и респективно към мрежата COBISS.Net. Във връзка с това през м. юли 

2019 г. националният център COBISS проведе две презентации на софтуера COBISS3 пред 

студенти от УНИБИТ. 

 През 2019 г. беше внедрен и тестван новият интерфейс на системата COBISS 

COBISS+.  

 Във връзка с това и периодичното обновяване на софтуера COBISS3 от английски на 

български език бяха преведени около 6500 термина от основната страница на интерфейса, 

около 5000 единици от споделената терминологична база данни Mtext, както и 35 страници 

превод за актуализации на модул „Заемане“.  

 За улеснение на потребителите на системата беше изготвена Инструкция за запознаване 

с новите функции и възможности на интерфейса COBISS+, както и бяха провеждани 

текущи консултации и оказвана методична помощ и съдействие на потребителите на 

библиотеката. 

 През 2019 г. по искане от страна на ръководството на библиотеката на НАЦИД, 

сътрудниците на център COBISS изготвиха Протокол за внедряване на модул „Набавяне” 
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от системата COBISS, въз основа на което към момента модулът успешно се използва от 

сътрудниците на Научно-техническата и педагогическа библиотека – НАЦИД. 

 През 2019 г. сътрудниците на център COBISS организираха и съдействаха за 

провеждането на следните квалификационни курсове за служителите на библиотеките 

участнички в системата COBISS: 

 

 Курс Брой 

участници/НБКМ/ 

Брой 

часове 

1. Използване на софтуера COBISS3/ 

Каталогизация – основен курс 

 

9 40 

2. Използване на софтуера 

COBISS3/Каталогизация – разширен курс 

 

15 40 ч. 

 Общо 24 80 ч. 

 

  

През м.юни 2019 г. беше проведен изпит за придобиване на лиценз за споделена 

каталогизация в системата COBISS на който бяха допуснати 10 кандидати. Всички 

кандидати издържаха изпита и получиха разрешение (лиценз) за споделена каталогизация. 

 Към края на 2019 г. обемът на библиографските записи в сводния електронен каталог 

COBISS+ достигна 1 053 644 млн., от които 536844 книги, 457793 статии, 41551 списания, 

2432 CD/DVD 

 Броят на търсенията в потребителски интерфейс COBISS/OPAC до началото на м. 

септември 2019 г. е 229 359, а на показаните записи – 266 669. Поради преминаване към 

новия интерфейс COBISS+ след м. септември броят на търсенията е  43 060, а на 

показаните записи – 77 790, т.е. общият брой търсения за 2019 г. е 272 419, а общият брой 

на показаните записи е 344 459.  
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Месечни статистически данни за използването на COBISS/OPAC в НБКМ  

 

 

Месец Година Брой на търсенията Брой на показаните записи 

януари 2019 43.141 

45.949 

 

февруари 2019 39.662 

43.904 

 

март 2019 35.746 

41.607 

 

април 2019 30.773 

36.804 

 

май 2019 30.472 36.968 
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юни 2019 23.610 

29.695 

 

юли 2019 17.434 

20.926 

 

август 2019 8.437 

10.652 

 

септември 2019 84 

164 

 

октомври 2019 0 

0 

 

ноември 2019 0 

0 

 

декември 2019 0 

0 

 

Всичко 229.359 

266.669 

 

 

 

Легенда: 

Брой на търсенията в избраната локална база данни от ползватели на COBISS/OPAC. 

Брой на показаните записи: брой на записите, намерени в избраната база данни и 

показани в COBISS/OPAC  
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Месечни статистически данни за използването на COBISS+ за НБКМ 

 

Период от 

време 
Търсене Показване Резервации Подновяване 

Отказани 

резервации 

Общо 

показани 

Обща сума 

43060 

43060 

77790 

77790 

2016 

2016 

0 

0 

57 

57 

01.01.2019 – 

31.01.2019 
38 17 2 0 0 

01.02.2019 – 

28.02.2019 
92 246 5 0 3 

01.03.2019 – 

31.03.2019 
4 18 0 0 0 

01.04.2019 – 

30.04.2019 
1 8 0 0 0 
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01.05.2019 – 

31.05.2019 
8 32 0 0 0 

01.06.2019 – 

30.06.2019 
3259 4657 48 0 4 

01.07.2019 – 

31.07.2019 
4022 6830 242 0 6 

01.08.2019 – 

31.08.2019 
3214 5080 14 0 0 

01.09.2019 – 

30.09.2019 
8688 16049 321 0 7 

01.10.2019 – 

31.10.2019 
7922 13988 407 0 6 

01.11.2019 – 

30.11.2019 
8905 16754 608 0 23 

01.12.2019 – 

31.12.2019 
6907 14111 369 0 8 

Общо 

показани 

Обща сума 

43060 

43060 

77790 

77790 

2016 

2016 

0 

0 

57 

57 

 

 

 4.ОПАЗВАНЕ НА РЪКОПИСНО-ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО 

 Дигитализация на документи  

 И през отчетната 2019 г. Националната библиотека даде своя съществен принос за 

опазване на културното наследство на България. Важен стратегически приоритет през 2019 

г. отново бе дигитализацията на колекции от фонда на Библиотеката. Това еднозначно се 

илюстрира от факта, че през 2019 г. са предоставени общо 94 795 файла (всеки файл 

съответства на 1 страница) дигитално съдържание спрямо предоставените през 2018 г.        

81071 файла. Дигитализираните файлове са с въведени метаданни и съответно 
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визуализирани и достъпни за потребителите в каталога на Дигиталната библиотека през 

интернет страницата на Националната библиотека. 

 С цел привличане на повече виртуални потребители към българската история и 

културно наследство е увеличено качествено и количествено предоставеното дигитално 

съдържание в интернет пространството чрез участие в проекта „Активна историческа 

карта“. През 2019 г. за проекта бяха предоставени 42 975 дигитализирани файла от 295 

документа спрямо предоставените през 2018 г. 7522 файла от 68 документа. 

 През 2019г. стартира процес на дигитализиране на българските музикални и нотни 

издания от 1878 до 1944 г.,с което се постави началото на нова уникална за България 

колекция „Музикални издания“. Колекцията бе представена в каталога на Дигиталната 

библиотека с 3042 дигитализирани файла от 23 документа. Тя е достъпна за всички 

потребители през сайта на Националната библиотека. През 2020г. е предвидено да  

продължи добавянето на дигитално съдържание към тази колекция. 

 За целите на дигитализацията Националната библиотека разполага с четири 

професионални букскенера, два плоски скенера (OpticBook 4800 и OpticPro A320) и един 

планетарен скенер „Еларскан“. През 2019 г. беше въведен в експлоатация и един нов 

Планетарен бук скенер CZUR М3000 Pro за дигитализиране на музикалните издания, 

съхранявани в НБКМ. 

 През 2019 г. обемът на дигитализираните документи от фонда на Националната 

библиотека е нараснал с 13 724 файла в сравнение с предходната 2018 г. Дигитализирани са 

общо 94 795 файла от 6417 документа. 

 

Видове документи 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
    

  
Файл Док. Файл Док. Файл Док.     

Ръкописи(славянски и 

ориенталски) 

8023 20 6765 103 8196 29     

Старопечатни, редки и 

ценни документи 

6622 56 6955 71 6922 65     

Архивни документи, 

снимки и портрети 

4605 723 5597 450 2448 670     
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Ориенталскидокументи     4788 2687 148 2     

Карти и графика 1570 29 385 4 308 18     

Фонд на Боров     10 444 4381 12 640 5302     

Музикални         3042 23 
    

Читателски поръчки 1536   4347 435 3260 5     

Институционални 

поръчки 

3655 

  

22 887 117 5419       

Периодични издания 10 227 32 9967 21 9291 44     

По проекти 

(интерактивна карта) 
    

7522 68 42975 259     

Изложби 209   1413   146       

ОБЩО 36 447 860 81 071 8337 94 795 
6 

417 

    

 

 Продължи утвърждаването на позицията на НБКМ като значима обществена 

институция с ясно изразена роля в културния живот на България. През 2019 г. са заснети и 

обработени 1080 файла снимков материал, отразяващ 72 културни събития, проведени на 

територията на Националната библиотека. 

 

Консервация и реставрация на архивни и други видове документи 

 В отдел „Реставрационен център“ постъпват материали за консервация и реставрация 

основно от направленията „Опазване на ръкописно-документално наследство“ и 

„Обслужване на потребители“. След постъпването си всяка библиотечна единица, като 

носител на уникална информация, предварително се изследва и се изготвя придружаваща  

документация – консервационнно-реставрационен протокол (в НОРДН са съставени 38 

протокола). В него се описва състоянието ѝ преди реставрация, като се отчита степента на 

разрушеност (причинена от окисление, от различни механични повреди, от замърсявания, 

от гризачи, насекоми и/или плесени и др.) и индивидуалните ѝ характеристики. 

 Консервационно-реставрационната документация включва и информация от 

направените физико-химични наблюдения, а също така и технология на консервацията и 

реставрацията. Една от основните дейности в библиотеката е свързана с профилактиката на 

фондовете и хранилищата и в читалните зали – дезинфекция. Обезпрашаването се извършва 
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с две професионални машини „Rainbow“. Извършена е и профилактична проверка и 

обезпрашаване на документи, съхранявани в трезора на БНБ. През изминалата 2019 г. са 

извършени следните дейности във връзка с консервация и реставрация на архивни и други 

видове документи: 

 2018 г. 2019 г. 

Обезпрашени 

 

362 009 тома 395 000 тома 

Реставрирани обекти 

  

273 документа 595 документа 

Брой листа 12 368 листове 11 624 листове 

Подвързии 262 – подвързии 283 – подвързии 

 

 

Превенция и лечение по системата „Аноксия“  

Системата за възстановяване на книги „Аноксия”, инсталирана в Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през 2017 г., е базирана на премахването на 

кислорода до нива под 0,5% и въвеждане на инертен газ (в случая азот), като в същото 

време се контролират нивата на температурата и относителната влажност, които се 

поддържат в определени параметри за ефективност на системата. Смъртността на 

вредителите е 100%, независимо от техния стадий на развитие, а хартията остава 

непокътната. През отчетната 2019 г. ежемесечно е използван пълният капацитет на 

системата от 3.5 куб.м, като са обработени превантивно или са реставрирани – 16 515 т. 

книжни тела, архивни кутии и папки, 125 бр. кутии с арабографични документи и 25 

необработени документа.  

 

5. ДЕЙНОСТИ С НАЦИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

  

Контрол по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и 

за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги 

През 2019г. е извършена проверка на 2440 издателства. Направени са 477 рекламации и 

са съставени списъци с липсващи издания – 6121заглавия. Изпратени са 798 уведомителни 
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писма, покани за подписване на акт и др. форми на кореспонденция и комуникация с 

издателства. 

На издателите, които не изпълняват разпоредбите на Закона, са съставени 19 бр. 

административни констативни актове. 

В резултат на извършения контрол по изпълнението на Закона са набавени: 8450 

заглавия, от които 4693  монографични издания и 3757 периодични издания. 

Осигуряване на задължителни екземпляри за депозитните библиотеки 

През 2019 г. по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги са 

приети 232 757, обработении разпределени 222 257 документа. От тях във фонда на НБКМ 

са постъпили 59 140 библиотечни единици, а в депозитните библиотеки в страната са 

изпратени 163 117. 

 

ДЕПОЗИТНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ В СТРАНАТА  

Местонахож-

дение 
Библиотеки 

Моногра-

фични издания 

(брой ед.) 

Продължа-

ващи издания 

(брой ед.) 

Благоевград 
Регионална библиотека 

„Димитър Талев“  
2950 9324 

Бургас 
Регионална библиотека 

„Пейо Крачолов Яворов“  
3099 9326 

Варна 
Регионална библиотека 

„Пенчо Славейков“  
5 190 17 850 

Велико Търново 
Регионална библиотека 

„Петко Рачев Славейков“  
3207 17 300 

Пловдив 
Народна библиотека 

„Иван Вазов“  
8877 18 825 

Русе 
Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“  
5115 9899 

София 
Централна библиотека 

на БАН 
2978 9326 
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Университетска библиотека 

на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“  

4984 9898 

Столична библиотека 3128 9329 

Шумен 
Регионална библиотека 

„Стилиян Чилингиров“  
3166 9329 

 

 Разпределени регионални вестници по краеведски принцип – 7971 

 Подреждане на регионалните вестници по папки за изпращане в съответните 

региони – 6 раб. д. 

 Постъпили депозитни издания в депозитните библиотеки – 163 117 бр. 

 Разпределен частичен депозит от УБ и БАН, за Регион. библ. – Сливен, ЦМБ, 

Библ. на УАСГ, Аграрен университет – Пловдив и Тракийски университет – 

Ст. Загора –27 383 бр. 

Забележка:  

1) Разпределените екземпляри на продължаващи регионални издания са 

разпределени по краеведски принцип. 

2) Частичен депозит получават според Правилника към Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на 

разпространителите и доставчиците на медийни услуги: Централна медицинска 

библиотека, София; Аграрен университет – Пловдив; Тракийски унимерситет – 

Стара Загора; Университет по архитектура, строителство и геодзия – София; 

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен.  

  

 Съставяне, обнародване и разпространение на Национална библиография 

 През 2019 г. са съставени 63 книжки на Текущата национална библиография.От тях на 

онлайн страницата на библиотеката са публикувани 9 книжки за периода 2012–2017 г. 

Редактирани и подготвени за публикуване са 54 книжки. 

 Серия 1. Български книгопис, месечно издание – съставени 10 книжки за 2014 

(1), 2015 (8), 2017 (1) г.  
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 Серия 4. Български периодичен печат, годишно издание – редактиран и 

предаден за публикуване годишният указател за 2012 г.; редактиран и 

подготвен за предаване годишният указатал за 2016 г.; в процес на редакция е 

годишният указател за 2018 г. – 2 книжки 

 Серия 5. Летопис на статиите от българските списания и сборници, месечно 

издание – редактирани и качени на сайта на НБКМ 3 книжки 10-12 за 2013 г. – 

3 книжки 

 Серия 6. Летопис на статиите от българските вестници, месечно издание – 

редактирани и качени на сайта на НБКМ 6 кн. за 2012 (кн. 1-6). Редактирани и 

предадени за изтегляне 42 книжки – от кн. 7-12 за 2012 до кн. 1-12 за 2015 г. – 

общо 48 кн. 

  

 Поддържане на каталогизация в публикациите. 

 През годината продължи съставянето на каталогизация в публикацията (CIP). По 

заявки на автори и издатели са изработени и изпратени10 описания. 

 

 Присъждане на международни идентификационни номера 

Национална агенция за международен стандартен номер на книги (ISBN: 

International Standard Book Number).  

В Агенцията,наред с присъждането на международни идентификационни номера на 

книгите, се създава и поддържа „Национален регистър на издаваните книги в България“. 

През годината са въведени 12194 нови записа и са редактирани 1840 записа. 

 

Книги под печат, заявени от издатели за Националния регистър на издаваните книги 

в България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вид документ 

 2018/бр.з. 2019/бр.з. 

Книги 10 847 10509 

Графични издания 75 78 

Картографски издания 211 23 

Електронни издания 1479 1584 

Общо 12 612 12 194 
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 В Националния регистър на издаваните книги в България (модул „Издатели“) са 

въведени 219 нови записа, 123 записа за общ код и са редактирани 218 записа. 

 В Международната база данни Global Register of Publishers (Лондон) е изпратена 

информация за нови и актуализирани адреси на издателства и редакции– 655 записа.  

 

Адреси на издателства и редакции 

 2018/бр. 2019/бр. 

Нови издателства 253 219 

Стари издателства с нов код 68 76 

Издателства с променени данни (име или адрес) 140 218 

Спрели да издават 2 0 

Редакции на адреси за изпращане в Global Register of Publishers 695 655 

 

 

Национална агенция за международен стандартен номер на нотни издания (ISMN: 

International Standard Music Number) 

 

 Присъдени са 83 номера и са създадени 6 записа на нови издателства. Актуализирани са 

данните за издателства и издания – 13 редакции. Изпратена е информация в 

Международната агенция за ISMN (Берлин) за новите и актуализирани адреси на 

издателства –17 записа. 

 За сравнение: през 2018 г. са присъдени 48 номера и са създадени 4 записа на нови 

издателства. Актуализирани са данните за издателства и издания – 10 редакции. 

  

 

 

По език и предназначение 

 2018/бр.з. 2019/бр.з. 

Български книги 7083 7726 

Преводни книги 2993 2674 

Учебници 2536 1794 

Общо 12612 12194 
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 Национална агенция за международен стандартен номер на продължаващи 

издания (ISSN: International Standard Serial Number) 

 През 2019 г. са присъдени 182 номера на нови заглавия и контрол по отпечатването на 

63 заглавия. 

 Присъждане на служебни номера на продължаващи издания през 2019 г. – 8 бр., 

предоставяне на 390 номера за заглавия на серии и 30 номера за заглавия на продължаващи 

издания за каталога. 

 В международната база данни ISSN Virtua са въведени 187 нови заглавия и са 

актуализирани 253 записа с данни за промени в издателства, заглавия или спрели заглавия. 

  

 Национална агенция за международен стандартен идентификатор на публичната 

самоличност на създателите на произведения 

(ISIL: International Standard Name Identifier) 

 Регистър ISIL 

 През 2019 г. е въведен 1 запис и е редактиран 1 запис. 

 За сравнение: през 2018 г. са въведени 21 записа, а е редактиран 1 запис. Тук трябва да 

се отбележи, че всички желаещи библиотеки в България са получили идентификационен 

номер. 

ПРИСЪДЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА В 

НАЦИОНАЛНИТЕ АГЕНЦИИ ПРЕЗ 2019г. 

 

 

1- ISIL 

12 194 – ISBN 

83 – ISMN  

182 – ISSN 

182 

83 

12194 

1 
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 Поддържане на Архив на българските печатни и други видове документи 

Постъпилите документи в Архива през 2019 г. са 38 969 загл. в 52 241 екземпляра 

монографични издания, дисертационни трудове и продължаващи ресурси, депозирани в 

Националната библиотека за периода 2015–2019 г. От тях 401 загл. са депозирани в 1 

екземпляр. 

За сравнение: през 2018 г. – постъпилите монографични издания са общо – 13 745 

загл./13 773 т. или през отчетния период в Архива са постъпили 25 224 загл. повече в 

сравнение с 2018 г.  

За сравнение: през 2018 г. приетите дисертационни трудове, ДС1-48/ 2018 г. са общо – 

1631 загл./ 1722 т. Дисертационните трудове за 2019 г. са все още в процес на приемане, 

който ще приключи в началото на 2020 г. Приети са 876 т. до ДС №45/ 2019 г. 

Постъпили продължаващи издания през 2019 г.: 5 479загл. / 18 609 рег. ед. 

За сравнение: през 2018 г.– постъпилите продължаващи издания през 2018 г. по ДС№ 

51/ 2017 г. и № 1-50 / 2018 г.  са общо – 5485загл. / 19 180 рег. ед. или през 2019 г. в Архива 

са постъпили 6 загл. / 571 рег. ед. по-малко от 2018 г.  

 

 Монографични издания 

През 2019 г. в Архива са постъпили монографични издания, депозирани в 

Националната библиотека за периода 2015–2019 г., общо 177 деп. сп. (22 деп. сп. от 2015 г.: 

сп. 30-51/2015 г. ; 51 деп. сп. от 2016 г.: сп. 1-51/2016 г. ; 13 деп. сп. от 2017: деп.сп. 41-51б ; 

50 деп. сп. от 2018 г.: деп. сп. 1-50 ; 41 деп. сп. от 2019 г. – деп. сп. 1-41) – 23 986 библиогр. 

ед. (книги, нотни, графични, електронни, картографски ресурси, дисертации, звукозаписи) 

Приети и обработени са 32 569 загл. на монографични издания. От тях 401 заглавия са 

депозирани в 1 екземпляр.  

За сравнение: през 2018 са приети 29 деп. сп. (деп. сп. 12-40) 

 

 Самостоятелни документи 

Приемане на самостоятелни издания – дисертациионни трудове – текущо по деп. сп. от 

2019 г. – общо приети дисертационни трудове за 2019 г. – 821 загл./ 876 т. (до ДС № 45/ 19 

г.) и 100 загл./ 101 т. от последните ДС за 2018 г. Общо – 921 загл./ 977 т. 

 

 Продължаващи издания 

  Приемане на продължаващи издания – по ДС № 51/ 2018 г. и № 1-48/ 2019 г. 
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- Получаване, сверяване и разпределяне по клетките на вестници (централни и 

регионални) – общ брой вестници – 3235 загл. / 14 384 б.ед. 

- Получаване, сверяване и разпределяне по клетките на списания, периодични 

сборници, годишници, бюлетини и пр. – общ брой пер. изд. –2240 загл. / 

4221 б.ед. 

- Издания на брайл – 4 загл. / 4 б. ед.  

 

Общо постъпили – 5479 загл. / 18 609 рег. ед. 

От тях продължаващи издания на ел. носител – 117 загл.– бр. CD – 83. 

 

Постъпили ресурси в Архива на българските печатни и други видове документи– по 

вид документ  

 

Вид документ 
2018 2019 

Загл. Б.ед. Загл. Б.ед. 

Книги 11 965 11 965 30 304 30 304 

Графични, картографски и нотни издания  205 205 872 872 

Дисертации, хабилитационни трудове 1575 1603 921 977 

Електронни издания 214 214 1393 1479 

Списания, бюлетини, сборници 2095 3705 2240 4221 

Вестници 3388 15 474 3235 14 384 

Издания на брайл 3 3 4 4 

Общо  19 232 32 955 38 969 52 241 

 

 

 Отчитане на националната издателска продукция на страната 

 Една от задачите с национална отговорност, поета от Библиотеката, е 

предоставяне на годишна статистическа информация за всички видове документи, 

издадени на територията на страната. 

 През отчетния период за Националния статистически институт е организирана, 

въведена, кодирана и предадена информацията за книгоиздателската дейност през 

2019 г.: 

 данни за 9843 монографични издания; 
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 данни за 1072 продължаващи издания. 

Освен това е въведена статистическа информация за монографичните издания, 

получени по депозитни списъци през 2019 г., според изискванията и номенклатурите на 

НСИ в 7995 библиогр. записа. Тя ще бъде допълнена, обобщена и изпратена в Националния 

статистически институт през 2020 г. 

 

 

6. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Националната библиотека не е акредитирана като научен институт, но извършва 

научноизследователска дейност по силата на чл. 20 от Закона за обществените библиотеки 

(в сила от 6 юли 2009 г., Обн. ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г.). Към 31 декември 2019 г. 

научната общност на НБКМ наброява 28 души на щатна длъжност, разпределени по научни 

степени и звания, както следва: асистенти – 8; гл. асистенти – 4; доценти – 6; доктори – 18; 

доктор на науките – 1, докторанти – 6. Шестима от библиотечните специалисти в момента 

са зачислени в различни форми на докторантура. През отчетния период двама сътрудници 

са зачислени на докторантури (редовна форма) – един към Института за изследване на 

изкуствата към БАН и един към УниБИТ. Сравнена с предходната година, отчетената 

научна дейност през 2019 г. се оценява като добра, а научноизследователската дейност се 

вписва в няколко направления, отразяващи специфичната проблематика, разработвана в 

Националната библиотека през нейната дългогодишна история: библиотечно-

информационни науки, библиография, архивистика, археография, изворознание, 

книгознание, ориенталистика. През годината са публикувани 10 монографии и 

самостоятелни документи, 76 статии и студии; изнесени са 27 доклада и презентации на 

научни форуми, 9 от които са международни. В края на 2019 г. успешно е завършена една 

докторантура със защита пред научно жури от УниБИТ (виж Приложение № 2). 

Сътрудници на Библиотеката осъществяват преподавателска дейност в областта на 

библиотечно-информационните науки, библиография, книгознание, архивистика, 

арабистика към съответните катедри в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 

Нов български университет и Университета по библиотекознание и информационни 

технологии. Чрез свои експерти Националната библиотека участва в дейността на 

национални комисии, комитети и международни професионални обединения. 

Пререгистрацията на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в Регистъра за 

научна дейност в системата на НАЦИД е отдавна вече факт, но липсата на акредитация от 

страна на НАОА продължава да бъде сериозен проблем за успешното развитие на научната 

общност. 
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7. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

През 2019 г. работата по изданията на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ се извърши по предварително приет издателски план. Всички издания са 

подготвени за печат и отпечатани в срок с добро полиграфическо качество. 

 

Продължаващи издания 

През 2019 г. сп. „Библиотека“ чества своята 65-годишнина и както през миналия 

отчетен период, излезе от печат в пълен тираж и стигна до своите читатели.  

Бр. 1 – 8,75 печ. коли (140 с.) 

Бр. 2 – 9 печ. коли (144 с.) 

Бр. 3 – 9,25 печ. коли (145 с.) 

Бр. 4 – 7,5 печ. коли (122 с.) 

Бр. 5 – 7,75 печ. коли (122 с.) 

Бр. 6 – 7,25 печ. коли (116 с.) 

---------------- 

Общо: 49,5 печ. коли (789 с.) 

 

Самостоятелни издания 

1. Тематичният указател „Списание БИБЛИОТЕКА. 2006–2018“, съставители: 

Анелия Иванова, Бойка Първанова, Веска Златева, Румяна Николова (10,25 печ. к.) – 164 с. 

2. Вера Василева „Опис на документите за стопанската история на България, запазени в 

Българския исторически архив на Националната библиотека „Св. св. Кирил иМетодий“. 

Част първа (1648–1879). (31,5 печ. к.) – 504 с. 

3. Анка Стоилова. „Кратък каталог на източните ръкописи, съхранявани в Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 2. ОР 201–ОР 500. – Първа коректура, 490 с. 

4. Отчет на НБКМ, 2018. – таблици, снимки, 78 с. формат А4 (за сайта). 

5. Благотворителност и култура на дарителството. Доклади от Международна научна 

конференция, посветена на 140 години от основаването на Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“, 10-11 декември 2018 г., София. – 344 с. 

6. „Заветът“ на Васил Априлов –фототипното издание по повод 230 години от рождението 

на видния възрожденец, съвместен проект с издателство „Абагар“  
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8. БИБЛИОТЕЧНО-КООРДИНАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Експертно-консултантска дейност 

 Текущо е оказвана писмена и устна методическа и консултантска помощ в областта 

на задължителното депозиране, библиографската обработка на документите, определяне 

на видовете документи, определяне на идентификационните данни в книгите и 

продължаващите издания, краеведската дейност и др.; 

 Поддържане на професионална рубрика относно националното стандартизирано 

издание на УДК на сайта на НБКМ с методична насоченост и консултиране на 

библиотеките от страната; 

 Участие в работни срещи между експерти от Националната библиотека „ Св. св. 

Кирил и Методий“ и Народната библиотека „Иван Вазов“ във връзка с преминаването към 

новото издание на УДК; 

 Проведена среща на методистите от регионалните библиотеки; 

 Проведена Работна среща на специалистите по нормативен контрол в системата 

COBISS. 

 Участие в комисии: 

 

Комисии 
Заседания 

(брой) 
Консултации 

Комисия за комплектуване и определяне на цени 

на документи на НБКМ 
3 5 

Комисия за определяне на цени 3 3 

Комисия за „Подбор и движение на документи 

за фондовете на НБКМ“  
4 6 

Комисия по каталогизация. Подкомисия 

„Библиографско описание и контролни файлове“  

7  

Комисия за отчисляване на  

библиотечни документи от фонда на НБКМ 

1 1 

Комисия по каталогизация. Подкомисия 

„Класиране и предметизиране“  
4  

 

Съставени, приети и въведени в библиотечната практика са следните материали: 

 Методически решения за изготвяне на инвентарна книга на изданията, постъпили по 

депозит, книгообмен, покупка и като дарения,  
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 Инструкция за редакция на конвертирани библиографски записи; 

 Таблица за прекласиране при ретроредакция на библиографски записи, в които 

съществуват буквено-цифрови класификационни индекси; 

 Методика за редактиране на предметните рубрики в конвентирани (old) 

библиографски записи; 

 Методика за редактиране на класификационните индекси в конвертирани (old) 

библиографски записи, съобразно националното стандартизирано издание на Универсална 

десетична класификация; 

 

 Организационно-методическа дейност 

 Работна среща на директорите на регионалните библиотеки от страната, проведена в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“;  

 Работна среща на библиотекарите – методисти от страната;  

 Разпределение на книги от предоставени лични библиотеки и дарения на издателства 

за библиотеките в гр. Елена, гр. Дулово, гр. Кресна, гр. Гоце Делчев, гр. Рила, гр. Смолян, 

гр. Добрич, гр. Банкя и други регионални, читалищни, училищнии обществени библиотеки; 

 Участие в работни срещи с директорите и методистите от Регионалните библиотеки, 

проведена в страната;  

 Участие в Националния форум „Библиотеките днес“, организиран от Фондация 

„Глобални библиотеки – България“ . 

 

9. КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 Разположена в административния център на столицата, Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ е притегателен център за посетители и читатели. За тях библиотека 

вече не е само място за четене, а средище за срещи на изкуствата, литературата и 

съвременното цифрово знание. 

 Екипът на „Връзки с обществеността. Библиотечна координация. Международна 

дейност“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ) е звеното, което 

прави възможно провеждането на многобройните събития и срещи, то е връзката между 

потребителите и Библиотеката и изпълнява стратегията на НБКМ 2018–2020, с особено 

внимание при изпълнението на заложените стратегическите цели.  
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 Особено ценен през 2019-та е приносът на експертите за осъществяване на Оперативна 

цел 3.5.от Стратегията на НБКМ „Дейности, свързани с модернизиране на културния 

институт, превръщайки го във фактор за устойчиво развитие на градския културен 

капитал“.  

 Библиотечна координация планира и провежда събитията в Културния календар на 

Националната библиотека и следва политиката на институциятаза добре подбрана палитра 

от срещи и събития, за популяризирането на книжовното и културното наследство.  

Културен календар 

 Националната библиотека стана домакин на провеждането на 260 събития през 2019 г. 

Сред тях са премиери на книги, концерти, изложби, творчески срещи, дискусии, семинари и 

кръгли маси, които  слагат отпечатък върху публичния образ на институцията.  

 През изминалата 2019 г.НБКМ беше предпочитан партньор и домакин в провеждането 

на културни прояви, чествания, кръгли маси и творчески срещи. Нарастващият брой на 

подобни събития се отчита като положителна практика, но това налага и критерии при 

техния подбор. Затова Библиотеката работи по собствени инициативи и културни проекти, 

както и в сътрудничество с други институции. Традиционните партньори в тази дейност са 

Министерството на културата, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, 

Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Националният 

исторически музей, Националният военноисторически музей, БАН, Държавният архив, 

издателства, посолства, културни центрове и представителства. 

 

Изложби и експозиции през 2019 г.  

„Празничната обредност на българите“ 

 Експозицията бе разположена във витрините, непосредствено до централния вход в 

началото на Източното крило на първия етаж. Посетителите и читателите на НБКМ имаха 

възможност да се запознаят с книги и документи от  фонда на Националната библиотека, 

представени по повод празниците от християнския каледар: 

 Трифон Зарезан. Св. Харалампий (Чуминден), януари и февруари 

 Баба Марта и Благовещение, март 

 Лазаровден и Цветница. Великден, април 

 Гергьовден и празникът на светите братя Кирил и Методий, май 

 Възнесение Господне (Спасовден) и Русалии, юни 

 Света Неделя. Свети Седмочисленици, юли 
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 Свети Симеон Стълпник. Св. св. Вяра, Надежда и Любов и майка им София, 

септември 

 Св. великомъченик Мина и Въведение Богородично, ноември 

 Св. Анна и Рождество Христово, декември. 

 

Поредица „Българска периодика“  

 150 години от излизането на първия брой на в. „Тъпан" 

 155 години от издаването на в. „Бъдущност“ в Букурещ, редактиран от Г.С.Раковски,  

март 

 150 години от излизането на бр.1 на сп. „Летоструй“, редактирано от Христо Г. 

Данов и Янко Ковачев, Пловдив (1869–1876),  април 

 Изложба „Любен Каравелов – със сърце и перо за свободата“ по повод 140 години от 

смъртта на Любен Каравелов и 150 години от издаването на в. „Свобода“  

 Тази поредица също се цени високо от  посетителите и читателите. За Библиотеката 

експозициите са възможност да показва и припомня на публиката безценните документи, 

които по закон съхранява и опазва и са част от българската  история, битност и национално  

богатство. 

Поредица „Книжовен калейдоскоп“ през 2019-та, в зала „История на книгата“ с 

експозициите: 

 Международен ден на авторското право; 

 1100 години от основаването на Зографския манастир; 

 поезията на Христо Ботев; 

 Хърватска глаголическа книга в НБКМ; 

 експозиция, посветена на образованието със стари учебници, образци за 

чистописание, музикални учебни помагала и др. – през месец септември; 

 история на звукозаписните носители; 

 „Просветното дело през Възражданетоʺ, посветена на Деня на народните будители; 

 технически средства и консумативи за извършване на консервационни и 

реставрационни дейности – през декември. 
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Гостуващи изложби 

НБКМ има гостуващи изложби в различни градове на страната, а също така посреща 

изложби от Регионални библиотеки и други културни институти. Тази практика на обмен е 

добре дошла за публиката в столицата и в страната. 

 Изложбата „Аполония магна – спиралата на времето“, април; 

 Изложба на детски български автори. Библиотекари четат детски български автори. 

Април; 

 Представяне на мобилна изложба на НБКМ „Васил Левски – революцията и 

свободата“ през юли в РИМ Велико Търново; 

 Гостуване на изложбата ”Българската ръкописна традиция през вековете“ в РБ 

„Никола Вапцаров“ – Кърджали; 

 изложба, посветена на Димитър Димов, юни, Литературен музей гостува в НБКМ 

 Представяне на ръкописи от НБКМ в гр. Враца, септември; 

 Изложбата „Книги, посоки, публики“ гостува в Националната гимназия за приложни 

изкуства „Св. Лука“; 

 Изложба на Народната библиотека „Иван Вазов", Пловдив. „Пловдив през обектива 

на първите фотографи", ноември 

 

Изложби, подготвени от Националната библиотека 

 Голям е броят и на изложбите, които са подготвени от Националната библиотека. Те 

заемат достойно място в Културния календар на институцията, като се излагат в 

Централното фоайе и пространствата на Западното и Източното крило на НБКМ. 

Посещаемостта на някои от изброените по-долу изложби, при двуседмичен период на 

експозиция, варира между 1500 и 2500 посетители. 

 Еднодневна изложба – представяне на архивни документи за Васил Левски от 

Българския исторически архив във витрина в зала „История на книгата“; 

 изложба „Пантеон на Българското възраждане“, БАН „Научен архив“; 

 Еднодневен показ на „Заветът на Васил Априлов“ – оригинал и фототипно издание; 

 изложба в памет на Гена Димитрова по повод Международния ден на музиката, 

октомври; 

 Изложба по повод 160 години от рождението на Александър Теодоров-Балан. 

Представяне на кн. 5, сп. „Библиотека“, октомври; 
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 изложба с ръкописи, редки и ценни издания от фондовете на нашата библиотека, 

открита в навечерието на Осмата годишна конференция на директорите на 

националните библиотеки от Югоизточна Европа на тема: „Ръкописно-

документално наследство в библиотечните колекции на държавите от Югоизточна 

Европа“ от 21 до 23 октомври; 

 изложба по повод 185 години отрождението на Любен Каравелов, ноември; 

 оригиналите на тефтерчетата на Левски, Ботев и Раковски в деня на отворени врати; 

 откриване на изложба, посветена на  Софроний Врачански по повод 141-та 

годишнина на НБКМ. 

 

 Част от изложбите през 2019 г. бяха посветени на годишнини от дипломатическите 

отношения между България и други държави. НБКМ продължава и укрепва 

сътрудничеството си с редица дипломатически мисии у нас като Ирландия, Белгия, 

Хърватия, Ирак, Черна гора и много други. Изложбите на художници, илюстратори и 

майстори на приложните занаяти, са доказателство за вече традиционното сътрудничество. 

Такива експозиции и представяния преминаха през фоайетата и залите на Националната 

библиотека при изключително голям интерес и посещаемост.  

 105 години от установяване на дипломатическите отношения между Албания и 

България. Изложба за Скендербег с представяне на книги от фонда на НБКМ и 

подготвени постери от посолството на Албания у нас; 

 изложба за Леонардо да Винчи, съвместно с италианското посолство, юни; 

 изложба „Book Art in Croatia“ на Националната и университетска библиотека на 

Хърватия; 

 изложба на художници от Ирак,  септември; 

 Изложба на Черногорските кирилски печатни книги „Черногорското печатане на 

кирилица“, посветена на 525 години от отпечатването на първата печатна книга – 

Октоих – първогласник и 500 години от отпечатването на Псалтир с последования и 

Служебник. „Матица черногорска“ и БАН гостуваха с изложбата в НБКМ, след 

което тя бе изложена в залите на Народното събрание; 

 изложбаи филм за Джордж Бърнард Шоу, ноември. Филмът,  специално субтитриран 

на български език за посетителите на Националната библиотека, можеше да  бъде 

гледан в продължение на 14 дни на екрани, позиционирани в НБКМ. Филмът е 

подарен на Националната библиотека и е част от  нейния фонд. 
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Литературни вечери, представяния на книги, фотоизложби и концерти 

Премиери на книги 

 Залите на Националната библиотека са предпочитано  място за провеждането на 

премиери на книги, за представянето на нови монографични издания, стихосбирки и 

други творби. Над 150 автори гостуваха със своите произведения и се радваха на 

интереса на почитатели, посетители и специални гости на събитията. Голяма част от 

тези премиери са празник на книжовността, вдъхновението и уважението към 

творческия потенциал на нацията. Изброяването на някои от тях потвърждава 

разнообразието и широкия спектър от изкуства, които намират изява в Националната 

библиотека. 

 „От бездънната бездна. Дневник от затвора и Белене“, спомени на Иван Тутев, 

съставител Тони Николов; 

 „Иван Грозев в българската литература“ от Елена Азманова-Рударска 

 Премиера на дебютната книга „Лукиана“ на адв. Десислава Каменова и откриване на 

изложба художествена фотография на Виолета Апостолова; 

 „Поетични диалози – с Камелия Кондова и Елица Виденова“, с участието на актьора 

Любен Чаталов; 

 Премиера на книгата „Учителят: нестандартна биобиблиография на първия 

български ректор проф. Йордан Ведър“, автор Севда Накова; 

 Премиера на книгата „Войната и военното изкуство. Исторически аспекти и 

съвременни проекции“ от доц. д-р И.Криворов; 

 Представяне на новата книга на Добромир Банев „Любов до синьо“; 

 Премиера на новата книга на Катя Зографова „Световете на Яворов“, издателство 

„Изида“; 

 Премиера на книга и откриване на изложба „Снимки и спомени от кабинета на 

Владигеров“ по повод 120 години от рождението на Панчо Владигеров; 

 Представяне на книгата „Върни се назад“ от акад. Алберт Лиханов в превод на 

Румен Шомов. Книгата се издава в Университетското издателство „За буквите“ с 

подкрепата на УНИБИТ и МФ „Св. св. Кирил и Методий“; 

 Дамският литературен салон „Евгения Марс“ представи своя 11-ти алманах „Моята 

София. Капчуци на надеждата“; 

 Премиера на книгата „От всичко“ на проф. Огнян Герджиков; 

 Литературно четене на поетесите Таня Симеонова, Румяна Пелова, Кина Маринова; 
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 Седмицата на детската книга среща с детската писателка Ваная Тайя (Ваня 

Аврамова), със специалното участие на актрисата и драматург Мая Кисьова; 

 Премиера на книгата „Отвъд границата на възможното“ от проф. Цекомир 

Воденичаров; 

 Представяне на книгата „Нашата азбука Глаголицата – смисъл и контекст“ с автори 

Георги Велев и Димитър Димитров, издава Фондация „Хистореон“, 2019; 

 Премиера на книга с хайку „Следи от вятър“ (на български, френски, английски) от 

Александра Ивойлова и Златка Тименова; 

 Провеждане на дискусия на тема „Театърът в училище“ с участие на Съюза на 

артистите, НБУ, Министерство на културата, МОН, Театрална работилница 

„Сфумато“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Театър „Цвете“, Център за култура и 

дебат „Червената къща“ и др.; 

 Представяне на новата книга „Концерт за славей и валдхорна“ на барда и журналист 

Ивайло Диманов с участието на поетесата Камелия Кондова; 

 Представяне на книгата „Изящният свят на тракийския майстор“, представяща 

житейския път на Овагим Овагимян, майстор на дърворезбата; 

 Представяне на книгата „Яни Милчаков – дипломация, социология, стихознание“, 

изд. „За буквите“; 

 Представяне на книгата „Аз, грешният и недостойният“ от Милен Александров, 

представя проф. Пламен Павлов; 

 Представяне на книгата „Писма до сина ми“ на Владимир Несторов; 

 Представяне на книгата „Езерата на Пирин“ на Николай Даутов, изследовател-

географ и планинар; 

 Представяне на три нови исторически карти, Николай Дунев; 

 Десет години творческо писане на английски език. Представяне на сборник с 

ученически произведения; 

 Представяне на сборник с избрани творби на Надя Попова „Всичко се сбъдна“; 

 Изложба на Алексей Алексиев. Дърворезба и малка пластика. 

 

 Библиотеката – желана сцена и за отбелязване на специални годишнини и 

връчване на различни отличия.  

 Връчване на годишните награди на Съюза на печатарската индустрия – „Печатар“ и 

„Търговец“ за 2018 г.; 

 Връчване на бизнес наградите „Експортьор на годината“; 
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 В зала „История на книгата“ се проведе и Втората церемония по награждаването на 

Априловската гимназия, гр. Габрово с наградата „Млад будител“, по програмата на 

НБКМ „Осинови книга“; 

 Съюзът на народните читалища връчи годишните си награди. Сред лауреатите за 

2019 г. е и директорът на Националната библиотека доц. д-р Красимира 

Александрова; 

 В края на 2019 г. НБКМ тържествено отбеляза 65-годишнината на списание 

„Библиотека“ с изложба и премиера на тематичния указател за периода 2006–2018 г. 

Сред гостите бяха членовете на редколегията – доц. д-р Анна Ангелова, директор на 

Университетската библиотека, д-р Силвия Найденова, директор на Централната 

библиотека на БАН, Елизабета Георгиев, директор на Народната библиотека „Детко 

Петров“ в Цариброд, Сърбия, г-н Веселин Тодоров, изпълнителен директор на 

„Сиела Норма“ АД, доц.д-р Васил Загоров от УниБИТ и др. Събитието бе почетено 

от автори на списанието, доайена на българското книгознание проф. Ани Гергова, 

проф. Стоянка Кендерова, проф. Александра Куманова. Чрез изложбата в чест на 

годишнината посетителите проследяват началото през 1954 г., когато само няколко 

месеца след откриването на сградата, в която и до днес се помещава Библиотеката, 

излиза и първият брой на списанието, и пътят на сп. „Библиотека“ от Бюлетин на 

Държавна библиотека „Васил Коларов“ до списание – методически орган на 

библиотеките в страната. И днес списанието е лицето на Националната библиотека, 

а третият поред указател 2006–2018 г. позволява и на специалистите и на читателите 

бързо да намерят интересуващите ги статии. В изпълнение на своята мисия НБКМ 

продължава „да създава Българска национална библиография, да я публикува и 

разпространява“.  

 

 През 2019 г. Националната библиотека целенасочено работи за популяризиране на 

българската книжовност и насърчаване на четенето, както и използването на богатия фонд с 

документи на НБКМ. Разнообразни са инициативите при изпълнението на тези задачи. 

Новите формати на изявите допринасят за авторитета и респекта както към българското 

книжовно наследство, така и към НБКМ като национален културен институт. По повод 24 

май Националната библиотека организира калиграфска демонстрация. Гостите имаха 

възможност да упражнят уменията си за изписване на различни букви и шрифтове както на  

кирилица, така и на японски и китайски йероглифи. 
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Концерти и фотоизложби  

 Представителна фотоизложба на Националния проект „Аз съм Българка“, март; 

 Концерт класическа музика – арии и дуети от опери и оперети на изпълнители от 

сдружение „Арте либера“; 

 Концерт на студенти специалност „Класическа китара“ от Музикалната академия 

„Проф. Панчо Владигеров“, март; 

 Концерт за класическа китара на доц. Росен Балкански, юни; 

 „Мандолинна Коледа“, концерт на струнен квартет „Сезони“. 

През 2019 г. Националната библиотека за първи път стана част от три инициативи, 

свързани с осветяването на фасадата ѝ: 

–Участие в Global Greening за осветяване (глобално осветяване в зелено) на ключови 

сгради в света в зелен цвят по време на празненствата за деня на св. Патрик, който се 

отбелязва и от Православната църква; 

–Участие в „Часът на земята“ със символично изгасяне на осветлението от 20.30 ч. 

до 21.30 ч.; 

–Осветяване на фасадата на НБКМ в оранжево, част от световната кампания на ООН 

и Зонта Интернешънъл срещу насилието над жени. 

 

 Литературен клуб „Писмена“  

 Запазена марка и запазена територия за музикално-поетични изяви, дебюти и творчески 

срещи. През 2019 г. клубът имаше специално издание посветено на 21 март – 

Международния ден на поезията. През годината гостуваха поетът и музикант Пламен 

Сивов, акустична група „Точка БГ“, премиера на книгата „Вечното очакване“ от Петя 

Йотова с участието на актрисата Галя Асенова и барда Боби Мирчев, премиера на 

поетичната книга на София Филипова „Жажди“ и редица други. Отбелязахме и три години 

от създаването на клуб „Писмена“ със специалното госуване на писателката Здравка 

Евтимова.  

 

Поредици от лекции 

Това е инициатива на НБКМ, в която чрез експертните познания на специалисти в 

библиотеката, студенти и различни други участници получават информация от 

първоизточника за съхранението и опазването на книжовното наследство на нацията. През 

2019 г. лекционният курс „Ценни библиотечни колекции“ беше воден от доц. Елена 

Узунова със студенти от УниБИТ. Студенти от специалност „Българска филология“ в 
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Софийския университет „Св. Климент Охридски“ провеждаха занятия в библиотеката на 

тема „Средновековните славянски ръкописи и техните създатели“. Други групи студенти, 

катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, ФФ, СУ 

посещаваха дигиталния център на НБКМ с лекции в дисциплината „Въведение в 

дигитализацията“.  

 

Зала „История на книгата“ 

 Откриването на Зала „История на книгата“ на 10 декември 2018 г. е безспорен успех и 

придобивка за Националната библиотека. Първата година на залата или както още я 

наричаме нашата класна стая, беше изпъстрена с уникални експозиции и многобройни 

посещения. Общо 80 групови посещения с над 1900 посетители. Графикът на посещенията 

на ученици от цялата страна е натоварен и за улеснение на желаещите е изготвена 

електронна заявка на интернет страницата на библиотеката. Зала „История на книгата“ 

посреща и много събития, пресконференции и индивидуални посетители, в много случаи 

това са чужденци, за които беседите се провеждат на английски език. Възстановена бе и 

традицията с „Книгата за гости“, която съдържа впечатленията на първите посетители от 

1953 г. с кратки прекъсвания до наши дни. 

Други събития и партньорства 

 Партньорствата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са 

сътрудничества с различни културни институции и учебни заведения, като УниБИТ, които 

освен традиционните дългосрочни съвместни мероприятия направиха и нетрадиционно 

откриване на академичната учебна година 2019/2020 на открито в пространството пред 

библиотеката. Посетителите на НБКМ, както и случайните минувачи станаха съпричастни 

към тържествената церемония. 

 В началото на 2019 г. НБКМ подписа меморандум за сътрудничество с Асоциацията на 

жените адвокати, Софийската адвокатска колегия и Центъра за медиация към Софийския 

градски съд. До края на годината беше представен проектът „Медиация срещу агресията в 

училище“ и в залите на библиотеката се проведоха 6 занимания с медиатори и ученици от 

различни столични училища. Голяма част от учениците над 14-годишна възраст станаха 

наши читатели. Проектът продължава и през 2020 г. 

 Списание „9 месеца“, най-влиятелното и най-старо издание за бременност и 

майчинство, подписа едногодишно сътрудничество за провеждане на училища за бременни 

в залите на библиотеката. Това е успешна инициатива, благодарение на която 
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Националната библиотека получава статии в списанието, които привличат интереса на 

читателите и допринасят за публичния образ на НБКМ, като най-важния културен институт 

на България. Сътрудничеството продължава и през 2020 г. 

 През 2019 г. експертите от „Библиотечна координация“ и „Връзки с обществеността“ 

участват и в дните на отворени врати, когато изключително се увеличава посетителският 

поток. 

Връзки с обществеността 

 Една от основните задачи за Националната библиотека са връзките с обществеността и 

комуникациите, които културната институция осъществява с външните публики. Важен 

измерител за имиджа, тежестта и мястото, които НБКМ заема в обществото са медийните 

публикации, коментарите, материалите и информациите в медийното пространство за 

работата на институцията. Общият им брой за 2019 г. надхвърля 400.  

 И макар за медиите добрите новини да не са важни, библиотеката упорито работи за 

налагането на позитивност, чрез добри примери, чрез акции и инициативи, които 

обединяват нацията, чрез разкази за изключителното книжовно наследство, което 

съхранява и опазва Националната библиотека. Така НБКМ работи и в изпълнение на своята 

мисия като укрепва националното самосъзнание, подпомага родолюбивото отношение към 

българското и българщината. 

  „Връзки с обществеността“ поддържа действащи и активни връзки с ресорни 

репортери във всички национални електронни медии, онлайн издания и националните 

печатни ежедневници. Специализираните медии, колкото и малко да са, също са на 

разположение и често публикуват свои материали по информационните поводи от 

дейностите и мероприятията в библиотеката. 

 Широката общественост, както и нашите по-тесни професионални специализирани 

аудитории живо се интересуват от съдбата на Националната библиотека, от документите и 

тяхното съхранение и реставрация, от историята на сградата, в която библиотеката се 

помещава от 1953 г. 

 Свидетелство за интереса към работата на НБКМ са над 400 публикации и 

журналистически материали излезли в ефир, на екран или в онлайн пространството. Най-

честите гости на рубрики и предавания са директорът на иституцията доц. д-р Красимира 

Александрова, доц. д-р Елена Узунова и д-р Бояна Минчева от „Ръкописно-документално и 
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книжовно наследство“, доц. Милкана Бошнакова от „Български исторически архив“, Юлия 

Карадачка и редица други експерти, които отговорно представят работата на институцията. 

 Телевизионни предавания, актуални новинарски рубрики и кино екипи често искат 

достъп до документи от библиотечния фонд, необходими при реализирането на 

репортажите и продукциите. Обществената нагласа е, че в НБКМ има всичко и нито ред 

информация не е изгубен. С два примера можем да илюстрираме този вид медийно 

партньорство и ценност на информацията, която библиотеката пази. 

 В началото на водната криза в Перник, екип на бТВ новините направи проучване на 

пресата от 1993 г. до 2019 г. , за да установи цикличността на водните проблеми чрез 

отразяването им в медиите. Дори заглавието на репортажа през ноември 2019 г. „Молитва 

за дъжд“ беше цитат от дописка във вестник „Земеделско знаме“ от 1993-та, по времето на 

първата регистрирана водна криза, когато репортерката на бТВ не е била родена.  

 БНТ отбеляза с документалния филм „Секретните доклади на Пол Солански“ на 

Алексения Димитрова и Надя Обретенова, 30 години от промените в България. Филмът 

специално благодари на НБКМ за съдействието при издирването на публикации от 1989 г. 

насам. Благодарностите също бяха изписани и във финалните надписи на филма.  

 През 2019 г. медийният интерес беше насочен към отразяването на празника на 

библиотекаря и ден на Константин-Кирил Философ 11 май, провеждането на 

международни срещи в НБКМ, темата за ремонта на покрива на сградата, изложбите с 

оригинални документи и премиерите на книги. Особено силна вълна от журналистически 

интерес предизвика кръглата маса „Опазване на книжовното наследство – традиции и 

перспективи“, организирана от НБКМ като домакин по програмата на проекта Център за 

върхови постижения Наследство BG „По дирите на безценните документи“. 

 Начините за опазване на документите бяха прелюбопитни за журналистическата 

гилдия. В последствие има над 10 интервюта с експерти от библиотеката, които на живо 

пред камера и в радио предавания разказаха за процесите на реставрация, за работата на 

камерата „Аноксия“ и за специалистите в реставрационния център на НБКМ. Особено 

красноречива е поредицата на БНР, Програма „Христо Ботев“ с 5 документални разказа в 

предаването „Радио енциклопедия“, „По следите на безценните документи“. 

 Традиционно ръководството на Националната библиотека дава пресконференция на 10 

декември – празникът на НБКМ. През 2019 г. се навършиха 141 години от основаването на 

културния институт. За пресконференцията бе подготвена специална презентация с 
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успехите и постиженията на библиотеката. Присъстваха журналисти, дарители и членове на 

Обществения съвет. Съветът избра в деня на годишнината да обяви своята идея да се 

построи разширение към съществуващата сграда. С интервюта и статии на членовете на 

Обществения съвет, като академик Антон Дончев, Божана Димитрова, адвокат Красимир 

Недев и радиоводещия Кирил Вълчев, беше разпалено общественото любопитство и грижа 

за съхранението на нашето книжовно наследство.  

 Институцията Национална библиотека не само е открита към широката общественост, 

но и получава подкрепа от своята аудитория.  

 

10. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ. ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

Международна дейност 

 2019 година бележи устойчива тенденция на развитие и разширяване на 

международното сътрудничество на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с 

културни институции, дипломатически представителства в страната, културни центрове и 

професионални европейски организации в областта на културата, библиотечното дело и 

световното културно наследство. 

 Международните ни партньорски отношения включват обмяна на опит и 

информационни ресурси чрез срещи, кръгли маси и семинари. Представители на НБКМ 

взеха участие в международни форуми, организирани както на наша територия, така и в 

чужбина. 

Международни форуми и събития в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ 

 Безспорно водещото международно събитие за 2019 г. бе Осмата годишна конференция 

на директорите на националните библиотеки от Югоизточна Европа. Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за първи път бе домакин на събитието, в което 

участваха директорите на национални библиотеки от 10 държави. Темата на срещата 

предизвика дебати и завърши с препоръки за „Ръкописно-документално наследство в 

библиотечните колекции на държавите от Югоизточна Европа“. Сътрудничеството между 

библиотеките в Югоизточна Европа е важна част от процеса на интеграция в инициативите 

на европейските културни институции. 
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 Проведените в Националната библиотека за 2019 г. международни работни срещи и 

събития са общо 29. Това са представяния на книги, театрални спектакли, изложби и други 

артистични и поетични вечери в Националната библиотека. 

 Литературно-музикална вечер по повод годишнина на азербайджанския поет 

Мухаммад Физули – изложба с книги на автора (от фонда на НБКМ и от 

организаторите); 

 Представяне на книга за Шимон Перес, Посолство на Израел; 

 Спектакъл на Елизабета Георгиев, Народна библиотека „Детко Петров“, Цариброд 

по повод Международния ден на театъра; 

 Честване 150-годишнината на азейберджанския писател и драматург Джалил 

Маммадгулузаде; 

 Посещение наделегати от ИФЛА, секция за хора със специални потребности. 

Делегацията включва представители от САЩ, Япония, Норвегия, Швеция, Египет, 

Хърватия, Китай, водена от Нанси Болт от ООН; 

 Посещение на Артур Шелекенз, директор на Асоциацията на обществените 

библиотеки на Кралство Нидерландия; 

 Посещение на библиотечни служители на университета Рига Страдине, гр. Рига, 

Латвия – Дайга Слахота и Людмила Баркане. Представяне на изложбата за св. 

Кирил, Зала „История на книгата“; 

 Среща с консула на Гърция г-н Критикос Спирос за изложбата за Зографския 

манастир и в сътрудничество с Националната библиотека на Гърция; 

 Празник на вишните „Оханами“. Съвместно с Асоциацията на завършилите 

Токайския университет в България (АЗТУБ). Присъства Н.Пр. Посланикът на 

Япония у нас и Детският хор на БНР; 

 Представяне на ново фототипно издание на книгата „Книга скорбных песнопений“ 

от Григор Нарекаци (X в.) под патронажа на Арменското посолство; 

 Посещение на учени и библиотекари от Япония, книгообмен с Япония. Представяне 

на книги; 

 Международен симпозиум „Мистицизмът в творбите на кюстендилеца Сюлейман 

Шейхи“, Истанбулски университет; 

 Представяне на книгата на Антон ван Вилдероде и Димитър Христов във връзка със 

140 години дипломатически българо-белгийски отношения; 
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 Почетните консулства на Гватемала, Еквадор, Колумбия, Мексико, Уругвай и Чили 

издадоха и представиха съвместно книгата „Митология на народите от Америка“ в 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; 

 Научна конференция с международно участие на тема: „Обществото на знанието и 

хуманизмът на 21 век“, посветена на Деня на будителите. 

 

Международни форуми и събития в чужбина 

 Годишната среща на директорите на националните библиотеки (CDNL 

независима асоциация) се проведе в края на август 2019 г. в Атина, Гърция. CDNL е 

създадена с цел да улесни дискусията и да насърчи разбирането и сътрудничеството по 

въпроси от общ интерес по целия свят. Срещата в Атина се проведе в рамките на 85-ия 

световен библиотечно-информационен конгрес на Международната федерация на 

библиотечните асоциации и институти (ИФЛА). Директорът на Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Красимира Александрова, заместник-директорът 

„Библиотечни дейности“ Ваня Аврамова и ръководителят направление „Информационно 

осигуряване на библиотечните дейности“ Румяна Петрова се включиха в престижния 

форум, в който взеха участие директори от национални библиотеки в над 60 държави, 

наблюдатели от цял свят, които дискутираха по темата на срещата „Следващото 

поколение“. Фокус в разговорите става Стратегията на IFLA 2019-2024 (IFLA Strategy 2019 

– 2024) и важната роля на националните библиотеки като ключови институции за 

осъществяване на промени на национално ниво.  

 Отбелязваме участието на ръководителя на отдел „Библиографско и информационно 

обслужване“ в НБКМ в Международна конференция за ограниченията и изключенията в 

авторското право за библиотеки, архиви, музеи и образователни и научни институции, през 

месец октомври 2019 г. в Женева, Швейцария. 

 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ взе участие в Регионалната среща 

на ISSN, организирана от международната агенция за ISSN и IZUM, в Марибор, 

Словения. Срещата е организирана като семинар-обучение за страните членки на 

системата COBISS във връзка с въвеждането на нова каталожна система за ISSN. 

 Посещение на директора на НБКМ в Генералното консулство на Република България 

в Милано, Италия, във връзка с участие в конференция, посветена на Пенчо Славейков под 

надслов „Никъде не съм виждал подобен изглед“ (Пенчо Славейков и Ломбардия). 

https://www.ifla.org/strategy
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Тържествено откриване на пейка-паметник на Пенчо Славейков, в центъра на Милано, в 

непосредствена близост до библиотека Сормани. Срещи на директора доц. Александрова с 

генералния консул в Милано, Италия и представители на българската общност в област 

Ломбардия, като Българска асоциация за културен обмен, Асоциация българска култура, 

Езиков и културен център „Тук България“, българско училище „П. Яворов“, Милано и др. 

 Участие в честването на 100-годишнината от основаването на националната библиотека 

на Литва и участие в конференцията „Библиотеките на 21-ви век, традиции и иновации“.  

Меморандуми за сътрудничество 

 През 2019 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ има подписани 

меморандуми за сътрудничество с националните библиотеки на Пакистан, Литва, Беларус, 

а в процес на финализиране са меморандумите с националните библиотеки на Естония, 

Полша, Чехия, Катар, Русия – с библиотеките в Москва и Санкт Петербург. 

 

 Проекти и програми 

 През 2019 г. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ разработва и 

изпълнява дейности по следните проекти и програми: 

1. Наименование: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда чрез обзавеждане на 

специализирани читателски места за хора с увреждания в Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ – АХУ – проект с рег. № 1-ДС/01.08.2019г., за 19 678 лв. 

Договор № ПД-16-38/14.10.2019г.  

2. Наименование: „Отпечатване на информационни материали – Пътеводител и 

информационна брошура на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – 

Дарителска кампания на Райфайзен Банк, внесен online. Бюджетът на проекта е 4965 лв.  

3. Наименование: „Интерактивно представяне на българското музикално наследство. 

Създаване на дигитална колекция „Български музикални и нотни издания 1878-1944 г.“ 

– Национален фонд култура, за 8887 лв. Договор №KN-127-SP-3/23.05.2019 г. В процес 

на изпълнение.  

4. Наименование: Помощ за книгата. Проект: „Издаването на книгата на Вера 

Василева: „Опис на документи за стопанската история на България, запазени в 

Българския исторически архив на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“. Част 1. (1648-1878)“  – Министерство на културата, Договор № РД 11-06-

165/24.10.2018г, за 2000 лв.  
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5. Наименование: Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност – Сесия 1. – Министерство на културата, Проект с Рег. № 18-00-

147/19/07.2019г., Договор № РД 11-06-290/04.11.2019. Усвоени финансови средства: 

21 996,57, от които 19 796,91 лв. финансова подкрепа от Министерство на културата и 

2 199,66 собствено участие.  

6. Наименование: Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност – Сесия 2. – Министерство на културата, Проект с Рег. № 18-00-

215/08/11.2019г., Договор № РД 11-06-700/12.12.2019г. Усвоени финансови средства: 

12 145,99, от които 10 931,39 лв. финансова подкрепа от Министерство на културата и 

1214,60 собствено участие.  

7. Наименование: Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „На- 

следство БГ“ BG05M2OP001-1.001. Европейско финансиране по програма НОИР. В 

процес на изпълнение.  

8. Наименование: „Провеждане на осмата годишна среща на директорите на 

националните библиотеки в югоизточна Европа“, октомври 2019 г., София – CENL, 

Erland Kolding Nielsen Grant. Подаден online. Неодобрен 

9. Наименование: „Годишна среща на директорите на Националните библиотеки в 

Европа (AGM CENL). Annual General Meeting of the Conference of European National 

Libraries). НФК Програма Мобилност 2019г. Поискана субсидия 4000 лв., одобрена 

субсидия 1000 лв. Изпратено официално писмо за отказ. 

10. Наименование: „Ръка за Ръка – Култура и Изкуства“. Норвежки финансов 

механизъм: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество,  

BG CULTURE-2.001. Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 

„Подобрен достъп до изкуства и култура“. Вх. рег. №: BG CULTURE-2.001-0047 

11. Наименование: „Лицата на славянската азбука“ . – Национален Дарителски Фонд 13 

века България, Вх № РД-29-345/31.05.2019 г. Неодобрен 

12. Наименование „Заедно за култура“. Програма Еразъм +. Ключова дейност 2 

„Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.  

13. Наименование: „Обучение за успешно развитие“. Министерство на труда и 

социалната политика, ОП Развитие на човешките ресурси. Вх. Рег. №БГ05М9ОП001-

1.057-0146. Одобрен.  

14. Наименование: „Споразумение за сътрудничество между Национална библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ и ЦБ-БАН по Национална научна програма културно 

историческо наследство, национална памет и обществено развитие“. Договор №ПД-07-

05/08.04.2019 г. 
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15. Наименование: „Активна историческа карта“ – дигитализация на документи от 

фонда на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Фондация „Активна 

историческа карта“. Договор №ПД-7-13 

16. Програма „Осинови книга“ Найден Геров. Блъгарский речник: [свезка 1] / [съставен 

от Найдена Герова]. [Санкт-Петербург], [1856]. Ст 56.332 II. 

17. Програма „Осинови книга“ Неофит Рилски. Болгарска граматика. Букурещ, 1835 г. 

Ст 35.24 XI. 

18. Програма „Осинови книга“ Петър Берон. Буквар болгарский с различни поучения: 

за болгарските училища.Букурещ, 1847 г. Ст 47.133 VII. 

19. Програма „Осинови книга“ Петър Берон. Буквар болгарский с различни поучения: 

за болгарските училища. Цариград, 1856 г.Ст 56.335 II. 

20. Програма „Осинови книга“ Арапско баснословие за 1001 нощ от 1863 г. НБКМ 

1299. 

21. Програма „Осинови книга“ Лекарственик, XVIII в. НБКМ Gr. 148а. 

22. Програма „Осинови книга“ Четириевангелие, 70-те години на XVI в. НБКМ 1363. 

23. Програма „Осинови книга“ Тефтер, 1840-1850 г.; б. а. – Одеса, Габрово. НБКМ-

БИА, кол. 25, а. е. 34. 

24. Програма „Осинови книга“ ЛЮБОСЛОВИЕ или периодическо повсемесячно 

списание /ред. Константин Фотинов. – Смирна, 1842 г., 3 екземпляра. 

25. Програма „Осинови книга“ в. "Родолюбец", Т. I, II, НБКМ В 113. 

26. Програма „Осинови книга“ БУСИЛИН, Георги Попилиев. Български буквар / на 

иждивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. – 

Москва, 1844 г. Ст 44.89. 

27. Програма „Осинови книга“ ВАЗОВ, Иван Минчов. Тъгите на България: 

стихотворения от И. Вазова. – Букурещ, 1877 г. Ст 77.1794, 2 тома. 

 28. Информационен портал за архивно-документално наследство на Българското 

възраждане. ФНИ (КП-06-Н 25/2 от 13 декември 2018 г.) / участници в проекта от 

НБКМ: ръководител: доц. д-р Християн Атанасов, доц. д-р Красимира Александрова, 

Ваня Аврамова. 

II. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

11. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Численост на персонала:  

 206 щатни бройки; 
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 14 извънщатни бройки по ПМС № 66. 

 Средносписъчен брой на служителите за 2019 г. е 214, от тях 178 жени и 6 майки. 

През 2019 г. постъпилите на работа в библиотеката са 38 души. 

Напусналите са 39, като прекратяването на трудовия им договор е: 

 до изтичане на срока за изпитване – 3 бр.; 

 по взаимно съгласие на страните – 18 бр.;  

 с писмено предизвестие от служителя – 11 бр.; 

 предизвестие от работодателя – 1 бр.; 

 със завръщане на титуляра – 1 бр.; 

 с изтичане на уговорен срок – 2 бр.; 

 поради придобито право на пенсия – 3 бр.; 

 

Структура на персонала 

ДИРЕКЦИЯ – 4 щ.Бр. 

 Директор; 

 Зам.-директор, библиотечна дейност; 

 Зам.-директор, създаване на информационни ресурси; 

 Зам.-директор, административно-стопански дейности. 

 

ДИРЕКЦИЯ „БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ“ – 103 щ. Бр. 

Направление „Обслужване на потребители“ – 54 щ. бр. 

 Ръководител направление – 1 щ. бр.; 

 Отдел „Читални и книгохранение“ – 35 щ. бр.; 

 Отдел „Специални колекции“ – 7 щ. бр. 

 Отдел „Библиографско и информационно обслужване. Междубиблиотечно заемане“ 

– 11 щ. бр. 

Направление „Опазване на ръкописно-документално наследство“ – 36 щ. бр. 

 Ръководител направление, гл. асистент – 1 щ. бр.; 

 Отдел „Български исторически архив“ – 7 щ. бр.; 

 Отдел „Ръкописи и старопечатни книги“ – 6 щ. бр.; 

 Отдел „Ориенталски сбирки“ – 7 щ. бр.; 

 Отдел „Реставрационен център“ – 15 щ. бр. 

Направление „Информационно осигуряване на библиотечните дейности“ – 13 щ. бр. 

 Ръководител направление – 1 щ. бр.; 
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 Отдел „Информационни технологии. COBISS център“ – 5 щ. бр.; 

 Отдел „Дигитална библиотека“ – 7 щ. бр. 

 

ДИРЕКЦИЯ „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ“ – 69 щ. бр. 

Направление „Комплектуване на библиотечни документи“ – 20 щ. бр. 

 Ръководител направление – 1 щ. бр.; 

 Отдел „Депозиране, набавяне и регистрация на национална книжнина“ – 14 щ. бр.; 

 Отдел „Набавяне и регистрация на чуждестранни издания“ – 5 щ. бр. 

Направление „Библиографска обработка на библиотечни документи“ – 21 щ. бр. 

 Ръководител направление – 1 щ. бр.; 

 Отдел „Каталогизация и контролни файлове“ – 13 щ. бр.; 

 Отдел „Семантична обработка и регистрация“ – 7 щ. бр. 

Направление „Национална библиографска агенция“ – 28 щ. бр. 

 Ръководител направление – 1 щ. бр.; 

 Отдел „Библиография на книги и други видове документи“ – 9 щ. бр.; 

 Отдел „Библиография на продължаващи издания и статии“ -11 щ. бр. 

 Отдел „Национална агенция за международни стандартни номера“ – 4 щ. бр.; 

 Отдел „Архив на български печатни и други видове документи“ – 3 щ. бр. 

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ – 30 щ. бр. 

Направление „Административно-финансови дейности“  – 14 щ.бр. 

 Отдел „Административен офис“ – 6 щ.бр.; 

 Отдел „Финансово-счетоводна дейност“ – 6 щ. бр.; 

 Отдел „Човешки ресурси“ – 2 щ. бр. 

Направление „Стопански дейности“ – 16 щ. бр. 

 Ръководител направление – 1 щ. бр.; 

 Отдел „Управление на собствеността“ – 5 щ. бр.; 

 Отдел „Копирен център“ – 4 щ. бр.; 

 Отдел „Издателство. Книговезница. Печатна база. Книжарница“ – 6 щ. бр. 

ПМС66 – 14 бр. към 31.12.2019 г. 

 

Възрастова структура на персонала 

 През 2019 г. най-много са служителите от 41 до 55 години – 83, следват групите на 56 – 

63-годишните – 59 души и на 25 до 40-годишните – 52 души, над 63 години – 23 души и до 

25 години – 2 души.  
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Заплащане 

 Средномесечният доход на служителите в НБКМ за 2019 г. от заплати и допълнителни 

възнаграждения е 997,79 лв. Считано от 1.01.2019 г. бяха увеличени работните заплати на 

персонала със 7%. Регулярно на всяко тримесечие от икономии в бюджета на НБКМ са 

разпределяни допълнителни възнаграждения на персонала. 

 

Обучение и квалификация на персонала 

 През 2019 г. са проведени следните обучения съгласно Плана за повишаване на 

квалификацията на служителите/работниците в НБКМ: 

 

  

Вид 

Дата Тема Брой 

служители Часове 

1 

Квалификационен 

курс  

25-29.3.2019 Използване на софтуера 

COBISS3/Каталогизация – 

основен; 

9 40 

2 

Квалификационен 

курс  

7-11.10.2019 Използване на софтуера 

COBISS3/Каталогизация – 

разширен; 

15 40 

3 

 

Семинар 

29.1.2019 Трудовото и 

осигурителното 

законодателство през 2019 

г. 

1 8 

4 

Семинар 

8.4.2019 Последни промени в ЗОП и 

Правилника за прилагане на 

ЗОП 

4 8 

5 

Семинар 

8.10.2019 Представяне на ЦАИС 

„ЕОП". Предстоящи 

промени в ЗОП. 

2 8 

6 
Семинар 

14-16.10.2019 Годишно счетоводно 1 16 
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приключване 2019 г. 

7 

Обучение 

11.6.2019 Здравословни и безопасни 

условия на труд, съгласно 

Наредба РД-07-2 от 2009 г. 

на длъжностното лице по 

ЗБУТ  

2 6 

8 

Обучение 

10.9.2019 Периодично обучение на 

длъжностните лица от 

НБКМ, определени да 

провеждат инструктажите 

по безопасност и здраве при 

работа 

19 6 

9 

Обучение 

12.9.2019 Обучение на 

изпълнителския 

електротехнически 

персонал според 

изискванията на 

Правилника за безопасност 

и здраве при работа в 

електрически уредби на 

електрическии 

топлофикационни централи 

и по електрически мрежи. 

2 8 

10 

Обучение 

21.11.2019 StoryTelling или умението 

да разказваш истории 

16 6 

11 

Обучение 

28.11.2019 Поколението Z и 

библиотеките – 

предизвикателства и 

възможности 

15 6 

12 Обучение 5.12.2019 Управление на промяната 14 6 

13 

Майсторски клас 

7.11-5.12.2019 "Българската книга и 

преходът" 

3 15 

14 

Квалификационен 

курс  

8-31.7.2019 Компютърна система, 

Презентационни умения, 

Интернет 

10 30 

      Общо: 113 203 
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Командировки в страната и чужбина 

 Ръководство (Директор, 

зам.директори, ръководители 

направления) 

Служители 

НБКМ 

Общо 

Командировки в 

страната 

 

26 52 78 

Командировки в 

чужбина 

 

 

9 5 14 

   Общо: 92 

 

Статистически данни за персонала 

Персонал  

Персонал по вид 

 

2018  2019  

Общо 206+11 ПМС  206+14 ПМС  

Професионален 

библиотечен персонал* 

107  105  

Друг квалифициран 

персонал 

67  66  

Друг персонал 43  49  

*Отчитат се всички библ. 

длъжности без архив 

    

Персонал по образование  6.2. Персонал по образование Персонал по образование 

С висше образование, от 

тях: 

с библиотечна 

квалификация 

174 

 

132 

 175 

 

134 

 

Със средно образование, от 

тях: 

с библиотечна 

квалификация 

43 

 

7 

 37 

 

 

6 

 

Разпределение на персонала по структура 
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Дирекция 4  4  

Направление „Обслужване 

на потребители“  

 

 

54  

  

54  

 

Направление „Опазване на 

ръкописно-документално 

наследство“  

 

36 

  

36 

 

Направление 

„Информационно 

осигуряване на 

библиотечните дейности“  

 

13 

  

13 

 

Направление 

„Комплектуване на 

библиотечни документи“  

 

20 

 

  

20 

 

 

Направление 

„Библиографска обработка 

на библиотечни 

документи“  

 

21 

  

21 

 

Направление „Национална 

библиографска агенция“  

 

28 

  

28 

 

Направление 

„Административно-

финансови дейности „  

 

13 

  

13 

 

Направление „Стопански 

дейности“  

 

17 

  

17 

 

ПМС 66 11  14  

Възрастова структура на персонала 

 

 жени мъже жени мъже 

До 25 години 0 0 0 2 

От 25 до 40 години 46 9 43 9 

От 41 до 55 години 77 14 70 13 

От 56 до 63 години 48 8 52 7 

Над 63 години 9 4 16 7 



72 

 

Обучение на персонала 

 

  6.5. Обучение на персонала 

 

Брой специалисти, 

участвали в 

квалификационни курсове 

 

64 

 

 

113  

Брой учебни часове 130  203  

Ключови статистически данни към 31.12.2019 г. 

 

 

Персонал по образование 

 

 

Здравословни и безопасни условия на труд 

През 2019 г. Комитетът по условия на труд (КУТ) при Национална библиотека „Св.св. 

Кирил и Методий“ и отговорникът по ЗБУТ ефективно подпомагаха Директора на 

библиотеката в управлението на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд.  

174 
132 

43 
7 

175 

134 

37 
6 

С висше 

образование, от тях: 

   – с библиотечна 

квалификация 

Със средно 

образование, от тях: 

   – с библиотечна 

квалификация 

2017 

2018 
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В съответствие с действащата нормативна уредба по безопасност и здраве на работа, 

КУТ и отговорникът по ЗБУТ следяха активно за недопускане на нарушения на трудовото 

законодателство.  

През отчетната година КУТ провеждаше редовно заседания съгласно утвърдения 

Правилник за работа, на които предлагаше и разглеждаше мерки за подобряване условията 

на труд, обсъждаше и взимаше решения по текущите въпроси, свързани със ЗБУТ.  

Инструктажите (начален, периодичен, извънреден и на работното място) бяха 

провеждани от съответните длъжностни лица в срок и в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба.  

През изминалата година през месец септември в НБКМ е налице една трудова 

злополука по чл.55, ал.1 от КСО, за която изцяло е спазена процедурата за установяване и 

информиране на длъжностните лица и институции, НОИ. Предприети са допълнителни 

обезопасителни мерки с цел предотвратяване на злополуки. 

Бяха проведени следните по-важни мероприятия за подобряване условията на труд и 

осигуряващи безопасна и здравословна работа: 

Периодично и по сигнал бяха извършвани проверки за условията на труд по работните 

места; 

През м.януари комисия, определена със заповед на директора, определи подходящи 

работни места за хора с намалена работоспособност и заети места по квотен принцип 

съгласно ЗХУ и в срок до 31 януари 2019 г. бяха уведомени съответните органи – 

Териториално поделение на НОИ и Агенцията по заетостта; 

 Текущо през цялата година бяха подменяни дефектиралите осветителни тела; 

 В изпълнение на чл.20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл.4 

от Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при 

работа, бяха закупени най-необходимите лекарствени и медицински материали за 

оказване на първа долекарска помощ;  

 Текущо през годината във връзка с НАРЕДБА № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за 

минималните изисквания за микроклимата на работните места беше подменена стара 

дограма с нова за подобряване условията на труд в работни помещения и читални. В 

комбинация с наличието на климатици се осигури подходящ работен микроклимат 

както за служителите, така и за читателите; 
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 През месец август бяха доставени офис мебели – бюра, столове, стелажи от 

Банка УниКредит Булбанк;  

 През месец октомври и ноември във връзка с осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд в НБКМ по НАРЕДБА No7 от 15.08.2005 г. за 

минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

при работа с видеодисплей на служителите бяха проведени очни прегледи от лекар-

офталомолог. На всички служители, подлежащи на корекция на зрението, бяха 

осигурени средства за закупуване на диоптрични стъкла и рамки; 

 През м. декемрви бяха закупени и подменени 100 бр. маси за читатели и 186 бр. 

столове за читалните; 

 През м. декември бяха закупени и подменени 76 компютъра и монитори за 

служителите; 

 През м. ноември, съгласно Наредба №3 от 19.04.2001 г. за работно облекло за 

служителите по списък бе закупено работно зимно облекло – 28 бр. комплекта; 

 Бяха осигурени средства за закупуване на обувки в размер на 130 лв. с ДДС на човек 

на служителите; 

 В общите зони на Библиотеката, където ежедневно се осигурява питейна вода за 

служители и читатели, се постави вендинг машина за храна и напитки; 

 Във връзка с предстоящите климатични зимни условия с цел обезопасяване, през 

месец декември бяха осигурени и поставени „противоплъзгащи ленти за стъпала“ на 

всички стълбища в сградата на Национална библиотека; 

 Кътовете за отдих и почивка в общите части бяха дооборудвани с мебели, с цел 

осигуряване на комфортна среда за читатели и служители. 

 

12. СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Сграден фонд 

 През 2019 г. продължи тенденцията за подобряване състоянието на сградния фонд, 

обособяване на привлекателна и комфортна среда за служителите и потребителите на 

библиотеката като за тази цел през годината са изпълнявани дейности по стопанисване на 

сградния фонд, организиране и осъществяване на цялото техническо обслужване и 

поддържане на структурните звена с техника, консумативи, инвентар, поддържане на добри 

хигиенни условия, спазване на основните нормативни актове при експлоатацията и 

поддръжката на собствеността, ефективно и ефикасно използване на имуществото и 
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неговото опазване. Бяха предприети действия по оборудване на Реставрационния център с 

нова техника; извършен бе ремонт на коридорите в сутерена към служебния вход; през 

месец декемрви бяха закупени и подменени 100 бр. маси за читатели и 186 бр. столове за 

читалните; сглобяване и монтаж на стелажи в книгохранение на 8-ми етаж; ремонт на 

коридорите в сутерена; текущи ремонтни дейности в хранилищата и работните помещения; 

сглобяване и монтиране на мебели за преоборудване на работните помещения, общите 

части и читалните зони. 

  

Ремонт на покрива 

 През 2019 г. след проведена обществена поръчка  беше завършен и влезе в 

експлоатация обект „Основен ремонт на покривното покритие и авариралата каменна 

пластика на главния корниз на сградата на Националната библиотека“. Изпълнени 

ремонтни дейности:  

 Демонтаж на съществуващото покритие от керемиди и на съществуващата обшивка от 

поцинкована ламарина от бордовете на покривите, уламите и комините. Отстранена е 

съществуващата изолация от слама и пръст. Изпълнена е нова двойна летвена скара и по 

цялата покривна площ е положена пароизолационна мембрана. Дилатационните фуги 

между покривните плочи са обработени с поплиуретанов силикон. Изпълнена е нова 

обшивка от PVC ламарина по бордовете на покрива, уламите, комините и др. Комините са 

измазани с вароциментова мазилка. Керемидите са подредени върху новата летвена скара 

като на западното крило изцяло са заменени с нови. Подменени са всички покривни 

прозорци - тип табакера, с нови със стъклопакет. Възстановена е и горната част на корниза 

към вътрешните дворове, по цялото му протежение, където попадат седящите улуци. По 

цялата дължина на вътрешния корниз е монтиран водоустойчив шперплат, върху който е 

изпълнена обшивка от ламарина с PVC покритие. По ламаринената обшивка на всички 

капандури е положено антикорозионно покритие; 

 По цялото протежение на западното крило на покрива е изградена лека метална 

конструкция с предназначение-пасарела. Извършен е демонтаж на старото покритие от 

армирани стъкла и поликарбонатни плоскости на оберлихта. Демонтирани са стоманените 

горещовалцувани профили, носещи стъклата, включително гумените уплътнения и 

капачките към тях. Изпълнено е ново покритие от стъкло - триплекс, монтирано на 

съществуващата стоманена конструкция, посредством самоносеща се колонно-гредова 

система и допълнителна укрепваща система от стоманени пръти. Изпълнена е ламаринена 

обшивка за хидроизолиране на връзката между оберлихта и фасадните стени, с които е в 
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контакт. Почистено е пространството под оберлихтите-прозирен таван с цирлихти над 

първи етаж като са подменени компрометираните елементи от поликарбонат и са заменени 

с нови; 

 Ремонт на плосък покрив - тераса. Демонтирани са всички съществуващи слоеве до 

стоманобетонната плоча. Положена е нова топлоизолация, върху нея е положено 

полиетиленово фолио, направена е армирана циментова замазка с наклон към улуците, 

изпълнена е мазана хидроизолация на два пласта. Изпълнена е нова настилка от гранитни 

плочи. Изпълнена е нова ламаринена обшивка към улуците. Демонтиран е старият парапет 

и на негово място е монтиран нов стоманен; 

 По цялата дължина на главния корниз са извършени ремонтни дейности за 

възстановане на корнизното корито. Положен е водоустойчив шперплат, върху който е 

изпълнена лепена битумна хидроизолация. Положена е релефна паропропусклива и 

антикондензна мембрана-основа за ламарината, която е най- горното външно покритие на 

корнизното корито. Останалите изпълнени дейности на реставрационната намеса включват 

почистване на цялостната пластика на корниза, корекции и възстановяване на липсващи 

детайли с камъкоподобни смеси, корекции на цепнатини и инжектиране на лепила при слаб 

захват, корекции на фуги, укрепване на основата, хидрофобизиране, антихербицидна 

обработка, шлайфане, нанасяне на консервиращ слой и импрегниране; 

 Улуците и водосточните тръби са подменени с нови от поцинкована ламарина. 

Изпълнена е отоплителна инсталация за защита от замръзване на покривни системи по 

всички водосточни тръби и улуци. Управлението на системата е микропроцесорно чрез 

цифрови сензори, автоматизиращи системата и управляващи я по два периметъра (влага и 

температура) с цел оптимизиране на експлоатационните разходи. Канализацията е 

проверена чрез видео-обследване и е почистена. 

. 

Електрически инсталации 

През отчетната 2019 г. са предприети действия по поддържане и обновяване на 

съществуващата ел. инсталация, което не е достатъчно предвид неотложната нужда от 

цялостен ремонт: 

 Профилактика на ГРТ; 

 Профилактика на ел. инсталацията в книгохранилището в „Изгрев“; 

 Ремонт на ел. табло в читалня №4; 
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 Подмяна на осветителни тела в хранилищата от 1-ви до 8-ми етаж, в читалня №1, 

Ориенталски отдел, хранилището за редки и ценни издания и ръкописи; 

 Проверка на есксплоатацията на всички контакти и на цялостното осветление на 

системата в книгохранилище „Изгрев“ ; 

 Системен ремонт на контакти, кабели за захранване и др.; 

 Проверка и профилактика на пожароизвестителната система; 

 Проверка и профилактика на бариерата; 

 Проверка, профилактика и постояненно отремонтиране на пътническите и 

кухненски асансьори. 

Отопление и вентилация 

Климатичните инсталации и подаването на топлоенергия се поддържат абонаментно.  

Периодично през годината се подменят филтрите на климатичната камера. 

Извършени са неотложни дейности за констатиране на състоянието на отоплителната 

мрежа и свързаните с нея съоръжения, подготвен е доклад за състоянието на системата и са 

набелязани необходимите, неотложни мерки за изпълнение.  

 

Водоснабдяване и канализация 

Канализационните тръби и тръбите за парното отопление в НБКМ са стари и често 

аварират. През годината текущо са извършвани – подмяна на глави на батерии, ръкохватки 

за чешми, подмяна и ремонт на казанчета, отпушване на канали и тоалетни.  

Снабдяване и автотранспорт 

През отчетния период са организирани и изпълнявани дейности по получаване, 

разпределяне и снабдяване на отделните структурни звена в Библиотеката с материални 

активи, необходими за осъществяване на ежедневните дейности на всички направления и 

отдели. 

Своевременно се правени доставки за организаране на вътрешни и външни 

мероприятия, на които Библиотеката е домакин или партньор. 

Хигиена  

Поддържането на хигиенните условия в работните помещения, общите части, 

читалните, книгохранилищата и сервизните помещения в Библиотеката се извършва при 

спазване на хигиенните норми и изисквания. Регулярно се зареждат хигиенни материали. 
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През отчетния период беше извършен основен ремонт на 3 бр. тоалетни помещения в 

сградата на библиотеката, което значително подобри комфорта на служителите и 

посетителите на библиотеката. 

Охрана 

 Деноннощната охрана и пропускателният режим в сградата на НБКМ се осигуряват от 

външна охранителна фирма. 

 Контролът на достъпа в сградата на НБКМ през отчетната година е засилен, като на 

двата служебни входа е въведен пропускателен режим чрез електронни устройства и са 

осигурени охранителни будки с портиери на пълно работно време. Организация на достъпа 

е извършена и по отношение на достъпа до служебните помещения и хранилищата, като са 

поставени чекатори на входовете към тях, ограничавайки преминаването на външни лица. 

На главния вход са сменени високочестотните антени. 

 През 2019 г. беше постигната необходимата организация на движение на МПС в 

прилежащите площи към сгарадата на библиотеката като беше направено оборудване 

съгласно изискванията на Комисията па транспорт към Столична община, а временното 

пребиваване на превозни средства е регламентирано със заповед на директора на 

библиотеката. 

 През отчетния период е изготвен проект за видеонаблюдение и контрол на достъпа. 

Поетапно е изградена система за видеонаблюдение, като са поставени камери на ключови 

места, с цел осигуряване на надежден охранителен режим, нормална работна обстановка, 

опазване на имуществото, документацията и информацията, както и обезпечаване на 

личната сигурност на пребиваващите в сградата. 

 

Обществени поръчки 

През 2019 г. са проведени следните процедури за възлагане на обществена поръчка 

обявени в Профил на купувача на сайта на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=331 

 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, 

монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за Лаборатория по 

консервация и реставрация на документално наследство на Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий“ по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови 

постижения „Наследство БГ“ ; 

http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=331
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Процедурата е обявена на 02.07.2019 г. и е прекратена на 25.07.2019 г. поради 

установяване на нарушения при откриването ѝ; 

Процедурата е отново обявена на 12.08.2019 г. и е прекратена на 25.07.2019 г. поради 

установяване на нарушения при откриването ѝ; 

На 23.10.2019 г. е обявена нова процедура, която е приключила с избор на изпълнител 

на 20.11.2019 г., с когото е сключен договор на 03.12.2019 г.; 

 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг 

за извършване на неотложни ремонтни работи в Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ – проектиране, строителство и авторски надзор“; 

Процедурата е обявена на 05.07.2019 г. и е прекратена на 25.07.2019 г. поради 

установяване на нарушения при откриването ѝ; 

Процедурата е отново обявена на 09.08.2019 г. и е прекратена на 10.12.2019 г. тъй като 

подадените оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, 

начин и срок, или са неподходящи по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, а именно не 

отговарят на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на 

поръчката или са подадени от участник, който не отговаря на поставените критерии за 

подбор или за когото е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в 

процедурата. 

На 23.12.2019 г. е обявена нова процедура и към момента е в ход; 

 Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 

20, ал.4, т.3 от ЗОП (директно възлагане) чрез събиране на оферти от потенциални 

изпълнители с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка 

на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2020 г. с 2 

Обособени позиции: (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за 

международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека“ ; (2) 

„Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на 

Националната библиотека“  

Поканата е публикувана на 22.10.2019 г., а процедурата е приключила с избор на 

изпълнител на 07.11.2019 т. 

  

13. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 

 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ e държавен културен институт с 

национално значение – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата, 

на основание Закона за обществените библиотеки от 06.07.2019 г., изменен в ДВ бр.68 от 
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02.08.2013г. и ПМС №14 от 31.01.2011г. за определяне на първостепенния и 

второстепенните разпоредители с бюджет в Министерство на културата.  

 Утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2019 г. приходи на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са в размер на 202 000лв., а на разходите                   

3 639 130лв. 

Анализ на приходите  

 Общият размер на реализираните приходи към 31.12.2019 г. е 213 372 лв., разпределени 

по параграфи и подпараграфи както следва: 

 §§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ – 84 967 лв. 

Това са приходи от продажба на читателски карти и услуги на НБКМ, от абонамент и 

специализирани издания.  

 §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ – 110 294, които представляват 54.60% 

от общия размер на реализираните приходи от наеми, на основание сключени договори за 

предоставяне на имущество под наем на български фирми и физически лица.  

 §§ 25 – 01 „Такси за административни услуги и други дейности“ – 24 782 лв. – 

12.26% . Тези такси са събрани на основание утвърден ценоразпис от директора на 

библиотеката във връзка с ПМС №290/20.10.2011 г. и с ПМС №268/02.10.2015 г. за 

допълнение на тарифа за таксите. Ценоразписът се актуализира текущо и в него са 

утвърдени цени за отделните услуги, извършвани от Националната библиотека – за 

присъждане на издателски идентификатор (код).  

 §§ 36 – 11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА“ – 471 лв. Приходът 

е от настъпило застрахователно събитие. 

 §§ 36 – 19 „Други неданъчни приходи“ – 151 лв. Приходът е от предадени 

вторични суровини. 

 §§ 37-01 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ – минус 23 759 лв. 

внесен дължим ДДС. 

 §§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 

предприятия /-/“ отчетен е 3% данък върху приходите от стопанска дейност в размер на  

3017 лв. 
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 §§ 45 – 01 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от 

страната“ – получени дарения в размер на 19 483 лв, които в процентно изражение са 

9,64% от общо-реализираните приходи. 

Разходи – анализ на изпълнението на разходите 

 Към 31.12.2019 г. по отчета за касово изпълнение на бюджета на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са отчетени разходи в размер на 4 242 736 лв. 

Получени през 2019 г. допълнителни средства от Агенцията за хора с увреждания по проект 

„Осигуряване на достъпна архитектурна среда, чрез обзавеждане на специализирани 

читателски места за хора с увреждания в НБКМ“, както и два договора с Министерството 

на културата по програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на 

българския книжен сектор, библиотеки и читалища“, 382 576 лв. за ремонт на покрив, 

отчетени по параграф §§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА", както и: 

 §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения“ – отчетени са 2 281 055 лв. за 206 щатни бройки.  

 §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ – изразходваните 

средства по отчета към 31.12.2019 г. са в размер на 207 158 лв. Отчетени са разходите за 

плащания на нещатния персонал, нает по трудово правоотношение, на персонала по 

извънтрудови правоотношения, както и изплатените суми за СБКО и други с характер на 

възнаграждение -обезщетение на персонала и други плащания и възнаграждения /болнични 

от работодател/. 

 §§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодател" - изразходваните 

средства по отчет към 31.12.2019 г. са в размер на 467 945 лв., като са спазени изискванията 

на нормативното законодателство. 

 § 10-00 „Издръжка“ - разходите за издръжка са в размер на 812 947 лв., което 

представлява 22,33% от общия размер на разходите. Най-голям относителен дял в 

параграфа заемат разходите за външни услуги – 353 130 лв. или 43,43% от разходите за 

издръжка (обичайни разходи за дейността като телекомуникационни и пощенски услуги, 

абонамент и поддръжка на софтуер и хардуер, интернет, охрана); разходи за вода, горива и 

енергия – 195 355лв. или 24.03 % от разходите за издръжка; разходи за материали в размер 

на127 344 лв., изразходвани за закупуване на канцеларски материали, хигиенни материали, 

консумативи за офис техника и др., които заемат 15,66%  от разходите за издръжка; разходи 

за текущ ремонт на сградния фонд в размер на 50 819 лв. или 6,25 % от разходите за 
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издръжка, разходи за командировки в страната – 1968 лв. и командировки в чужбина –       

13 141 лв. Разходи за застраховки – 4900 лв. 

Платени държавни данъци и такси за 2019 г. са в размер на 15 062 лв.  

 §§ 46-00 „Разходи за членски внос“ - към 31.12.2019г. са изплатени общо 10 149лв 

– ISSN,ISMN, ISBN,CENL, IFLA, БАРОК, БИК. 

Капиталови разходи за материално-техническа база и ремонти 

През 2019 г. са изразходвани средства, както следва:  

Основни ремонти – 382 576 лв. – ремонт на покрив. По участие в проект „Подобрени 

условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ чрез Агенция за хората с увреждания към Министерство на социална политика са 

отчетени 16 809 лв. за осигуряване на достъпна архитектурна среда, чрез обзавеждане на 

специализирани читателски места за хора с увреждания в НБКМ. За 29 616 лв. е закупена 

климатизирана витрина за съхранение на книги, за 7450 лв. е осигурена система за защита 

на компютърната система на НБКМ против токов удар. 

 

Трансфери – анализ на трансферите 

Общата субсидия по уточнен план е 6 066 933 лв., а по отчет 4 009 305 лв. 

2 000 000 лв. са средства, предназначени за ремонт на сградния фонд на НБКМ, за 

които е обявена обществена поръчка с край 2020 г., 11 807 лв. предоставен трансфер от 

АХУ, 49 583 лв. предоставени трансфери от Министерство на културата по проекти по 

бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на 

българския книжен сектор, библиотеки и читалища“. 

 По §§69-00 „Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци“ се прилага 

системата на безналично централизилано разплащане, като изразходваните трансферни 

средства по касов отчет към 31.12.2019 г. са общо в размер на 1 000 511 лв. или както 

следва: 

 §§ 69-01 „Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица“ – 196 094 

лв. 

 §§ 69-05 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО“ - 509 928 лв.  

 §§ 69-06 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ЗО“ – 199 319 лв.  

 §§ 69-07 „Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО“ – 95 170 лв.  
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Приложение № 1 

СТАТИСТИЧЕСКА ТАБЛИЦА 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА 

ПО СТАНДАРТА ЗА БИБЛИОТЕЧНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

ПРЕЗ 2019 

 

 ИЗИСКВАНИЯ ПО СТАНДАРТА 2019 г. 

т. 12 Изграждане на колекции  

12.1. Показатели:  

 а) набавени библиотечни документи 

– от 50 000 –55000 броя 

библиотечни документи годишно 

69 148 

 б) абонамент на периодични 

издания – от 2 000 до2500 броя 

заглавия годишно 

39 бр. чужди; 

40 бр. български; 

79 бр. общо 

12.2. Индикатори:  

 а) брой придобити документи в 

Архив на българската книжнина  

– 100% от получените по депозит 

документи; 

30 616 

 б) брой придобити документи в 

специалните колекции 

– до200 документа годишно 

731 

 в) процент от фонда на придобити 

периодични издания 

– от 12 до14% в регистрационни 

единици; 

14 567 бр. издания; 

3,29% 

 г) процент на новите записи в 

националната библиография/статии/ 

– 100% от получените по депозит 

документи; 

7 247 бр. 

т. 13. Каталогизация  

13.1. Показатели:  

 а) брой записи в библиографските 29 806 
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бази данни 

– от 22 000 до 30 000 броя записи 

годишно 

13.2. Индикатори:  

 а) средното време за обработка на 

документи в базите данни 

– от 30 до 50 мин. на документ 

30-50 мин. 

 б) средното време за аналитична 

обработка на документите в базите 

– от 20 до 30 мин. на статия 

30 мин. 

т. 14. Достъп  

14.1. Показатели:  

 а) Регистрирани читатели 

– до12000 броя годишно 

16 845 

 
б) Работното време на Национална 

библиотека  

–не по-малко от 55 часа седмично; 

7,5 ч. седмично зимно 

работно време; 

75 ч. седмично лятно 

работно време 

14.2. Индикатори  

 
а) посещения и процент на виртуални 

посещения 

– до300 000 броя, от които50 % 

виртуални посещения 

71 163 физически; 

416 630 виртуални; 

487 793 общ брой; 

85,4 % виртуални 

посещения 

т. 15. Използване  

15.1. Показатели  

 а) ползвани (заети) библиотечни 

документи, вкл. междубиблиотечно 

заемане 

– до350 000 регистрационни единици 

годишно; 

602 295 

15.2. Индикатори  

 а) процент откази – до1 % от 

заетите библиотечни документи; 

 

611 бр. 
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0, 10% 

 

т. 16. Дигитализация  

16.1. Показатели  

 а) дигитализирани копия 

– от 45 000 до 50 000 брой копия 

годишно 

94 795 файла 

16.2. Индикатори.  

 а) брой на заглавията на 

дигитализирани документи на 1000 

заглавия в определените специални 

колекции, обекти на книжовното 

наследство 

– от 1,3 до1,5 броя 

30 244 файла; 

6 068 заглавия; 

6,06 броя 

т. 17. Услуги  

17.1. Показатели  

 а) брой информационни продукти 

(справки и др.)/библиотечни 

консултации/ 

– от 140–160 продукта годишно 

858 

 б) брой информационни услуги 

– 8 500 броя годишно; 

13 467 

 в) брой информационни единици, в т. 

ч. и информационните услуги 

– от 7000 до 8 000 информационни 

единици; 

17 068 

17.2. Индикатори.  

 а) време за изпълнение на 

информационна услуга 

– от 1 до 10 часа за информационна 

услуга; 

1-10 ч. 

т. 18. Опазване  

18.1. Показатели  

 а) реставриране, консервиране и 12 502 л. 



86 

 

превенция на библиотечни 

документи 

– 1 специалист-реставратор – 1700 

листа годишно; 

Брой реставратори -11 

18.2. Индикатори.  

 а) процент материали, които се 

нуждаят от опазване 

– до 0,3% ежегодно,от определения 

за опазване фонд; 

0,15% 

 б) процент на документи, 

съхранявани в подходящи условия 

–до1% от фонда годишно; 

0,02% 

т. 19. Управление  

19.1. Показатели:  

 а) изложби и друга културна дейност 

– до 60 броя годишно; 

260 

19.2. Индикатори.  

 а) промотиране на културното 

наследство 

–от 10 до 15 мерки  

(изложби, печатни и електронни 

издания; представяне в уебсайтове, 

представяния в медии, кампании и 

др.) 

53 

 б) предприети мерки, вкл. 

дигитализиране за запазване на 

националното наследство 

 

 – консервиране и реставриране; Общ брой 124 502 

 – усъвършенстване на условията за 

правилно съхраняване; 

Ефективно използване на 

системата Аноксия 

 – функциониране на дигитална 

библиотека и др. 

да 

 в) национални и международни 

ангажименти на библиотеката 

да 
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 – участие в международни 

организации; 

IFLA, CENL, CDNL, ISBN, 

ISMN, ISSN, ISIL 

 

– участие в национални и 

международни проекти и програми; 

Europeana, COBISS, 

ISSNVirtua,Global register 

of publishers, 

Национален регистър на 

издаваните книги в 

България 

 

– двустранно и многостранно 

международно сътрудничество. 

Подписани и в процес на 

подписване меморандуми 

и споразумения 

 

т. 20. Научна дейност  

20.1. Показатели:  

 а) научна дейност 

–до 40 бр.научни изследвания 

годишно 

13 научни изледвания; 

6 дисертации 

20.2. Индикатори:  

 а) брой издадени научни и научно – 

приложни издания и публикации 

– от 40 до 50броя публикации 

годишно 

113 

т. 21. Издания  

21.1. 
Индикатор 

– до 20 броя издания годишно 

Монографии – 7 бр.; 

Продължаващи издания – 

6 бр. 

т. 22. Потенциал за развитие  

22.1. Индикатори:  

 а) брой на часовете за обучение на 

персонала 

– минимум 8 часа, максимум 20 часа 

на служител годишно; 

11 ч. 

 б) процент от персонала, ангажиран в 

националното и международното 

25% 
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сътрудничество и в проекти 

– от 20 до 25%; 

 в) процент от персонала, зает с 

научна и научно-приложна дейност 

–до12 %; 

28 души 

11% 

 г) процент на приходите на 

библиотеката, получени от услуги 

– от 55 до 60 %; 

80% 

 

д) ангажименти и сътрудничество в 

рамките на националната мрежа 

– основен ангажимент по смисъла на 

чл. 42, ал. 1-5 от Закона за 

обществените библиотеки. 

– създава, разпространява и 

предоставя библиографска 

информация от национално 

значение; 

– изпълнява функциите на 

централна лаборатория за 

реставрационни и 

консервационни дейности; 

– извършва експертна оценка 

и контрол върху 

консервационни проекти; 

– координира дейността на 

библиотеките за закрилата на 

наследството; 

– осигурява експертна и 

консултантска помощ по 

въпросите на закрилата на 

наследството 
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Приложение № 2 

ПУБЛИКАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА, 

ПРЕЗ 2019 Г. 

ЗАЩИТЕНИ ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ 

1. Аврамова, Ваня Петрова. Библиографски ресурси в съвременната 

информационна среда: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „доктор“, професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и 

информационни науки“, (български език)/Ваня Петрова Аврамова. – София: [В. 

Аврамова], 2019.- 310 стр. + автореферат (35 с.). 

 

МОНОГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ И САМОСТОЯТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ 

2. Благотворителност и култура на дарителството: доклади от Международна 

научна конференция, посветена на 140 години от основаването на Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 10–11 декември 2018 г., София = Donation and 

culture of giving : papers from the International scientific conference dedicated to the 140 th 

anniversary of the St. St. Cyril and Methodius National Library, Sofia, 10-11 December, 2018 / 

състав. Красимира Александрова,  Антоанета Тотоманова. – София : Нац. библ. „Св. св. 

Кирил и Методий", 2019. – 344 с. 

ISBN 978-954-523-165-0 

3. Конова, Дора. Лора, Яворов и аз/ Дора Конова; състав., предг., послесл. Петър 

Величков. – София : Библ. България, 2019. – 228 с. : с ил., факс. 

ISBN 978-619-7456-16-5 

4. Списание Библиотека: тематичен указател 2006–2018 / състав. Анелия Колова 

Иванова ...[и др.]; библиогр. ред.Анелия Иванова. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и 

Методий", 2019. – 164 с. : с ил. 

Други състав. : Бойка Първанова, Веска Златева, Румяна Николова. – Показалци.  

ISBN 978-954-523-167-4 

5. Инструкции за изтегляне на записи за продължаващи ресурси от базата 

данни на ISSN / прев. Радослава Стефанова. – 2019. – 12 с. 

6. Куманова, Александра Венкова. Доцент д-р Елена Нерлих–Златева : En Grand : в 

чест на 50-годишнината от първата ѝ публикация в списание „Библиотекар“: 
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[систематично-хронологично-азбучна биобиблиография и класификация на планетарния 

ареал по национални литератури и автори] / състав. А. Куманова; библиогр. ред. 

КрасимираАлександрова, Силвия Филипова. – Рез. на англ. ез. – В: Библиотека. – ISSN 

0861-847X. – Год. 26, N 4 (2019), с. 44-59. 

7. Трудове на Студентското научно общество при Университета по 

библиотекознание и информационни технологии. Т. 14, XIV студентска научна 

конференция / състав. А. Куманова, Н. Василев ; ред. Красимира Александрова ... [и др.] = 

Proceedings of the Student Scientific Society of the State University of Library Studies and 

Information Technologies. Vol. 14, XIV student scientific conference / comp. Alexandra 

Kumanova, Nikolaj Vasilev; ed. Board Krasimira Alexandrova ... [и др.]. – София: За буквите 

– О писменехь, 2019. – 1124 с.  

Други ред.: Ст. Денчев, А. Куманова, Н. Василев, Н. Казански, Р. Симеонова, Д. 

Ралева, Т. Дерменджиева, М. Максимова. 

ISSN 1314-2526 

8. Трудове на Студентското научно общество при Университета по 

библиотекознание и информационни технологии [Онлайн ресурс]. Т. 14, XIV студентска 

научна конференция / състав. А. Куманова, Н. Василев ; ред.Красимира Александрова ... [и 

др.] = Proceedings of the Student Scientific Society of the State University of Library Studies and 

Information Technologies. Vol. 14, XIV student scientific conference / comp. Alexandra 

Kumanova, Nikolaj Vasilev ; ed. Board Krasimira Alexandrova ... [и др.]. – София: За буквите 

– О писменехь, 2019. – 1124 с.  

Други ред.: Ст. Денчев, А. Куманова, Н. Василев, Н. Казански, Р. Симеонова, Д. 

Ралева, Т. Дерменджиева, М. Максимова. 

 ISSN 1314-6793 

[Прегледан 22.01.2020] http://sno.unibit.bg/files/14-Vol-SNO-UniBIT.pdf 

9. Game- и play-феноменология: двукнижие. Кн. 1, SOGDIANA. Стоян Денчев : 

game- и play- феноменология на информационната среда / науч. ред. Стоян Денчев ... [и 

др.] ; предг. Александра Куманова = Game- и play- феноменология : двукнижие. Кн. 1, 

SOGDIANA. Стоян Денчев : game- и play- феноменология информационной среды / науч. 

ред. Стоян Денчев ... [и др.] ; предисл. Александра Куманова = Game- and 

Playphenomenology : duoteuch. B. 1, SOGDIANA. Stoyan Denchev : Game- and 

Playphenomenology of the information environment / sci. ed. Stoyan Denchev ... [и др.] ; pref. 

Alexandra Kumanova. – София : За буквите – О писменехь, 2019. – 754 с. : с ил. – 

(Факлоносци ; ХХVІ) 

http://sno.unibit.bg/files/14-Vol-SNO-UniBIT.pdf
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Game- и play-феноменология: списък от 637 номерирани названия, извлечени от 

каталозите на нац. библиотекики на България, Великобритания, Германия, Русия и на 

Конгресната библиотека на САЩ за периода 1995-2019 г.; Tabula gratulatorum: пълна 

информационна база от публикации на 1240 студенти на УниБИТ за периода 2005-2019 г.: 

3006 номерирани названия/ библиогр. ред. Красимира Александрова, Марияна 

Максимова, Илияна Камбурова, Мирослава Траянова, Татяна Милкинска. – Библиогр. след 

отд. разд. – Показалци.  

ISBN 978-619-185-318-2 

10. Game- и play-феноменология: двукнижие. Кн. 1, SOGDIANA. Стоян Денчев: 

game- и play- феноменология на информационната среда / науч. ред. Стоян Денчев ... [и 

др.]; предг. Александра Куманова = Game- и play- феноменология : двукнижие. Кн. 1, 

SOGDIANA. Стоян Денчев: game- и play- феноменология информационной среды/науч. ред. 

Стоян Денчев ... [и др.]; предисл. Александра Куманова = Game- and Playphenomenology: 

duoteuch. B. 1, SOGDIANA. Stoyan Denchev: Game- and Playphenomenology of the 

information environment / sci. ed. Stoyan Denchev ... [и др.]; pref. Alexandra Kumanova. – 

София: За буквите – О писменехь, 2019. – 754 с.: с ил. – (Факлоносци ; ХХVІ) 

Game- и play-феноменология: списък от 637 номерирани названия, извлечени от 

каталозите на нац. библиотекики на България, Великобритания, Германия, Русия и на 

Конгресната библиотека на САЩ за периода 1995–2019 г.; Tabula gratulatorum: пълна 

информационна база от публикации на 1240 студенти на УниБИТ за периода 2005–2019 г.: 

3006 номерирани названия/ библиогр. ред.  Красимира Александрова, Марияна 

Максимова, Илияна Камбурова, Мирослава Траянова, Татяна Милкинска. – Библиогр. след 

отд. разд. – Показалци.  

ISBN 978-619-185-319-9 (подв.) 

11. Game- и play-феноменология [Онлайн ресурс]: двукнижие. Кн. 1, SOGDIANA. 

Стоян Денчев : game- и play- феноменология на информационната среда/науч. ред. Стоян 

Денчев ... [и др.] ; предг. Александра Куманова = Game- и play- феноменология: двукнижие. 

Кн. 1, SOGDIANA. Стоян Денчев: game- и play- феноменология информационной среды / 

науч. ред. Стоян Денчев ... [и др.]; предисл. Александра Куманова = Game- and 

Playphenomenology : duoteuch. B. 1, SOGDIANA. Stoyan Denchev: Game- and 

Playphenomenology of the information environment / sci. ed. Stoyan Denchev ... [и др.]; pref. 
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Alexandra Kumanova. – София : За буквите – О писменехь, 2019. – e-book (pdf) (754 с. : с 

ил.). – (Факлоносци ; ХХVІ) 

Game- и play-феноменология : списък от 637 номерирани названия, извлечени от 

каталозите на нац. библиотекики на България, Великобритания, Германия, Русия и на 

Конгресната библиотека на САЩ за периода 1995-2019 г.; Tabula gratulatorum: пълна 

информационна база от публикации на 1240 студенти на УниБИТ за периода 2005-2019 г.: 

3006 номерирани названия/ библиогр. ред. Красимира Александрова, Марияна 

Максимова, Илияна Камбурова, Мирослава Траянова, Татяна Милкинска. – Библиогр. след 

отд. разд. – Показалци.  

ISBN 978-619-185-320-5  

[Прегледан 21.01.2020] https://www.researchgate.net/publication/337415223_Game-_i_play-

fenomenologia_dvuknizie_Kn_1_SOGDIANA_Stoan_Dencev_game-_i_play-

_fenomenologia_na_informacionnata_sreda_ubilejna_preporcitelna_enciklopedicna_kniga_po_inf

ormacionno_modelirane_vtoricno-do 

 

Статии и студии в продължаващи издания и сборници 

12. Александрова, Красимира Стойчева. Дарителството в Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ / Красимира Александрова. – В: Библиотека. – ISSN 

0861-847X. -Год. 26, No 4 (2019), с. 5-8. 

13. Александрова, Красимира Стойчева. Дигитализация на архивнодокументално 

наследство в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – настояще и перспективи/ 

Красимира Александрова, Ваня Аврамова, Християн Атанасов. – В: Обществото на 

знанието и хуманизмът на ХХI век : национална научна конференция с международно 

участие. – ISSN 1314-7099. – Т. 17 (2019), с. 224-235. 

14. Александрова, Красимира Стойчева. Иновативни подходи за разкриване на 

библиотечните колекции в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Зала 

„История на книгата“ : доклад / Красимира Александрова, Ваня Аврамова. – В: 

Библитеките – ключ към миналото – портал към бъдещето : доклади от XXІX Национална 

конференция на ББИА, 6–7 юни 2019, София. – София: Бълг. библ.-информ. асоц., 2019. – 

ISBN978-954-9837-33-9. – С. 30-34. 

15. Александрова, Красимира Сойчева. Списание „Библиотека“ – 65 години / 

Красимира Стойчева. – Рез. на англ. ез. – В: Библиотека. – ISSN 0861-847X. -Год. 26, No 

1(2019), с. 1-2.  

https://www.researchgate.net/publication/337415223_Game-_i_play-fenomenologia_dvuknizie_Kn_1_SOGDIANA_Stoan_Dencev_game-_i_play-_fenomenologia_na_informacionnata_sreda_ubilejna_preporcitelna_enciklopedicna_kniga_po_informacionno_modelirane_vtoricno-do
https://www.researchgate.net/publication/337415223_Game-_i_play-fenomenologia_dvuknizie_Kn_1_SOGDIANA_Stoan_Dencev_game-_i_play-_fenomenologia_na_informacionnata_sreda_ubilejna_preporcitelna_enciklopedicna_kniga_po_informacionno_modelirane_vtoricno-do
https://www.researchgate.net/publication/337415223_Game-_i_play-fenomenologia_dvuknizie_Kn_1_SOGDIANA_Stoan_Dencev_game-_i_play-_fenomenologia_na_informacionnata_sreda_ubilejna_preporcitelna_enciklopedicna_kniga_po_informacionno_modelirane_vtoricno-do
https://www.researchgate.net/publication/337415223_Game-_i_play-fenomenologia_dvuknizie_Kn_1_SOGDIANA_Stoan_Dencev_game-_i_play-_fenomenologia_na_informacionnata_sreda_ubilejna_preporcitelna_enciklopedicna_kniga_po_informacionno_modelirane_vtoricno-do
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на малко известни архивни фондове : фондът на Лазар Герман, съхраняван в НБКМ : 

доклад / Камелия Божилова. – В: Университетски четения по архивистика : XIII 

конференция Българската университетска архивистика като конкурентен образователен 

модел в мрежовото общество: научни и технологични предизвикателства, 18-19 април 2019 

г., СУ „Св. Климент Охридски", София. 

93. Бошнакова, Милкана Иванова. Архивна колекция „Македонски въпрос“ в 

Български исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

вСофия : доклад / Милкана Бошнакова. - В: Международна научна конференция на тема 

Музейните и архивни фондове – места на памет. Представяне на богатството на музейните 

фондове и архиви, 3-5 октомври 2019 г., Кюстендил. 

94. Бошнакова, Милкана Иванова. Мирното ежедневие на четниците на 

ВМОРО1900 – 1913 г. : изхранване и лечение : доклад / Милкана Бошнакова. – В: 

Национална научна конференция Ежедневието на империите. От средновековието до ХХ 

век, 27-28 ноември 2019, Институт за исторически изследвания към БАН, София. 

95. Величков, Петър. Посланията на Николай Райнов в списание „Картина и 

Приказка“ : доклад / Петър Величков. – В: Национална научна конференция, посветена на 

130-годишнината от рождението на Николай Райнов, 4 април 2019 г., София. 

96. Величков, Петър. Яна Язова срещу „Системата“ : доклад / Петър Величков. – В: 

Национална научнаконференция Памет и сърце. Осмисляне на българския тоталитарен 

опит. В памет на Вихрен Чернокожев, 24–25 юни 2019 г., София. 

97. Владинова, Наталия. Нов метод за отстраняване на сребърно огледало от 

сребърно-желатинови фотографии : доклад / Наталия Владинова. – В: Национална 

конференция Форум Реставрация, 18-19 октомври 2019, Национална художествена 

академия, София. 

http://ihist.bas.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8/
http://ihist.bas.bg/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8/
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98. Жекова, Анриета Иванова. Забелязано в COBISS : анализ на работа с 

контролни файлове : презентация / Анриета Жекова. – В: Работна среща на специалистите 

по нормативен контрол в системата COBISS, проведена на 29.11.2019 г. – София : Нац. 

библ. „Св. св. Кирил и Методий", 2019. – 60 слайда 

99. Карадачка,Юлия Иванова. Мозаечните схеми в късноантичните паметници от 

българските земи през IV век : доклад / Юлия Карадачка. – В: Международна конференция 

Късноантичното християнство в Югоизточна Европа, 3-5 октомври 2019, Ямбол. 

100. Минчева, Бояна Стефанова. Опазване на ръкописно-документалното 

наследство в НБКМ : научно съобщение / Бояна Минчева. – В: Кръгла маса Опазване на 

книжовното наследство – традиции и перспективи, от поредицата кръгли маси на тема По 

дирите на безценните документи по проект Изграждане и развитие на център за върхови 

постижения „Наследство БГ", организирана от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и 

Методий", 24 октомври 2019 г.  

101. Петкова, Нона Кръстева. Examples of Coexistence – Accepting the Traditions of 

Others : докладс презентация / Нона Петкова. – В: Международна научна конференция Art 

Readings 2019 Old Art Module „Patterns – Models – Drawings“, организирана от Институт за 

изследване на изкуствата при Българската академия на науките, 5-7 април 2019 г. 

102. Петкова, Нона Кръстева. „Осинови книга“ в Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методи“ : доклад с презентация / Нона Петкова. – В: Кръгла маса Опазване на 

книжовното наследство – традиции и перспективи, от поредицата кръгли маси на тема По 

дирите на безценните документи по проект Изграждане и развитие на център за върхови 

постижения „Наследство БГ", организирана е от Националната библиотека „Св. Св. Кирил 

и Методий", 24 октомври 2019 г.  

103. Тотоманова, Антоанета Иванова. УДК 2017 г. : съкратено издание : 

презентация / Антоанета Тотоманова. – В: Среща на методистите на регионалните 

библиотеки в страната, проведена на 27.03.2019 г. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и 

Методий", 2019. – 34 слайда. 

104. Узунова, Елена Георгиева.Из ръкописно-документалното наследство на отец 

Неофит Рилски : доклад / Елена Узунова. – В: Научна конференция 550 години от връщане 

мощите на св. Йоан Рилски в Рилската света обител, Рилски манастир, 18-19 юни 2019 г. 



106 

 

105. Узунова, Елена Георгиева. Дигитализацията на ръкописно-документалното 

наследство – една от приоритетните задачи в перспективата на Националната библиотека и 

програмата на UNESCO „Паметта на света“ : научно съобщение / Елена Узунова. – В: 

Кръгла маса Опазване на книжовното наследство – традиции и перспективи, от поредицата 

кръгли маси на тема По дирите на безценните документи по проект Изграждане и развитие 

на център за върхови постижения „Наследство БГ", организирана от Националната 

библиотека „Св. Св. Кирил и Методий", 24 октомври 2019 г.  

106. Узунова, Елена Георгиева. Проблеми на ръкописната книга на XIX в. (по 

материали от един нов каталог) : доклад / Елена Узунова. – В: Кръгла маса Описване, 

издаване и проучване на ръкописни паметници от XIX – XX в.в рамките на Международна 

научна конференция Зографската обител сред атонската монашеска общност: исторически 

път и място за служение на словото, 19–20 ноември 2019 г., Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. 

107. Узунова, Елена Георгиева. Хилендарският проигумен и архимандрит 

Пантелеймон: слово и действие : доклад / Маргарет Димитрова, Елена Узунова. – В: 

Международна научна конференция От слово към действие: разкази и репрезентации, 02-

04 май 2019, София, СУ „Климент Охридски".  

108. Филипова, Силвия Трендафилова. Нормативен контрол на имена на духовни 

лица : презентация / Силвия Филипова. – В: Работна среща на специалистите по 

нормативен контрол в системата COBISS, проведена на 29.11.2019 г. – София : Нац. библ. 

„Св. св. Кирил и Методий", 2019. – 24 слайда. 

109. Филипова, Силвия Трендафилова. Съвременно състояние и перспективи на 

нормативния контрол в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ : презентация 

/ Силвия Филипова, Анелия Иванова. – В: Среща на методистите на регионалните 

библиотеки в страната, проведена на 27.03.2019 г. – София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и 

Методий", 2019. – 36 слайда. 

110. Филипова, Силвия Трендафилова. Транслитерация и транскрибция в 

нормативните записи : презентация / Силвия Филипова. – В: Работна среща на 

специалистите по нормативен контрол в системата COBISS, проведена на 29.11.2019 г. – 

София : Нац. библ. „Св. св. Кирил и Методий", 2019. – 10 слайда. 

111. Христова-Йорданова, Камелия Генкова. Идентификацията на един ръкопис 

от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий : доклад / Камелия Христова. – В: 

Кирило-Методиевски четения към Катедрата по кирилометодиевистика на СУ „Св. 

Климент Охридски", 08-09 май 2019 г.  
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112. Христова-Йорданова, Камелия Генкова. Описанието на Рилския манастир по 

материали от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий : доклад / Камелия 

Христова. – В: Научна конференция 550 години от връщането на мощите на св. Иоан 

Рилски Чудотворец от Търновград в Светата Рилска обител 1469–2019, 18–19 юни 2019 г., 

Рилски манастир. 

113. Христова-Йорданова, Камелия Генкова. Текстологични наблюдения върху 

Словото за Благовещение от Йоан Дамаскин по ръкописи от Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий : доклад / Камелия Христова. – В: Международна научна 

конференция на Факултета по славянски филологии От слово към действие: разкази и 

репрезентации, 2–4 май 2019 г., СУ «Св. Климент Охридски".  

114. Aleksandrova, Krasimira Stojčeva. Vlad Tepes and His „Blood“ Travels Through 

Bulgaria : presentation / G. Karadjova, Vanya Avramova, Krassimira Alexandrova. – В: 

Symposium on Books, Travels and Travelers: Count Vlad Tepes Dracula and the Discourse of 

Blood June 24-28, 2019 Lucian Blaga University of Sibiu, Sibiu, Romania. 

115. Vladinova, Natalija. Portraits and photos collection of Bulgarian National Library – 

contents and preservation issues / Natalia Vladinova. – В: Международна конференция NEDCC 

Symposium on Photograph Conservation, 22-24 май 2019, Държавен архив, Загреб. 
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Приложение № 3 

 

Медиите за Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

Януари 2019 

https://artday.bg 

Добромир Банев празнува с „Любов до синьо“ своята 50-годишнина. Премиерата ще се 

състои на фаталната, но щастлива за поета дата 13.02. от 18:30 ч. в Централното 

фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – artday.bg, 17 януари 2019 

http://news.bnt.bg 

Националната библиотека връчи грамоти на дарители и медии – репортаж на Айше Сали, 

БНТ, 23 януари 2019 

https://nova.bg 

ОТЛИЧИЕ: Националната библиотека награди NOVA за цялостен принос (за Вечерта на 

дарителите в НБКМ) – Нова тв, 23 януари 2019 

https://www.24chasa.bg 

„24 часа“ с почетна награда за принос към Националната библиотека (за Вечерта на 

дарителите в НБКМ) – „24 часа онлайн“, 23 януари 2019 

„24 часа“ с почетна награда за принос към Националната библиотека – в. „24 часа“, № 24, 

с. 40, 25 януари 2019 

https://btvnovinite.bg 

Отличие за Би Ти Ви от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (за 

връчването на нагарадите „Дарител на годината“) – Би Ти Ви, 23 януари 2019 

Добромир Банев празнува с „Любов до синьо“ своята 50-годишнина. Премиерата ще се 

състои на 13 февр. 2019 в НБКМ– в. „Дума“, № 20, с. 17, 30 януари 2019 

http://bnr.bg 

Добромир Банев: Любовта може да е синя като морето, но и като синина от стискане (за 

предстоящата премиера в НБКМ) – интервю на Людмила Железова, „Нещо повече“, БНР, 

31 януари 2019 

 

 

Февруари2019 

https://www.bnt.bg 

1000 крачки: Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – БНТ2, 1 февруари 

2019 

 

https://artday.bg/index.php/spots/books/3243-50
http://news.bnt.bg/bg/a/natsionalnata-biblioteka-vrchi-gramoti-na-dariteli-i-medii
https://nova.bg/
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7260518
https://btvnovinite.bg/bulgaria/otlichie-za-btv-ot-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij.html
http://bnr.bg/post/101075918/dobromir-banev-lubovta-moje-da-e-sina-kato-moreto-no-i-kato-sinina-ot-stiskane
https://www.bnt.bg/bg/a/10-000-krachki-01022019
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https://www.24chasa.bg 

Боил Банов: Ремонтът на покрива на Националната библиотека не се бави – „24 часа 

онлайн“, 1 февруари 2019 

https://www.sofiahistorymuseum.bg 

80 години от старта на строежа на Националната библиотека – sofiahistorymuseum.bg, 4 

февруари 2019 

Цацаров и Йотова с награди за държавност. Връчване на приз за лидерство в сферата на 

държавността в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Адела Коцева, в 

„Телеграф“, № 4906, с. 7, 9 февруари 2019 

http://news.bnt.bg 

Премиера на новата книга на Добромир Банев в НБКМ – „АРТ посоки с Галя Крайчовска“ / 

БНТ, 11 февруари 2019 

https://www.btv.bg 

Добромир Банев: Любовта е непреходна тема (поетът за премиерата на новата си книга в 

Националната библиотека) – „Преди обед“, Би Ти Ви, 12 февруари 2019 

Издадоха писмата на Левски в луксозна книга. Проектът е подкрепен и от НБКМ – в. 

„Монитор“, № 6682, с. 16, 13 февруари 2019 

Пускат луксозно издание с писмата на Левски. Проектът е подкрепен и от Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – в. „Телеграф“, № 4910, с. 9, 13 февруари 2019 

https://armymedia.bg 

Нова книга анализира историческия опит от войните – автор е утвърден изследовател на 

военното дело (за премиерата на „Войната и военното изкуство – исторически аспекти и 

съвременни проекции“ от доц. Игнат Кривогоров в НБКМ) – Евгени Мандаджиев, 

armymedia.bg, 13 февруари 2019 

https://impressio.dir.bg 

Добромир Банев представи новата си стихосбирка „Любов до синьо“ (за премиерата в 

Националната библиотека) – impressio.dir.bg, 14 февруари 2019 

https://trud.bg 

Новата визия – любов до синьо (за премиерата на Добромир Банев в Националната 

библиотека) – trud.bg, 14 февруари 2019 

Новата визия „Любов до синьо“ . Премиера на книгата на Добромир Банев в 

Националната библиотека – в. Труд“, № 39, с. 18, 15 февруари 2019 

http://vevesti.bg 

Новата книга на Добромир Банев – с изключителна премиера (за събитието в 

Националната библиотека) – vevesti.bg, 15 февруари 2019 

 

 

https://www.24chasa.bg/novini/article/7276756
https://www.sofiahistorymuseum.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/art-posoki-s-galya-kraychovska-premiera-na-novata-kniga-na-dobromir-banev
https://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/dobromir-banev-ljubovta-e-neprehodna-tema.html
https://armymedia.bg/archives/144294
https://impressio.dir.bg/bukvi/dobromir-banev-predstavi-novata-si-stihosbirka-lyubov-do-sinyo-galeriya
https://trud.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE/
http://vevesti.bg/205633/novata-kniga-na-dobromir-banev-s-izklyuchitelna-premiera/
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https://sofiapress.com 

Дрескодът на този св. Валентин беше синьото. Премиера на новата книга на Добромир 

Банев „Любов до синьо“ в Националната библиотека – Златна Вълканова, 15 февруари 

2019 

Новата визия „Любов до синьо. Премиера на книгата на Добромир Банев в Националната 

библиотека – Анжела Димчева, в. „Труд“, № 39, с. 18, 15 февруари 2019 

Добромир Банев напълни Библиотеката за премиера – в. „Телеграф“, № 4913, с. 8, 16 

февруари 2019 

https://btvnovinite.bg 

Документи за и от Апостола: Книжното наследство на Левски в трезора на БНБ (за 

материали от колекцията „Български исторически архив“ на НБКМ) – Теодора Енчева, Би 

Ти Ви, 19 февруари 2019 

Яворова вечер в Националната библиотека – в. „Дума“, № 35, с. 17, 20 февруари 2019 

http://bnr.bg 

За любовта, котките, точките и… ин и ян в живописта на Валентина Попова (за 

изложбата „Многоточия на любовта“, открита в НБКМ) – Ася Чанева, БНР, 20 февруари 

2019 

Световете на Яворов. Катя Зографова изследва любовите и драмите на гениалния поет. 

Премиерата на книгата е в НБКМ – в. „Стандарт“, № 16, с. V прил., 22 февруари 2019 

Вещите на Левски – история на оцеляване под бомби и арести (вкл. за личния бележник на 

Апостола, притежание на НБКМ) – Сима Владимирова, в. „168 часа“, № 9, с. 15 – 17, 28 

февруари 2019 

https://novini.rozali.com 

200 деца рецитират заедно „Аз съм българче“ – novini.rozali.com, 28 февруари 2019 

 

Март 2019 

https://www.actualno.com 

200 деца ще рецитират заедно „Аз съм българче“ (за празника пред НБКМ) – actualno.com, 

1 март 2019 

http://news.bnt.bg 

Над 200 деца рецитираха „Аз съм българче“ пред Националната библиотека – Тереза 

Кънчева, БНТ, 1 март 2019 

https://novini.bg 

Над 200 деца рецитираха „Аз съм българче“ пред Национална библиотека – novini.bg, 1 

март 2019 

 

 

https://sofiapress.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/v-trezorite-na-bnb-naj-cennite-dokumenti-ot-vazrazhdaneto.html
http://bnr.bg/post/101083859
https://novini.rozali.com/kultura/200-deca-recitirat-zaedno-az-sum-bulgarche.html
https://www.actualno.com/society/200-deca-shte-recitirat-zaedno-az-sym-bylgarche-news_724643.html
http://news.bnt.bg/bg/a/nad-200-detsa-retsitirakha-az-sm-blgarche-pred-natsionalnata-biblioteka
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/526974
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https://nova.bg 

„Аз съм българче“ : Патриотична кампания за националния празник (за честването пред 

НБКМ) – Нова тв, 1 март 2019 

https://novini.bg 

Над 200 деца рецитираха „Аз съм българче“ пред Национална библиотека – novini.bg, 1 

март 2019 

https://www.bnt.bg 

„Огледай се назад или хроника на забравеното време“ – книга на акад. Лиханов (за 

премиерата в НБКМ) – „Култура.бг“ / БНТ, 11 март 2019 

https://bgnesagency.com 

Алберт Лиханов: Историята никога не се повтаря, но от нея може да се поучим (за 

премиерата в НБКМ) – агенция БГНЕС, 11 март 2019 

https://trud.bg 

Академик Лиханов представи „Огледай се назад“ (за премиерата в НБКМ) – Анжела 

Димчева, trud.bg, 12 март 2019 

Акад. Лиханов представи „Огледай се назад“ . Книгата бе представена в НБКМ – Анжела 

Димчeва, в. „Труд“, № 61, с. 19, 13 март 2019 

https://www.24chasa.bg 

Фотоси на българки в народни носии красят Народната библиотека (за изложбата на 

Радослав Първанов) – Мила Манолова, „24 часа онлайн“, 18 март 2018 

https://stolica.bg 

Изложба на българки в народни носии в Националната библиотека – stolica.bg, 18 март 

2019 

https://nova.bg 

„Аз съм българка!“ : Фотограф показва красотата на българките в народни носии (за 

изложбата в НБКМ) – Живко Константинов, Нова тв, 19 март 2019 

http://news.bnt.bg 

Показват красотата на българската жена в носия на фотоизложба в София (за 

изложбата на Радослав Първанов в НБКМ) – Паулина Найденова, БНТ, 19 март 2019 

https://www.bgonair.bg 

„Аз съм Българка!“ – как носията прекрасно допълва чертите на 

нашенката. Фотографът Радослав Първанов с изложба в Националната библиотека – 

Ивайло Николов, „България он ер“, 20 март 2019 

http://www.sak-sas.bg 

Софийската адвокатска колегия подписа меморандум с Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ – sak-sas.bg, 20 март 2019 

 

https://nova.bg/news/view/2019/03/01/242228/%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/526974
https://www.bnt.bg/bg/a/ogleday-se-nazad-ili-khronika-na-zabravenoto-vreme-kniga-na-akad-likhanov
https://bgnesagency.com/lifestyle/%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5/
https://trud.bg/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B5-%D0%BD/
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7352561
https://stolica.bg/sybitia/izlozhba-na-balgarki-v-narodni-nosii-v-natsionalnata-biblioteka
https://nova.bg/
http://news.bnt.bg/bg/a/pokazvat-krasotata-na-blgarskata-zhena-v-nosiya-na-fotoizlozhba-v-sofiya
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2019-03-20/az-sam-balgarka-prodalzhenieto-ili-kak-nosiyata-prekrasno-dopalva-chertite-na-zhenata
http://www.sak-sas.bg/bg/news/2492-news-memorandum-2019
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http://nessebar-news.com 

Изложба за Аполония/ Созопол в Националната библиотека – nessebar-news.com, 25 март 

2019 

http://bnr.bg 

Изложба за Аполония в Националната библиотека – БНР Бургас, 25 март 2019 

http://www.pan.bg 

Изложба, посветена на Созопол, в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – 

Pan.bg, 26 март 2019 

 

Април 2019 

https://www.investor.bg 

Кадър на деня: Древни находки от Созопол бяха показани днес на изложба в Националната 

библиотека – Димитър Кьосемарлиев, investor.bg, 2 април 2019 

https://www.dnes.bg 

Изложба в Библиотеката – древни находки от Созопол. Основен акцент е ковчеже, 

съхранявало мощите на св. Йоан Кръстител – Василия Пейчева, dnes.bg, 2 април 2019 

https://www.geomedia.bg 

Изложбата „Созопол/Аполония – град в спиралата на вечността“ беше открита в 

Националната библиотека – geomedia.bg/ БГНЕС, 3 април 2019 

https://www.youtube.com 

Аполония/Созопол – град в спиралата на времето – Агенция БГНЕС, 2 април 2019 

https://www.monitor.bg 

Военни карти и реликви от Аполония влязоха в Библиотеката – Агенция „Монитор“, 2 

април 2019 

http://www.desant.net 

Представят в Народната библиотека „Аполония/Созопол – град в спиралата на 

вечността“ – desant.net, 25 март 2019 

https://armymedia.bg 

Непоказвани карти на българската военна картография до 2 май в Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Радослав Везирев, armymedia.bg, 2 април 2019 

https://bgnews.world 

Картите – оръжия в културното съревнование на народите (за изложбата 

„Аполония/Созопол в спиралата на времето“ в НБКМ) – dnesplus.bg, 2 април 2019 

 

 

http://nessebar-news.com/akcenti/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
http://bnr.bg/burgas/post/101098090
http://www.pan.bg/view_article-3-470675-izlozhba-posvetena-na-sozopol-v-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril.html
https://www.investor.bg/bylgariia/5/a/kadyr-na-denia-za-2-april-279946/
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2019/04/02/izlojba-v-bibliotekata-drevni-nahodki-ot-sozopol.406403
https://www.geomedia.bg/geodezia/item/7436-izlozhbata-sozopol-apoloniya-grad-v-spiralata-na-vechnostta-beshe-otkrita-v-natsionalnata-biblioteka
https://www.youtube.com/watch?v=DGxusbjDA3I
https://www.monitor.bg/bg/a/view/voenni-karti-i-relikvi-ot-apolonija-vljazoha-v-bibliotekata-161421
http://www.desant.net/show-news/49124
https://armymedia.bg/archives/148616
https://bgnews.world/novini/kartite---orajiya-v-kulturnoto-sarevnovanie-na-narodite_1626827.html
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https://bgnesagency.com 

Започна ремонтът на покрива на Националната библиотека в София – Агенция БГНЕС, 2 

април 2019 

http://news.bnt.bg 

Започна ремонтът на Националната библиотека – БНТ, 2 април 2019 

https://btvnovinite.bg 

Показват древни находки от Созопол в Националната библиотека – Николета Хаджийски, 

Би Ти Ви новините, 2 април 2019 

https://www.monitor.bg 

Военни карти и реликви от Аполония влязоха в Библиотеката – Агенция „Монитор“, 2 

април 2019 

https://trud.bg 

Националната библиотека ще се сдобие със стъклен покрив – Таня Дачева, trud.bg, 2 април 

2019 

https://www.standartnews.com 

Започна ремонтът на Националната библиотека – standartnews.com, 2 април 2019 

https://www.actualno.com 

Започна дългоочакваният ремонт на покрива на Националната библиотека – actualno.com, 

2 април 2019 

https://www.monitor.bg 

Националната библиотека със стъклен покрив – Агенция „Монитор“, 2 април 2019 

https://stolica.bg 

Националната библиотеката ще има нов стъклен покрив – stolica.bg, 2 април 2019 

https://nova.bg 

Започна ремонтът на покрива на Националната библиотека – Нова тв, 2 април 2019 

https://dariknews.bg 

Ремонтират покрива на Националната библиотека – радио „Дарик“, 2 април 2019 

http://news.bnt.bg 

Започва ремонтът на покрива на Националната библиотека – репортаж на Айше Сали, 

БНТ, 3 април 2019 

https://btvnovinite.bg 

Националната библиотека ще работи по време на ремонта си – Николета Хаджийска, Би 

Ти Ви новините, 3 април 2019 

 

 

https://bgnesagency.com/bulgaria/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD/
http://news.bnt.bg/bg/a/zapochna-remontt-na-natsionalnata-biblioteka
https://btvnovinite.bg/bulgaria/pokazvat-drevni-nahodki-ot-sozopol-na-izlozhba-v-nacionalnata-biblioteka.html
https://www.monitor.bg/bg/a/view/voenni-karti-i-relikvi-ot-apolonija-vljazoha-v-bibliotekata-161421
https://trud.bg/
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/zapochna-remontt-na-pokriva-na-natsionalnata-biblioteka-388643.html
https://www.actualno.com/society/zapochna-dylgoochakvanijat-remont-na-pokriva-na-nacionalnata-bibliotekata-news_735474.html
https://www.monitor.bg/bg/a/view/remontirat-nacionalnata-biblioteka-za-788-000-leva-161381
https://stolica.bg/remonti/natsionalnata-bibliotekata-shte-ima-nov-staklen-pokriv
https://nova.bg/news/view/2019/04/02/245789/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/remontirat-pokriva-na-nacionalnata-biblioteka-snimki-2157418
http://news.bnt.bg/bg/a/zapochva-remontt-na-pokriva-na-natsionalnata-biblioteka
https://btvnovinite.bg/bulgaria/nacionalnata-biblioteka-shte-raboti-i-po-vreme-na-remonta-si.html
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https://offnews.bg 

Слагат рампа за снайперисти и нов стъклен покрив на Националната библиотека – 

репортаж на Калоян Константинов, offnews.bg, 3 април 2019 

https://www.dnes.bg 

Стартира ремонт на покрива на Националната библиотека – Красимир Ангелов, dnes.bg, 

3 април 2019 

https://www.dnevnik.bg 

На покрива на Националната библиотека ще има съоръжение за снайперисти – 

dnevnik.bg, 3 април 2019 

https://dariknews.bg 

Обособяват място за снайперисти на покрива на Националната библиотека – Мариана 

Корчакова, радио „Дарик“, 3 април 2019 

Националната библиотека със стъклен покрив – в. „Труд“, № 79, с. 7, 3 април 2019 

Показват мощите на Йоан Кръстител (по повод изложбата „Аполония/ Созопол в 

спиралата на времето“ в НБКМ) – Константин Събчев, в. „Телеграф“, № 4958, с. 8, 3 април 

2019 

Националната библиотека със стъклен покрив – в. „Монитор“, № 6724, с. 2, 3 април 2019 

Военни карти и реликви от Аполония влязоха в Библиотеката – в. „Монитор“, № 6724, с. 

16, 3 април 2019 

https://1kam1.com 

Започва ремонтът на Националната библиотека – 1kam1.com, 3 април 2019 

Започна ремонтът на покрива на Националната библиотека – Ваня Сухарова, в. „24 часа“, 

№ 92, с. 22, 4 април 2019 

Правят съоръжения за снайперисти върху Националната библиотека – в. „Труд“, № 80, с. 

6, 4 април 2019 

https://bnr.bg 

Огнян Герджиков: По-добре е човек да знае кога да напусне сцената (за премиерата на 

книгата „От всичко“ в НБКМ) – интервю на Ива Дойчинова, БНР/„Христо Ботев“, 5 април 

2019 

http://evropaworld.eu 

Литературна вечер за азербайджанския поет Мухаммад Физули (за литературната среща в 

НБКМ) – evropaworld.eu, 8 април 2019 

https://btvnovinite.bg 

Протече покривът на Националната библиотека „Св. с Кирил и Метододий“ – Би Ти Ви 

новините, 9 април 2019 

 

 

https://offnews.bg/kultura/slagat-rampa-za-snajperisti-i-nov-staklen-pokriv-na-natcionalnata-bibl-700591.html
https://www.dnes.bg/sofia/2019/04/03/startira-remont-na-pokriva-na-nacionalnata-biblioteka.406523
https://www.dnevnik.bg/kultura/2019/04/03/3414076_na_pokriva_na_nacionalnata_biblioteka_shte_ima/
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/obosobiavat-miasto-za-snajperisti-na-pokriva-na-nacionalnata-biblioteka-2157638
https://1kam1.com/zapochva-remontat-na-natsionalnata-biblioteka/
https://bnr.bg/hristobotev/post/101103109
http://evropaworld.eu/literaturna-vecher-za-azerbajdzhanskiya-poet-muhammad-fizuli/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/proteche-pokrivat-na-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij.html
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http://www.bta.bg/bg 

Оханами – пролетно тържество, организирано по случай цъфтежа на японските вишни 

се състоя в Националната библиотека – БТА, 9 април 2019 

https://nova.bg 

Покривът на Националната библиотека протече – репортаж на Марина Малашева, Нова 

тв, 9 април 2019 

https://news.bg 

Дъждът се стича и в сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – 

news.bg, 9 април 2019 

https://novini.bg 

Течове в сградата на Националната библиотека – novini.bg, 9 април 2019 

https://www.dnes.bg 

Дни след старта на ремонта: Протече покривът на Националната библиотека, щетите 

ще са за сметка на фирмата изпълнител и застрахователя – Красимир Ангелов, dnes.bg, 9 

април 2019 

http://news.bnt.bg 

Течове в Националната библиотека – засегнати ли са ценни книги? – репортаж на Айше 

Сали, БНТ, 9 април 2019 

https://blitz.bg 

Наводни се Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – blitz.bg, 9 април 2019 

https://www.bgonair.bg 

Седмица след старта на ремонта: Протече покривът на Националната библиотека – 

Зорница Костадинова, „България он ер“, 9 април 2019 

https://dariknews.bg 

Протече покривът на Националната библиотека – радио „Дарик“, 9 април 2019 

Покривът на Националната библиотека пак протече – в. „24 часа“, № 98, с. 8, 10 април 

2019 

Протече покривът на Националната библиотека – в. „Монитор“, № 6730, с. 6, 10 април 

2019 

Библиотеката и метрото протекоха заради ремонти – в. „Дума“, № 69, с. 5, 10 април 

2019 

В Националната библиотека се проведе пролетно тържество по случай цъфтежа на 

японските вишни – в. „Политика“, № 777, с. 22, 12 – 18 април 2019 

https://trubadurs.com 

Над 100 уникални находки от историята на Созопол/Аполония (за изложбата в НБКМ) – 

trubadurs.com, 20 април 2019 

 

http://www.bta.bg/bg
https://nova.bg/news/view/2019/04/09/246607/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5
https://news.bg/regions/dazhdat-se-sticha-i-v-sgradata-na-natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy.html
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/532757
https://www.dnes.bg/sofia/2019/04/09/dni-sled-starta-na-remonta-proteche-pokrivyt-na-nacionalnata-biblioteka.407097
http://news.bnt.bg/bg/a/techove-v-natsionalnata-biblioteka-zasegnati-li-sa-tsenni-knigi
https://blitz.bg/obshtestvo/navodni-se-natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy_news667471.html
https://www.bgonair.bg/bulgaria/2019-04-09/proteche-pokrivat-na-natsionalnata-biblioteka-malko-sled-nachaloto-na-remonta-
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/proteche-pokrivyt-na-nacionalnata-biblioteka-2158865
https://trubadurs.com/2019/04/20/nad-100-unikalni-nahodki-ot-istoriyata-na-sozopol-apoloniya/
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https://sofiapress.com 

Пътуване в живота тук и „Отвъд границите на възможното“ (премиера на новата книга 

на проф. Цеко Воденичаров в НБКМ) – Златка Вълканова, агенция „София прес“, 22 април 

2019 

https://kulturni-novini.info 

Национална литературна награда „Рашко Сугарев“ 2019. Националната библиотека „Св. 

св. Кирил и Методий“ дари на всеки от тях Юбилейния албум „Съкровищница“, 

публикуван по повод 140-годишнината от основаването на институцията – kulturni-

novini.info, 24 април 2019 

https://www.monitor.bg 

Йоана Буковска и Захари Бахаров дебютират на „София моно“ през юни (анонс за 

съпътстващо събитие в Зала „История на книгата“ в НБКМ) – Агенция „Монитор“, 25 

април 2019 

https://bgnesagency.com 

„СОФИЯ МОНО“ се завръща с девето издание под открито небе (анонс за театралното 

занимание за деца в Зала „История на книгата“ в НБКМ) – 25 април 2019 

https://offnews.bg 

„На дъх от лятото“ на журналиста Костадин Филипов изпълни Националната 

библиотека – offnews.bg, 25 април 2019 

https://stolica.bg 

„На дъх от лятото“ на Костадин Филипов събра звезди в Народната библиотека – 

stolica.bg, 25 април 2019 

http://www.obshtestvo.org 

Костадин Филипов събра знаменитости, приятели и колеги на премиерата на дебютната 

си стихосбирка „На дъх от лятото“ (за събитието в НБКМ) – obshtestvo.org, 26 април 

2019 

https://www.dnevnik.bg 

Правителството одобри 7.5 млн. лв. за УНСС (информация и за отпуснатите 2 млн. лева за 

ремонт на НБКМ) – dnevnik.bg, 30 април 2019 

https://offnews.bg 

Кабинетът отпуска 2 млн. лева за ремонт на Националната библиотека, одобрява и 

трансфера за УНСС – offnews.bg, 30 април 2019 

https://www.mediapool.bg 

Кабинетът отпуска милиони за 24 май – mediapool.bg, 30 април 2019 

https://novini.bg 

МС отпуска пари за УНСС и Националната библиотека – novini.bg, 30 април 2019 

 

https://sofiapress.com/patuvane-v-jivota-tuk-i-otvad-granitsite-na-vazmojnoto/
https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=29504&sid=21
https://www.monitor.bg/bg/a/view/joana-bukovska-i-zahari-baharov-debutirat-na-sofija-mono-prez-uni-pylna-programa-163568
https://bgnesagency.com/lifestyle/%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0/
https://offnews.bg/knigi/na-dah-ot-liatoto-na-zhurnalista-kostadin-filipov-izpalni-natcionaln-702437.html
https://stolica.bg/kultura/na-dah-ot-lyatoto-na-kostadin-filipov-sabra-zvezdi-v-narodnata-biblioteka-snimki
http://www.obshtestvo.org/show/kostadin-filipov-subra-znamenitosti-priateli-i-kolegi-na-premierata-na-debyutnata-si-stihosbirka/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/04/30/3426919_pravitelstvoto_odobri_75_mln_lv_za_unss/
https://offnews.bg/politika/kabinetat-otpuska-2-mln-leva-za-remont-na-natcionalnata-biblioteka-o-702287.html
https://www.mediapool.bg/
https://novini.bg/video/23698
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https://www.economic.bg 

Правителството даде 10 млн. лв. за УНСС и Народната библиотека – Георги Желязков, 

economic.bg, 30 април 2019 

https://www.marica.bg 

МС отпуска пари за УНСС и Националната библиотека – marica.bg, 30 април 2019 

https://www.24chasa.bg 

Борисов: Oдобряваме 7,5 млн. лв. УНСС (информация за отпуснатите 2 млн. лева за ремонт 

на НБКМ) – „24 часа онлайн“, 30 април 2019 

https://nova.bg 

Отпускат 7,5 млн. лв. за УНСС в София и 2 млн. лева за Националната библиотека – 

Методи Владимиров, Нова тв, 30 април 2019 

https://www.segabg.com 

След 7.5 млн. лв. за УНСС кабинетът отпусна 2 млн. лв. за Националната библиотека – 

segabg.com, 30 април 2019 

http://www.focus-news.net 

Министерски съвет отпусна 2 млн лева за ремонт на Националната библиотека – агенция 

„Фокус“, 30 април 2019 

https://news.bg 

Правителството дава 2 млн. лв. и за покрива на Националната библиотека – Симеон 

Янев, news.bg, 30 април 2019 

https://trafficnews.bg 

Правителството отпусна 2 млн. за Националната библиотека. „Идва 24 май, така че да 

действат“, заяви премиерът Борисов – trafficnews.bg, 30 април 2019 

 

Май 2019 

Кабинетът развърза кесията за просвета и култура. Отпуснати около 2 млн. лв. за 

ремонт на НБКМ – Силвия Георгиева, Искра Ценкова, в. „Сега“, № 100, с. 2, 1 май 2019 

Дават 30 млн. за УНСС, Библиотеката и училищни автобуси – в. „Телеграф“, № 4984, с. 2, 

1 май 2019 

Превеждат парите за Националната библиотека и УНСС – в. „Труд“, № 101, с. 5, 1 май 

2019 

Кабинетът отпусна над 15 млн. лева за наука и образование. 2 млн. лева за ремонт на 

НБКМ – в. „Политика“, № 777, с. 21, 3 – 9 май 2019 

https://www.monitor.bg 

Националната библиотека показва „Гласът на словото“ – агенция „Монитор“, 9 май 2019 

 

https://www.economic.bg/bg/news/11/pravitelstvoto-dade-10-mln-lv-za-unss-i-narodnata-biblioteka.html
https://www.marica.bg/ms-otpuska-pari-za-unss-i-nacionalnata-biblioteka-Article-205385.html
https://www.24chasa.bg/novini/article/7426689
https://nova.bg/news/view/2019/04/30/248856/%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-75-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%81-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-2-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://www.segabg.com/hot/sled-unss-kabinetut-otpusna-pari-i-za-remont-na-nacionalnata-biblioteka
http://www.focus-news.net/news/2019/04/30/2652282/ministerski-savet-otpusna-2-mln-leva-za-remont-na-natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy.html
https://news.bg/politics/pravitelstvoto-dava-2-mln-lv-i-za-pokriva-na-natsionalnata-biblioteka.html
https://trafficnews.bg/politika/pravitelstvoto-otpusna-2-mln-natsionalnata-biblioteka-140539/
https://www.monitor.bg/bg/a/view/nacionalnata-biblioteka-pokazva-glasyt-na-slovoto-164724
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http://www.focus-news.net 

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде открита изложбата 

„Гласът на словото“, посветена на св. Константин-Кирил Философ – агенция „Фокус“, 10 

май 2019 

https://btvnovinite.bg 

За празника на библиотекарите – безплатни карти за Националната библиотека. На 11 

май честваме 1150 години от успението на Кирил– Теодора Енчева, Би Ти Ви новините, 10 

май 2019 

http://predimalko.com 

Свидетелства за Константин–Кирил Философ. Днес беше откита изложба по повод 1150 

години от успението му – Теодора Енчева, Би Ти Ви/ predimalko.com, 10 май 2019 

https://bgnesagency.com 

„Гласът на словото“ – изложба за Константин-Кирил Философ – агенция БГНЕС, 10 май 

2019 

http://bnr.bg 

Изложба с оригинали от фонда на Националната библиотека се открива днес 

в Централното фоайе – Светослава Кузманова, „Хоризонт“ / БНР, 10 май 2019 

https://www.glas.bg 

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде открита изложбата 

„Гласът на словото“, посветена на св. Константин-Кирил Философ – glas.bg, 10 май 2019 

https://bg.time.mk 

Свидетелства за св. Кирил Философ в Националната библиотека – bg.time.mk, 10 май 2019 

https://novini247.com 

„Гласът на словото“ – изложба за Константин-Кирил Философ – novini247.com, 11 май 

2019 

http://www.videoclip.bg 

„Гласът на словото“ – изложба с оригинали от фонда на Националната библиотека – 

videoclip.bg, 10 май, 2019 

https://almanews.bg 

Националната библиотека откри изложба, посветена на 1150-годишнината от 

Успението на св. Константин–Кирил Философ – almanews.bg, 11 май 2019 

https://www.youtube.com 

Стефан Лазаров, „Есета“ – представяне в Народната библиотека (за книгата и 

изложбата, посветени на 120 г. от рождението на Панчо Владигеров) – youtube.com, 20 май 

2019 

 

 

http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2656075/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/za-praznika-na-bibliotekarite-bezplatni-karti-za-nacionalna-biblioteka.html
http://predimalko.com/
https://bgnesagency.com/tag/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
http://bnr.bg/horizont/post/101116888/izlojba-s-originali-ot-fonda-na-nacionalnata-biblioteka-se-otkriva-dnes-v-centralnoto-foaie
https://www.glas.bg/1818704/v-nacionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodij-she-bde-otkr
https://bg.time.mk/c/2b4c3062ca/
https://novini247.com/
http://www.videoclip.bg/watch/972113
https://almanews.bg/2019/05/11/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6/
https://www.youtube.com/watch?v=05IeWSPeOMY
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http://sbj-bg.eu 

Представят Григор Нарекаци и неговата „Книга със скръбни песнопения“ (за премиерата 

в НБКМ) – Розалина Евдокимова/ СБЖ, sbj-bg.eu, 20 май 2019 

https://btvnovinite.bg 

„София моно“ … за пръв път богата детстка програма (анонс за театралното занимание 

за деца в Зала „История на книгата“ в НБКМ) – Би Ти Ви новините, 21 май 2019 

https://sofia.plays.bg 

„София моно“ сбезплатна детска програма (анонс за театралното занимание за деца в 

Зала „История на книгата“ в НБКМ) – sofia.plays.bg, 21 май 2019 

https://www.dnevnik.bg 

Фогалерия: Калиграфия в Националната библиотека – „Дневник.бг“, 23 май 2019 

https://frognews.bg 

Президентът Румен Радев: Българският език е нашият щит (за празника пред НБКМ на 

24 май) – frognews.bg, 24 май 2019 

https://www.kmeta.bg 

Четем фентъзи и много исторически книги (интервю с доц. д-р Красимира Александрова 

по повод 24 май) – Мария Димитрова, kmeta.bg, 22 май 2019 

Библиотеката с миниатюра на Солунските братя – Светлана Трифоновска, в. „Телеграф“, 

№ 5004, с. 11, 22 май 2019 

http://news.bnt.bg 

Генералният директор на ЮНЕСКО се включи в тържествата за 24 май (за празника 

пред НБКМ) – Тихомир Игнатов, БНТ, 24 май 2019 

http://epicenter.bg 

Президентът Радев и шефът на ЮНЕСКО поведоха шествието в столицата (за 

честването на 24 май пред НБКМ) – epicenter.bg, 24 май 2019 

http://www.focus-news.net 

София: Десетки ученици и учители се събраха пред Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ за тържественото честване на 24 май – Агенция „Фокус“, 24 май 

2019 

http://glasove.com 

Румен Радев: Благословени сме да имаме за покровители светци, дарили ни буквите (за 

честването на 24 май пред НБКМ) – glasove.com, 24 май 2019 

http://www.pan.bg 

Румен Радев: Благословени сме да имаме за покровители светци, дарили ни буквите (за 

честването на 24 май пред НБКМ) – pan.bg, 24 май 2019 

 

 

http://sbj-bg.eu/index.php?t=42781
https://btvnovinite.bg/lifestyle/liubopitno/sofija-mono-s-marius-kurkinski-kamen-donev-joana-bukovska-i-zahari-baharov.html
https://sofia.plays.bg/courses/view/794
https://www.dnevnik.bg/photos/2019/05/23/3910491_fogaleriia_kaligrafiia_v_nacionalnata_biblioteka/
https://frognews.bg/novini/prezidentat-rumen-radev-balgarskiiat-ezik-nashiiat-shtit.html
https://www.kmeta.bg/chetem-fentuzi-i-mnogo-istoricheski-knigi
http://news.bnt.bg/bg/a/generalniyat-direktor-na-yunesko-se-vklyuchi-v-trzhestvata-za-24-may
http://epicenter.bg/article/Prezidentat-Radev-i-shefat-na-YuNESKO-povezhdat-shestvieto-v-stolitsata-za-24-may/183903/2/0
http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2661859/
http://glasove.com/categories/svyat/news/rumen-radev-dylboko-v-temelite-na-nashata-dyrzhavnost-sa-vgradeni-pismenostta-i-duhovnosta
http://www.pan.bg/view_article-6-478849-rumen-radev-blagosloveni-sme-da-imame-za-pokroviteli-svetci-darili-ni-buk.html
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https://www.detskiknigi.com 

„София Моно 2019“ с богата детска програма (анонс за театралното занимание за деца в 

Зала „История на книгата“ в НБКМ) – detskiknigi.com, 25 май 2019 

Посланик Стефано Балди: Горд съм, че предшественикът ми Позитано спасява София от 

опожаряване (интервю по повод гостуваща изложба за Леонардо в Националната 

библиотека) – Любомир Михайлов, в. „Стандарт“, № 30, с. 14, 31 май – 6 юни 2019 

 

 

Юни 2019 

http://bnr.bg 

Изложба в Националната библиотека откри Седмицата на Албания в България – 

Йорданка Иванова, Радио „България“ / БНР, 5 юни 2019 

https://kultura.bg 

Яни Милчаков, „Дипломация, социология, стихознание“ (за книгата преди представянето ѝ 

в Националната библиотека) – Портал „Култура“, 6 юни 2019 

http://culturecenter-su.org 

„Яни Милчаков – дипломация, социология, стихознание“. Представяне на сборника в 

Националната библиотека – culturecenter-su.org, 6 юни 2019 

https://bgnesagency.com 

Изложба разказва за непознатия д-р Николай П. Николаев (за откриването на експозицията 

в НБКМ) – агенция БГНЕС, 10 юни 2019 

https://www.bnr.bg 

Предстояща премиера с избрани стихове на Виолета Христова (в НБКМ) – Димитрина 

Кюркчиева, БНР, 11 юни 2019 

http://epicenter.bg 

Представиха „Доктрината Тръмп“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий“ – epicenter.bg, 12 юни 2019 

https://trud.bg 

Интелектуалци обсъждаха книга за Тръмп (за премиерата на „Доктрината Тръмп и 

неолибералния глобализъм“ в НБКМ) – в. „Труд“, 12 юни 2019 

Интелектуалци обсъждаха монография за Тръмп. Премиера на книгата „Доктрината 

„Тръмп“ срещу неолибералния глобализъм“ в НБКМ – в. „Труд“, № 136, с. 7, 13 юни 2019 

Юристът д-р Борислав Цеков с монография за президента Тръмп: В Народната 

библиотека бе представено задълбоченото изследване за доктрината на американския 

лидер и сблъсъка ѝ с неолибералния глобализъм – в. „Земя“, № 110, 13 юни 2019 

 

 

https://www.detskiknigi.com/sofija-mono-2019-s-bogata-detska-programa/
http://bnr.bg/
https://kultura.bg/
http://culturecenter-su.org/
https://bgnesagency.com/
https://www.bnr.bg/
http://epicenter.bg/
https://trud.bg/
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https://novini.bg 

„Доктрината Тръмп“ – един прочит на глобалното управление на президента на САЩ (за 

представянето на книгата в НБКМ) – novini.bg, 13 юни 2019 

http://alef-bg.org 

За Шимон Перес от първо лице: Синът на големия израелски и световен политик идва в 

България за премиерата на „Няма място за малки мечти“ (в НБКМ) – alef-bg.org, 18 юни 

2019 

https://www.24chasa.bg 

Хеми Перес: Баща ми Шимон Перес беше дърво, което пропускаше светлина през клоните 

си – Митьо Маринов, „24 часа онлайн“, 19. юни 2019 

http://www.hiclub.bg 

Хеми Перес: Баща ми Шимон Перес беше дърво, което пропускаше светлината през 

клоните си – hiclub.bg, 19 юни 2019 

Хеми Перес: Баща ми Шимон беше дърво, което пропуска светлината през клоните 

си. Синът на покойния израелски президент представи книгата му „Няма място за малки 

мечти“ в НБКМ – Митьо Маринов, Митьо, „24 часа“, № 165, с. 19/24, 20 юни 2019 

https://www.bgdnes.bg 

Хеми Перес: Баща ми Шимон казваше, че ние можем всичко – bgdnes.bg, 20 юни 2019 

https://offnews.bg 

Изложба, посветена на 110-годишнината от рождението на Димитър Димов – „Оф нюз“, 

24 юни 2019 

http://www.focus-news.net 

Д-р Милена Катошева: По повод 110-годишнина от рождението на Димитър Димов 

организираме изложба в Националната библиотека – интервю на Цветилена Симеонова, 

Агенция „Фокус“, 25 юни 2019 

https://www.24chasa.bg 

Днес отбелязваме 110 години от рождението на Димитър Димов (анонс са изложбата в 

НБКМ) – Мила Манолова, в. „24 часа“, 25 юни 2019 

https://www.ploshtadslaveikov.com 

Показват ръкописа на „Тютюн“ за 110 г. от рождението на Димитър Димов. Лични вещи 

на писателя, кореспонденция и спомени на негови съвременници в изложба в Националната 

библиотека – „Площад Славейков“, 25 юни 2019 

https://azcheta.com 

Изложба по повод 110-годишнината от рождението на Димитър Димов ще се проведе в 

Национална библиотека – Диляна Денева, „Аз чета“, 25 юни 2019 

http://www.desant.net 

България отбелязва 110 години от рождението на Димитър Димов (анонс за експозицията 

в НБКМ) – „Десант.нет“, 25 юни 2019 

https://novini.bg/bylgariya/politika/542521
http://alef-bg.org/%D0%B7%D0%B0-%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5/
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7514979
http://www.hiclub.bg/Article/7514987
https://www.bgdnes.bg/Article/7516161
https://offnews.bg/kultura/izlozhba-posvetena-na-110-godishninata-ot-rozhdenieto-na-dimitar-dimo-705992.html
http://www.focus-news.net/news/2019/06/25/2673702/d-r-milena-katosheva-po-povod-110-godishnina-ot-rozhdenieto-na-dimitar-dimov-organizirame-izlozhba-v-natsionalnata-biblioteka.html
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7523031
https://www.ploshtadslaveikov.com/pokazvat-rakopisa-na-tyutyun-za-110-g-ot-rozhdenieto-na-dimitar-dimov/
https://azcheta.com/izlozhba-po-povod-110-godishninata-ot-rozhdenieto-na-dimitar-dimov-shte-se-provede-v-natsionalnata-biblioteka/
http://www.desant.net/show-news/50304
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https://plovdivglas.bg 

Д-р Милена Катошева: По повод 110-годишнина от рождението на Димитър Димов 

организираме изложба в Националната библиотека – „Пловдив глас.бг“, 25 юни 2019 

https://seen.bg 

Днес отбелязваме 110 години от рождението на Димитър Димов… Откриването на 

„Димитър Димов в писма и спомени“ е на 27 юни (четвъртък) от 11:30 часа в Национална 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – seen.bg, 25 юни 2019 

https://www.economy.bg 

Житейски мъдрости от Димитър Димов: На 25 юни 2019 г. се навършват 110 години от 

рождението на големия български писател (анонс за изложбата „Димитър Димов в писма и 

спомени“ в НБКМ) – „Икономика.бг“, 25 юни 2019 

https://momichetata.com 

110 години от рождението на писателя Димитър Димов. В негова чест на 27 юни в 11:30 

часа в Националната библиотека ще бъде открита изложбата „Димитър Димов в писма 

и спомени“ – Габриела Беличковска, momichetata.com, 25 юни 2019 

https://www.plovdiv24.bg 

Навършват се 110 г. от рождението на Димитър Димов… Откриването на „Димитър 

Димов в писма и спомени“ е на 27 юни от 11:30 часа в Национална библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий“ – „Пловдив24.бг“, 25 юни 2019 

https://woman.bg 

И след 110 години Димитър Димов е прав: Все по-ясно виждам, че… (анонс за изложбата 

„Димитър Димов в писма и спомени“ в НБКМ) – woman.bg, 25 юни 2019 

http://newsart.net 

Днес отбелязваме 110 години от рождението на Димитър Димов (анонс за изложбата 

„Димитър Димов в писма и спомени“ в НБКМ) – Ваня Недева, „Нюзарт.бг“, 25 юни 2019 

Вадят ръкописи на Димитър Димов. Изложба, посветена на 110-годишнината от 

рождението му ще се открие в НБКМ – в. „Телеграф“, № 5038, с. 7, 26 юни 2019 

Изложбата „Димитър Димов в писма и спомени“ се открива утре в НБКМ – в. „Дума“, № 

120, с. 19, 26 юни 2019 

https://duma.bg 

Изложбата „Димитър Димов в писма и спомени“ се открива утре в НБКМ – в. „Дума“, № 

120, 26 юни 2019 

http://news.bnt.bg 

Изложба „Димитър Димов в писма и спомени“ в Националната библиотека – БНТ, 27 юни 

2019 

https://www.topvesti.bg 

Изложба „Димитър Димов в писма и спомени“ в Националната библиотека – 

„Топвестбг“,27 юни 2019 

https://plovdivglas.bg/1901998/d-r-milena-katosheva-po-povod-110-godishnina-ot-rozhdenieto
https://seen.bg/article/1-koy/3704-dnes-otbelyazvame-110-godini-ot-rozhdenieto-na-dimitar-dimov
https://www.economy.bg/history/view/35552/Zhitejski-mydrosti-ot-Dimityr-Dimov-
https://momichetata.com/neshto-za-chetene/110-godini-ot-rozhdenieto-na-pisatelya-dimitr-dimov
https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Navurshvat-se-110-g-ot-rozhdenieto-na-Dimitur-Dimov-878014
https://woman.bg/art-box/i-sled-110-godini-dimitur-dimov-e-prav-vse-po-yasno-vizhdam-che-nashiyat-svyat-shte-zagine-ot-alchnostta-si.51555.html
http://newsart.net/node/6571
https://duma.bg/izlozhbata-dimitar-dimov-v-pisma-i-spomeni-se-otkriva-utre-v-nbkm-n194628
http://news.bnt.bg/bg/a/izlozhba-dimitr-dimov-v-pisma-i-spomeni-v-natsionalnata-biblioteka
https://www.topvesti.bg/c/lZsWnWsBmGY-kCSo1gAa/2019-06-27/izlozhba-%E2%80%9Edimitur-dimov-v-pisma-i-spomeni-v-nacionalnata-biblioteka
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https://bg.time.mk 

Изложба „Димитър Димов в писма и спомени“ в Националната библиотека – „БГ тайм“, 

27 юни 2019 

http://www.bta.bg/bg 

Националният литературен музей отрива изложба, посветена на 110 години от 

рождението на Димитър Димов, в Националната библиотека – Ирина Симеонова, БТА, 27 

юни 2019 

https://eurocom.bg 

110 години Димитър Димов: Годишнината се отбелязва с изложба сними и експонати от 

живота му (анонс за експозицията в НБКМ) – „Евроком.бг“, 27 юни 2019 

http://f2ftv.net 

110 години от рождението на лекаря, който нарече душите на 2 влюбени „осъдени“ 

(анонс за експозицията в НБКМ) – F2F TV, 27 юни 2019 

https://sofiapress.com 

Изложбата „Димитър Димов в писма и спомени“ се открива в НБКМ – Пламен Михайлов, 

27 юни 2019 

http://news.bnt.bg 

Изложба „Димитър Димов в писма и спомени“ в Националната библиотека – БНТ, 27 юни 

2019 

https://bgnesagency.com 

Изложбата „Димитър Димов в писма и спомени“ – мост между миналото и 

настоящето – агенция „БГНЕС“, 27 юни 2019 

https://www.segabg.com 

Открита е изложба за класика Димитър Димов. Тя е по повод 110 г. от рождението му – 

Елена Георгиева, segabg.com, 28 юни 2019 

Открита е изложба за класика Димитър Димов. По повод 110 години от рождението му е 

открита изложба в НБКМ – Елена Георгиева, в „Сега“, № 149, с. 16, 28 юни 2019 

Показват ръкописите на „Тютюн“. По повод 110 г. от рождението на Димитър Димов в 

НБКМ беше открита изложбата „Димитър Димов в писма и спомени“ – Адела Коцева, в. 

„Телеграф“, № 5040, с. 8, 28 юни 2019 

https://impressio.dir.bg 

ГОЛЕМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ: „Димитър Димов в писма и спомени“ (изложба на 

Националния литературен музей в НБКМ) – 28 юни 2019 

http://skif.bg 

Ценни издания и ръкописи на Димитър Димов са изложени в Националната библиотека – 

„Скиф.бг“, 28 юни 2019 

 

https://bg.time.mk/c/93579ac60f/izlozba-dimitar-dimov-v-pisma-i-spomeni-v-nacionalnata-biblioteka.html
http://www.bta.bg/bg
https://eurocom.bg/news/article/110-godini-dimitur-dimov
http://f2ftv.net/2019/06/27/110-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE/
https://sofiapress.com/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC/
http://news.bnt.bg/bg/a/izlozhba-dimitr-dimov-v-pisma-i-spomeni-v-natsionalnata-biblioteka
https://bgnesagency.com/bulgaria/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%BF/
https://www.segabg.com/node/77621
https://impressio.dir.bg/ikoni/otkrita-beshe-izlozhbata-dimitar-dimov-v-pisma-i-spomeni
http://skif.bg/index.php/knigi/novini/7735-tzenni-izdaniya-i-rakopisi-na-dimitar-dimov-sa-izlozheni-v-natzionalnata-biblioteka
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https://trafficnews.bg 

Ръкописът на „Тютюн“, пишещата машина и очилата на Димитър Димов в 

Националната библиотека. Изложбата с личните вещи на писателя може да бъде видяна 

до 7 юли – „Трафикнюз.бг“, 29 юни 2019 

 

Юли 2019 

https://armymedia.bg 

Европеецът Димитър Димов – между науката и литературата – Росица Цонева, в. 

„Българска армия“ / „Армимедиа.бг“, 5 юли 2019 

http://www.bta.bg 

Изложбата „Изкуството на книгата в Хърватия“ ще бъде открита в Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Ирина Симеонова, БТА, 5 юли 2019 

https://stolica.bg 

Ценни книги от Хърватия гостуват в Националната библиотека – „Столица.бг“, 6 юли 

2019 

https://kultura.bg 

НШИЯТ ИЗБОР: Изложба „Изкуството на книгата в Хърватия“ в Националната 

библиотека – Портал „Култура“, 7 юли 2019 

http://dvatabuka.site 

Изложба на хърватски ръкописи в София – „Двата бука.сайт“, 7 юли 2019 

http://www.bta.bg 

Изложбата „Изкуството на книгата в Хърватия“ ще бъде открита в Националната 

библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – Ирина Симеонова, БТА, 9 юли 2019 

http://bnr.radio 

Националната библиотека показва „Изкуството на книгата в Хърватия“ – Светлана 

Кузманова, „Хоризонт“ /БНР, 9 юли 2019 

https://duma.bg 

Изкуството на книгата в Хърватия представя изложба в Националната библиотека – в. 

„Дума“, 9 Юли 2019 

http://www.focus-news.net 

Предстоящи събития: Изложба „Изкуството на книгата в Хърватия“ се открива в 11:00 

часа в Националната библиотека – агенция „Фокус“, 9 юли 2019 

https://novini.bg 

Ден на отворените врати в Националната библиотека по повод 230 години от 

рождението на Васил Априлов – Новини.бг, 15 юли 2019 

 

https://trafficnews.bg/kultura/rakopisat-tyutyun-pisheshtata-mashina-i-ochilata-dimitar-146732/
https://armymedia.bg/
http://www.bta.bg/
https://stolica.bg/
https://kultura.bg/
http://dvatabuka.site/
http://www.bta.bg/
http://bnr.radio/
https://duma.bg/
http://www.focus-news.net/
https://novini.bg/
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https://www.monitor.bg 

Библиотеката вади духовното завещание на Васил Априлов – агенция „Монитор“, 15 юли 

2019 

https://sportandlife.net 

„Заветът“ на Васил Априлов може да се види в Националната библиотека по повод 230 г. 

от рождението му – „Спорт енд лайф“, 15 юли 2019 

https://duma.bg 

Ден на отворените врати в НБКМ – в. „Дума“ №135/ „Дума.бг“, 17 юли 2019 

https://mysofia.bg 

Ден на отворените врати в Националната библиотека – „Моята София“, 17 юли 2019 

http://news.bnt.bg 

Изваждат завета на Васил Априлов от трезора на БНБ (за Деня на отворените врати в 

НБКМ) – репортаж на Айше Сали, БНТ, 18 юли 2019 

https://btvnovinite.bg 

Националната библиотека пази оригинал на завещанието на Васил Априлов. То може да се 

види в деня на отворените врати на библиотеката – репортаж на Теодора Енчева, Би Ти 

Ви, 18 юли 2019 

https://stolica.bg 

Завещанието на Васил Априлов се пази в Националната библиотека – Десислава Михалева, 

Столица.бг, 18 юли 2019 

https://www.gabrovodaily.info 

Националната библиотека в София показва оригинала на Априловото завещание – 

„Габрово дейли“, 18 юли 2019 

https://lupa.bg 

Завещанието на Васил Априлов е в Националната библиотека. Оригиналът на документа е 

приет за съхранение от бащата на Стоянка Мутафова – Константин Мутафов – 

„Лупа.бг“, 18 юли 2019 

http://vijnovinite.com 

Изваждат завета на Васил Априлов от трезора на БНБ – „Виж новините“, 18 юли 2019 

http://bnr.bg 

Националната библиотека показва духовното завещание на Васил Априлов. По повод 230 

години от рождението на възрожденеца библиотеката обяви Ден на отворените врати – 

Светослава Кузманова, Добромир Видев, „Хоризонт“ /БНР,19 юли 2019 

https://nova.bg 

Показват оригинала на Духовното завещание на Васил Априлов – Нова тв, 19 юли 2019 

 

https://www.monitor.bg/
https://sportandlife.net/
https://duma.bg/
https://mysofia.bg/
http://news.bnt.bg/
https://btvnovinite.bg/
https://stolica.bg/
https://www.gabrovodaily.info/
https://lupa.bg/
http://vijnovinite.com/
http://bnr.bg/
https://nova.bg/
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https://www.24chasa.bg 

Народна библиотека показа завещанието на Васил Априлов в оригинал – Ваня Сухарова, 

„24 часа онлайн“, 19 юли 2019 

https://www.dnes.bg 

Ден на отворените врати в Националната библиотека. Ще бъде показан оригиналният 

завет на Васил Априлов – Нели Христова, Днес.бг, 19 юли 2019 

https://www.youtube.com 

За първи път: Националната библиотека показва завещанието на Васил Априлов – BGNES 

Agency, 19 юли 2019 

юли 2019 

https://artday.bg 

Десетки родолюбци се поклониха пред „Завещанието“ на Васил Априлов (за Деня на 

отворените врати в НБКМ) – Артдей.бг, 19 юли 2019 

https://bg.time.mk 

Народна библиотека показа завещанието на Васил Априлов в оригинал – Бг.тайм, 19 юли 

2019 

https://standartnews.com 

Честваме 230 г. от рождението на Васил Априлов (за Деня на отворените врати в НБКМ) – 

агенция „Стандарт нюз“, 19 юли 2019 

https://bunt.bg 

За първи път: Националната библиотека показва завещанието на Васил Априлов – 

Бунт.бг/ БГНЕС/, 19 юли 2019 

http://www.videoclip.bg 

За първи път: Националната библиотека показва завещанието на Васил Априлов – 

„Видеоклип.бг“, 19 юли 2019 

https://bgnesagency.com 

Библиотеката показа завета на Васил Априлов – видеорепортаж, агенция БГНЕС, 19 юли 

2019 

http://www.desant.net 

Вадят за първи път пред публика завещанието на Васил Априлов – „Десант.нет“, 19 юли 

2019 

http://www.hiclub.bg 

Националната библиотека показа завещанието на Васил Априлов – Ваня Сухарова, 

hiclub.bg, 19 юли 2019 

http://skif.bg 

Националната библиотека покава оригиналното завещание на Васил Априлов – „Скиф.бг“, 

19 юли 2019 

https://www.24chasa.bg/
https://www.dnes.bg/
https://www.youtube.com/
https://artday.bg/
https://bg.time.mk/
https://standartnews.com/
https://bunt.bg/
http://www.videoclip.bg/
https://bgnesagency.com/
http://www.desant.net/
http://www.hiclub.bg/
http://skif.bg/


127 

 

https://eurocom.bg 

Представят духовното завещание на Васил Априлов. Желаещите могат да видят 

оригинала му в Националната библиотека – „Евроком.бг“, 19 юли 2019 

https://topvesti.bg 

Честваме 230 г. от рождението на Васил Априлов – „Топвести.бг“, 19 юли 2019 

https://www.vbox7.com 

Показват оригинала на Духовното завещание на Васил Априлов – vbox7.com, 19 юли 2019 

http://epicenter.bg 

Мирела Костадинова: Неблагодарността още приживе преследва Васил Априлов. През 

тази година честваме 230 г. от рождението на възрожденеца (информация за Деня на 

отворените врати в НБКМ) – 26 юли 2019 

 

Август 2019 

13 459 са регистрираните читатели в НБКМ за първото полугодие на 2019 г. // Дума, № 160, 

21 август 2019, с. 13. 

 

Септември 2019 

Творци и политици се простиха с Левчев. // Труд, № 227, 30 септември 2019, с. 5. 

Поклонението бе в Националната библиотека. 

Богдановски, Лео. Библиотеката с първо поклонение заради поета. // Телеграф, № 5131, 29 

септември 2019, с.1. 

Поклонението на Любомир Левчев в НБКМ. 

Отиде си поет от световна величина – Любомир Левчев. // Монитор, № 6874, 26 септември 

2019, с. 16. 

Сбогуваме се с големия майстор на словото в Националната библиотека „Св.св. Кирил и 

Методий“ . 

Балева, Мариела. Възраждат паметта на св. Софроний Врачански. // Труд, № 220, 20 

септември 2019, с. 12. 

Доц. Красимира Александрова, директор на Националната библиотека показва първия 

Софрониев препис на „История славянобългарска“ . 

Тошева, Райна. Патриарх Неофит във Враца : Софроний Врачански ни благославя от 

небесата : Градът се поклони на честната глава на Климент Охридски / Райна Тошева, 

Константин Събчев. // Телеграф, № 5122, 19 септември 2019, с. 9. 

На 17 септември за първи път в Регионалният исторически музей бяха представени три от 

най-ценните и известни ръкописи на Свети Софроний Врачански, които се съхраняват в 

Националната библиотека. Това са първият Софрониев препис на „История 

славянобългарска“, направен през 1765 г. в гр. Котел, Часословец от 1768 г. и Поучения и 

словосказания за празниците Господни от 1802 г. 

https://eurocom.bg/
https://topvesti.bg/
https://www.vbox7.com/
http://epicenter.bg/
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Октомври 2019 

БГНЕС, 4 октомври 2019 

Магдалена Манолова за изложбата „Българският оперен мит" 

https://bgnesagency.com/bulgaria/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5

%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-

%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%bf%d0%be-

%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8/ 

 

11 октомври, „Черногорското печатане на кирилица" 

http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_e27hkdn3 

https://www.kingsimeon.bg/2019/10/n-v-tsar-simeon-ii-prisastva-na-otkrivaneto-na-izlozhbata-

chernogorskoto-kirilsko-pechatane/ 

https://eurocom.bg/news/article/150-godini-ban 

http://www.hiclub.bg/Article/7705060 

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7694809 

Черногорски кирилски печатни книги показва изложба. // Дума, № 198, 16 октомври 2019, 

с. 13. 

Изложбата, открита в НБКМ е посветена на 525 години от отпечатването на първата 

печатна книга – „Октоих – първогласник“ . 

Цар и двама министри на културата гледат книги на по 500 години. // 24 часа, № 277, 12 

октомври 2019, с. 80. 

Изложбата „Черногорското печатане на кирилица“ е подарък за 150-годишнината на БАН. 

Откриването ѝ беше в НБКМ. 

Манолова, Мила. Ценни книги на 500 г. гостуват в Националната библиотека. // 24 часа, № 

275, 10 октомври 2019, с. 21, 24. 

Изложбата „Черногорското печатане на кирилица“ е дар за 150-годишнината на БАН от 

колегите им от Черна гора. 

Клисурова, Лиляна. Показват първия препис на Паисиевата история. // 24 часа, № 291, 26 

октомври 2019, с. 4. 

Първият препис на „История славянобългарска“, направен от Софроний Врачански през 

1762 г., ще бъде изложен в Гербовата зала на Президентството и показан на гражданите на 

1 ноември. 

Милков, Георги. Откриха следа към България, подреждайки новата библиотека на Катар. // 

24 часа, № 271, 6 октомври 2019, с. 19. 

Натъкват се на документи от времето на Османската империя, свързани с историята на 

Катар, Саудитска Арабия, Кувейт и целия Персийски залив, чиито оригинали се съхраняват 

в архива на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ . 

https://bgnesagency.com/bulgaria/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8/
https://bgnesagency.com/bulgaria/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8/
https://bgnesagency.com/bulgaria/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8/
https://bgnesagency.com/bulgaria/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8/
http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_e27hkdn3
https://www.kingsimeon.bg/2019/10/n-v-tsar-simeon-ii-prisastva-na-otkrivaneto-na-izlozhbata-chernogorskoto-kirilsko-pechatane/
https://www.kingsimeon.bg/2019/10/n-v-tsar-simeon-ii-prisastva-na-otkrivaneto-na-izlozhbata-chernogorskoto-kirilsko-pechatane/
https://eurocom.bg/news/article/150-godini-ban
http://www.hiclub.bg/Article/7705060
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7694809
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УНИБИТ откри академичната година пред Националната библиотека. // Телеграф, № 5134, 

2 октомври 2019, с. 9. 

 

21 октомври, среща на директорите на националните библиотеки от Югоизточна Европа 

https://bnr.bg/horizont/post/101180571/godishna-konferencia-na-direktorite-na-nacionalni-

biblioteki-ot-ugoiztochna-evropa-v-sofia 

 

24 октомври, в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе кръгла маса 

на тема „По дирите на безценни документи“  

БНР, доц.Александрова 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=6Ly7uLjAYEM&feature=emb_title 

https://youtu.be/f2Vu56L6W0U  

https://bnr.bg/horizont/post/101182072 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101181524 

 

29 октомври, Център за спогодби и медиация при Софийския районен и Софийския градски 

съд в партньорство с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

https://bnr.bg/horizont/post/101184731/v-opit-za-namalavane-na-agresiata-v-uchilishte 

 

Изложба дърворезби на Ал. Алексиев, 30 октомври, „Дарик“ радио 

https://darikradio.bg/izlozba-na-darvorezbara-aleksei-aleksiev-v-nacionalnata-biblioteka.html 

 

Ноември 2019 

Проблемите, вълнували Бърнард Шоу преди 70 години, още търсят решение. // Земя, № 214, 

8 ноември 2019, с. 4 (Приложение „Съботник“ ) 

Опашки под дъжда заради „История славянобългарска“ : Патриарх Неофит поздрави 

всички българи за Деня на народните будители. // Монитор, № 6906, 2-3 ноември 2019, с. 8. 

По случай Деня на народните будители в Президентството бе показан първият оригинален 

препис на „История славянобългарска“, предоставен от НБКМ. 

Събчев, Константин. 50 лв. за тефтерчетата на Левски, Ботев и Раковски : Продават ги с 

флашка със запис на оригинала. // Телеграф, № 5165, 2 ноември 2019, с. 6. 

Народната библиотека ги представи за първи път заедно. 

 

 

https://bnr.bg/horizont/post/101180571/godishna-konferencia-na-direktorite-na-nacionalni-biblioteki-ot-ugoiztochna-evropa-v-sofia
https://bnr.bg/horizont/post/101180571/godishna-konferencia-na-direktorite-na-nacionalni-biblioteki-ot-ugoiztochna-evropa-v-sofia
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=6Ly7uLjAYEM&feature=emb_title
https://youtu.be/f2Vu56L6W0U
https://bnr.bg/horizont/post/101182072
https://bnr.bg/hristobotev/post/101181524
https://bnr.bg/horizont/post/101184731/v-opit-za-namalavane-na-agresiata-v-uchilishte
https://darikradio.bg/izlozba-na-darvorezbara-aleksei-aleksiev-v-nacionalnata-biblioteka.html
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9 ноември 2019, интервю с доц. Кр. Александрова в „Седмицата“ на „Дарик“ радио 

https://www.youtube.com/watch?v=SY8frB4btyM 

 

19 ноември 2019, Репортаж с интервю на доц. д-р Кр. Александрова по ТВ „България он ер" 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/180661-kak-se-pochistvat-i-poddarzhat-knigite-v-

natsionalnata-biblioteka 

 

Декември2019 

10 декември 

Националната библиотека на 141 години  

https://darikradio.bg/obstestven-savet-da-razshirim-nacionalnata-biblioteka-sas-zakrita-gradina-

za-chitalni.html 

http://news.bnt.bg/bg/a/natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-stana-na-141-godini 

http://news.bnt.bg/bg/a/natsionalnata-biblioteka-chestva-141-godini-ot-szdavaneto-si 

https://www.bnr.bg/horizont/post/101202633/nacionalnata-biblioteka-otbelazva-141-godini-ot-

osnovavaneto-si 

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/572454 

http://kanal3.bg/news/culture/110725-Nacionalnata-biblioteka-otbelyazva-141-godini-ot-

sazdavaneto-si 

https://trafficnews.bg/obshtestvo/razdavat-bezplatni-chitatelski-karti-po-sluchai-141-162955/ 

 

БНР, „Христо Ботев“ Радио енциклопедия 

Поредица от 5 радио епизода „По следите на безценните документи" 

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101199207/po-sledite-na-bezcennite-dokumenti-1 

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101202655/po-sledite-na-bezcennite-dokumenti-2 

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101205685/po-sledite-na-bezcennite-dokumenti-3 

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101207863/po-sledite-na-bezcennite-dokumenti-4 

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101209658/po-sledite-na-bezcennite-dokumenti-5 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SY8frB4btyM
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/180661-kak-se-pochistvat-i-poddarzhat-knigite-v-natsionalnata-biblioteka
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/180661-kak-se-pochistvat-i-poddarzhat-knigite-v-natsionalnata-biblioteka
https://darikradio.bg/obstestven-savet-da-razshirim-nacionalnata-biblioteka-sas-zakrita-gradina-za-chitalni.html
https://darikradio.bg/obstestven-savet-da-razshirim-nacionalnata-biblioteka-sas-zakrita-gradina-za-chitalni.html
http://news.bnt.bg/bg/a/natsionalnata-biblioteka-sv-sv-kiril-i-metodiy-stana-na-141-godini
http://news.bnt.bg/bg/a/natsionalnata-biblioteka-chestva-141-godini-ot-szdavaneto-si
https://www.bnr.bg/horizont/post/101202633/nacionalnata-biblioteka-otbelazva-141-godini-ot-osnovavaneto-si
https://www.bnr.bg/horizont/post/101202633/nacionalnata-biblioteka-otbelazva-141-godini-ot-osnovavaneto-si
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/572454
http://kanal3.bg/news/culture/110725-Nacionalnata-biblioteka-otbelyazva-141-godini-ot-sazdavaneto-si
http://kanal3.bg/news/culture/110725-Nacionalnata-biblioteka-otbelyazva-141-godini-ot-sazdavaneto-si
https://trafficnews.bg/obshtestvo/razdavat-bezplatni-chitatelski-karti-po-sluchai-141-162955/
https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101199207/po-sledite-na-bezcennite-dokumenti-1
https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101202655/po-sledite-na-bezcennite-dokumenti-2
https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101205685/po-sledite-na-bezcennite-dokumenti-3
https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101207863/po-sledite-na-bezcennite-dokumenti-4
https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101209658/po-sledite-na-bezcennite-dokumenti-5


131 

 

Приложение № 4 

СНИМКОВ МАТЕРИАЛ 

Регистрация на читатели 

 

 

Ученици и преподаватели от Априловската гимназия в Габрово са сред осиновителите 

по програма „Осинови книга“  
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Среща на директорите на Национални библиотеки от Югоизточна Европа. 

 

Списание „Библиотека“ на 65 години 

 

 

Обучение и квалификация 
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Ремонт на покрива 

 

 

 


