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На 22 май 2020 г. беше проведено дистанционно Пленарното заседание 
на XVІ Студентска научна виртуална конференция с изложба на Университета 
по библиотекознание и информационни технологии с международно участие 
„Информация – информационна среда – идея“ – „Information – information  environ-
ment – idea“, което е записано на видео, разпространено в интернет <https://www.youtube.
com/watch?v=T73BPhsh258>. Конференцията е олицетворение на Виртуалния ден на От-
во рените врати на УниБИТ с девиз: „Или ще намеря пътя, или ще прокарам път“ – „Aut 
inveniam viam, aut faciam“, и е посветена на 70-годишнината на Държавния библиотекарски 
ин ститут (УниБИТ) и на 15-годишнината на Студентското научно общество (СНО). 

Форумът, председателстван от ректора 
на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева и 
от председателя на Общото събрание на 
уни верситета проф. д.ик.н. Стоян Денчев, 
пре мина под знака на 150-годишнината 
от учредяването на Българската екзархия 
и беше посветен на 24 май – националния 
праз ник на българската просвета и кул-
ту ра и на славянската писменост. След 
тър жествените академични слова на проф. 
И. Петева и проф. Ст. Денчев беше пред-
ста вено специалното приветствие към 
фо рума от Негово Светейшество Неофит I,  

Патриарх Български и Митрополит Софийски, последвано от тържествени обръщения за 
двойния юбилей на УниБИТ към Ректорското ръководство на министъра на културата на 
Р. България Боил Банов, директора на Централната библиотека на БАН д-р Силвия Най де-
нова, ген.-майор д-р Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и др. 

3287 публикации на студенти от България, Великобритания, Русия, Унгария за 
2005–2020 г., осъществени по линия на СНО, и 387 доклада, представени на настоящия 
форум с участници от България, Великобритания, Израел, Индия, Русия, САЩ, са 
достъпни на централната страница на университета и на сайта на СНО. 

На форума работиха девет кръгли маси в три секции: „Библиотекознание, биб-
лио графия, книгознание“; „Информационни технологии“; „Културно-историческо нас-
ледство“. Освен традиционният конкурс за написване на научен коментар върху творба от 
бъл гарската литература бяха проведени и два други конкурса: „Декамерон“ за написване 
на есе във връзка с пандемията през 2020 г. и за най-кратко, точно и изчерпателно 
определение на феномена „ИДЕЯ“. 
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В пленарния доклад на проф. д.п.н. Александра Куманова и д-р Николай Василев – 
ръководители на СНО при УниБИТ, на вниманието на научната общност беше представен 
пакет от информационните ресурси на СНО в библиометричен ключ и хуманитарни 
измерения: развивайки сертифицираните умения на студентите чрез методологията „учене 
чрез правене“ и творческия синтез „учене чрез писане“, педагогиката на СНО извежда 
учебния и научноизследователския процес на студентите до дидактиката на отвореното 
учене, при което хората са в състояние да учат самостоятелно, по структуриран маниер, 
по теми, които ги интересуват. Това е развито обстойно и в майсторския клас на лектора 
по знаниевия клъстер на тривиума библиотекознание – библиографознание – книгознание. 

В Юбилейната година СНО направи библиометрична 
кар тина на рецензиите на научната продукция на уни вер-
си тета, създадени съвместно от проф. Ст. Денчев и проф. 
А. Куманова: 270 са книгите в библио-инфо-ноосферата 
на преподавателите и близкостоящите до ДБИ – УНИБИТ 
за периода 1950–2019 г. Две справочно-енциклопедични 
ин формационни издания станаха средоточие на форума –  
„SOGDIANA“ и том ХV на „Трудове на Студентското 
научно общество при УниБИТ“. Изданията бяха поднесени 
от Ръководителя на СНО на най-младия участник във 
форума – ученичката от VІІІ Д клас на 9. Френска езикова 
гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – София, Живена Гарова 
с молба след 50 години тя публично да оцени актуалността 
на съдържащата се в тях информация. По предложение на 
проф. Ст. Денчев тези две издания бяха подарени по случай 

24 май на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, на президента на 
Република България ген. Румен Радев, на министър-председателя на Република България 
Бойко Борисов.

На  15 юни 2020 г. Столична библиотека за първи път в София отпразнува 
Блумсдей с четения на живо пред публика на площад „Славейков“. Известни пре-
во дачи и автори като Иглика Василева, Ангел Игов, Анджела Родел, Марин Бодаков, 
Анжела Димчева, Зорница Христова се включиха в литературното предизвикателство 

Директорът на Столична библиотека 
Юлия Цинзова и Н. Пр. г-н Майкъл 
Форбс, извънреден и пълномощен 
посланик на Република Ирландия в 
България

с четене на текстове от емблематичния роман на XX 
век и ги споделяха онлайн с множество почитатели на 
творчеството на Джеймс Джойс в страната. Директорът 
на библиотеката Юлия Цинзова покани софиянци 
да посетят документалната изложба на ирландското 
посолство, посветена на творчеството на великия 
писател, и да разгледат представените ценни книги на 
ирландски автори от колекциите на Столична библиотека. 
Блумсдей – Денят на Блум – се празнува всяка година на 
16 юни от любителите на книгите по целия свят. Наречен 
на Леополд Блум, главния герой в романа на Джеймс 
Джойс „Одисей“, празникът отбелязва четвъртък, 16 
юни 1904 г., датата, на която романът следва живота и 
мислите на Блум, и на множество други герои, докато той 
обикаля родния си град Дъблин, столицата на Ирландия.

Ограниченията на Ковид-19 не позволиха 
Блумсдей да се празнува през 2020 г. с обичайните 
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улични тържества и публични четения 
по целия свят и вместо това беше 
отбелязан „виртуално“. За виртуална 
наслада на всички Министерството 
на външните работи на Ирландия и 
Музеят на литературата на Ирландия 
създадоха многоезичен късометражен 
филм, част от който е заснетa в София. 
В този триминутен клип безсмъртните 
думи на Джойс говорят за съвременни 
теми: нашите притеснения, нашата 
изолация, нашата солидарност и 
надеждите ни за бъдещето в контекста 
на Ковид-19. Филмът се казва „Ще бъде 
нов ден: кратък филм за Блумсдей“, и 
може да бъде видян тук. Специално 
за българската публика Посолството 
на Ирландия в София създаде и втора 
версия, изцяло заснета на български 
език с актьора Димитър Марков 
и Иглика Василева, преводач на 
Джойс и други велики ирландски 
и международни писатели. В този 
триминутен филм София става Дъблин 
за Блумсдей 2020, тъй като локациите 

от романа се пренасят в българската столица. Тази версия може да бъде видяна на Facebook 
страницата на Посолството.

На 16 юни 2020 г. беше проведено Общото годишно отчетно-изборно събрание на 
ББИА за 2019 г. На него бяха представени отчетният доклад за дейността на ББИА за периода 

януари–декември 2019 г., финансовият отчет за 
изминалата година и бяха приети бюджетът и 
програмата за дейността на асоциацията през 
2020 г. В началото на събранието беше почетена 
паметта на Снежана Янева, председател на 
УС на ББИА в периода 
2012–2019 г. ,  която 
ни напусна в края на 
миналата година. За нов 
член на УС на ББИА 
беше избран доцент 
д-р Васил Загоров, 
ръ ководител на ка тед-
ра „Библиотечни нау-
ки“ в УниБИТ, а за 

председател на УС на ББИА беше избрана Емилия 
Милкова, народен представител в 44-то Народно 
събрание.
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На  22 юни 2020 г. ни напусна професор д.ф.н. Мария МЛАДЕНОВА – 
световноизвестен български учен по книгознание, 
библиотекознание и библиография, 

Родена е през 1945 г. в София. Завършила е 
Държавния библиотекарски институт (1965) и българска 
филология и педагогика в Софийския университет 
(1971). От 1977 е преподавател в ДБИ и във всичките му 
трансформации до УниБИТ в продължение на 37 години. 
Била е заместник-директор на ДБИ и ръководител на катедра 
„Библиотекознание“. Тя е и първият декан на Факултета 
по библиология, информационни системи и обществени 
комуникации в УниБИТ (2004–2008). 

През 1992 е съинициатор за откриването на 
специалността „Библиотекознание, библиография и научна 
информация“ във Великотърновския университет „Св. св. 
Кирил и Методий“. 

Навлиза в науката на 29-годишна възраст, докато работи в библиотеката на Института 
по пневмология и фтизиатрия към Медицинска академия. В края на живота си остави над 
450 публикации, сред които книги, учебници, статии, рецензии и др. Емблематичен автор 
е в трите български научни списания в областта на библиотекознанието и книгознанието – 
„Библиотекар“, „Библиотека“ и „ББИА онлайн“. На последното списание е главен редактор 
до смъртта си. Ако днес можехме да попитаме самата Мария Младенова с кое от „децата 
си“ се гордее най-много, ще чуем: с биобиблиографията на Йордан Радичков (издадена през 
2004 – автори Мария Младенова, Светла Девкова, Силвия Найденова).

Тя осветли историческата функция на първите български библиотековедки – Мара 
Тодорова и Маргарита Димчевска. Първа обяви името на плевенчанина Ячо Хлебаров като 
световнопризнат български библиотековед. Въведе в академичното образование 4 нови 
научни дисциплини –  „Сравнително библиотекознание“ (1999), „Библиотечна етика“ (2000), 
„Библиофилство“ (2003) и „Библиотечна конфликтология“ (2006). Автор е на първия у нас 
„Етичен кодекс на библиотекарите“, приет на конгреса на СБИР на 6 юни 2002 г., и на първата 
христоматия по история на библиотеките в България („История на библиотеките в България 
от Средновековието до средата на 40-те години на XX век“).

В момента на сайта на Централната библиотека на БАН читателите от цял свят имат 
свободен достъп до дарените от нея копия на авторските ѝ книги: (http://cl.bas.bg/дигитални-
колекции/).

На  7 юли 2020 г. служители от Централната 
биб лиотека на БАН присъстваха на откриването 
на изложбите „Певец на две епохи“ и „Българийо, 
аз всичко тебе дадох...“ в Централното фоайе 
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“. Те са част от Вазовите чествания, кои-
то институцията организира по повод 170 години 
от рождението на Патриарха на българската 
литература. 

Експозицията „Българийо, аз всичко 
тебе дадох...“ е подготвена от Националния ли-

те ратурен музей и в 20 документални пана проследява основни моменти от живота и 
твор чеството на писателя. „Певец на две епохи“ включва подбрани издания на негови 
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произведения и оригинални документи от колекциите на Националната библиотека. Бяха 
показани също и първото цялостно издание на „Под игото“ от 1894 г., както и множество 
негови преводи на различни езици. 

На официалното откриване беше представен юбилеен вестник, който Националният 
литературен музей издава по повод годишнината от рождението на Иван Вазов. Читателите 
и посетителите на библиотеката могат да разгледат изложбите до 7 август.

На.9 юли 2020 г. в Централното фоайе 
на БАН-Администрация беше представена 
из ложбата „170 години от рождението на 
Иван Вазов“, организирана от Централната 
биб лиотека. Експозицията беше открита офи-
циал но от акад. Юлиан Ревалски, председател 
на БАН. След неговите думи г-жа Веска То-
па лова приветства гостите от името на д-р 
Силвия Найденова, директор на Централната 
библиотека. 

Документалната изложба е своебразен 
за вършек на честванията за Вазов от страна 
на библиотеката, започнали с отбелязването 

на 90 години от издаването на юбилейния албум 
„Полувековна България“ с редактор и съставител 
Евгения Марс през м. ноември 2019 г. и продължили 
с ежеседмичното представяне през последните 
месеци на фейсбук страницата на Централната 
библиотека на някои от най-ранните издания на 
Вазови произведения от колекциите ѝ. През 1881 г.  
Иван Вазов е избран за действителен член на 
Българското книжовно дружество, а през 1921 г. – за 
почетен член на Българската академия на науките.

Изложбата, посветена на годишнината от 
рождението му, представя част от всички над 1000 
отделни Вазови произведения, публикувани в 
периодичния печат и литература за него, съхранявани 
във фондовете на Централната библиотека вече по-
вече от 150 години. На 10 постера са показани първи 
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издания на негови бе-
лежити твор би във всич-
ки разнообразни жан-
рове: лирика, поеми, по-
вести и разкази, романи, 
пъ теписи и драми. В 5 
вит рини са изложени 
още редица знакови 
Ва зови творби, не го ви 
преводи на чужди ези-
ци, както и раз лич ни 
кри тически материали 
и юби лейни сбор ници, 
пос ветени на не го ви 
годишнини. Гостите мо-
гат да се запознаят и с 
не говата редакторска и 
със тавителска дейност 
във в. „Народний глас“, сп. „Денница“, „Зора“ и „Наука“, „Българска христоматия“, том 
1 и 2, сборника „Одрин–Чаталджа“. 

На събитието беше представен и реставриран портрет на Вазов от все още 
неидентифициран художник, открит нас коро в БАН. Изложбата ще бъде открита за 
посетители до 9 август 2020 г. и може да бъде изтеглена от сайта на Централна библиотака 
на БАН.
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170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ  
ИЗЛОЖБА НА ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН

Д-р Силвия Найденова, директор на Централната библиотека на БАН

Народният поет Иван Вазов преживява Възраждането, Освобождението и тежките 
години на следосвобожденска България. Богат на събития е неговият житейски път, а 
творческият обхваща огромно количество произведения, по-голямата част от които 
посветени на България. Много от тях остават завинаги в сърцата на хората и се изучават 
и до днес. В изложбата, посветена на 170-годишнината от рождението на Патриарха на 
българската литература, Централната библиотека на БАН представя негови произведения, 
съхранявани във фонда ѝ в продължение на 150 години. Началото на честването на тази 
годишнина ние поставихме в края на 2019 г. – на 28 ноември, когато в читалня „Акад. 
Стефан Панаретов“ бяха отбелязани 90 години от издаването на илюстрования юбилеен 
албум „Полувековна България“. 

Вечерта се превърна в чудесен повод да се отдаде почит и внимание на личността 
на Евгения Марс – редактор и съставител на този монументален сборник, която за 
съжаление не е достатъчно позната на широката общественост и фигурата ѝ сякаш остава 
в сянката на Иван Вазов в ролята на негова муза и опора. 

Инициативата продължи в условията на наложената карантина в резултат от 
пандемията COVID-19. На фейсбук страницата на библиотеката  всяка седмица показвахме 
емблематични Вазови творби, някои от които преди да излязат като самостоятелни 
произведения са публикувани на страниците на „Периодическо списание“ и „Сборник 
за народни умотворения“, издания на Българското книжовно дружестово, а впоследствие 
на Българската академия на науките. Още през 1870 г. в Браила в кн. 2 на списанието 
излиза първото стихотворение на Вазов - „Борба. През 1876 г. в Букурещ поетът отпечатва 
първата си стихосбирка – „Пряпорец и Гусла“, но не подписва книгата с истинското си 
име, а с псевдонима Пейчин. В нея той включва „Панагюрските въстаници“, творба по-
известна като „Боят настана“. През 1877 г. излиза втората стихосбирка на Вазов – „Тъгите 
на България“, която вече е подписана от него. През 1878 г. е отпечатана стихосбирката 
„Избавление“, в която намира място стихотворението „Де е България?“. В началото 
на 1881 г. Иван Вазов е избран за председател на Пловдивското научно книжовно 
дружество и става главен редактор на издаваното от него списание „Наука“ – първото 
сериозно научно-литературно периодично издание след Освобождението (1878 г.), което 
излиза от април 1881 г. до декември 1884 г. и за кратък период се превръща в едно от 
най-авторитетните издания с научно-популярен и енциклопедичен характер. Списанието 
оказва значимо влияние както върху развитието и изграждането на българския книжовен 
език, така и на следосвобожденската ни литература. Негови сътрудници са: М. Дринов, 
З. Стоянов, Й. Груев, П. Р. Славейков, П. Каравелов и др. Тук Иван Вазов публикува за 
първи път някои от своите знакови произведения като „Хаджи Ахил“, „Немили-недраги“, 
„Отечество“, „Един кът от Стара планина“ и др.

През 1885 г. И. Вазов и К. Величков основават списание „Зора“ – първото чисто 
литературно списание в България, в което Вазов публикува за първи път повестта 
„Чичовци“. В Пловдив двамата съставят и прочутата двутомна „Българска христоматия“, 
която запознава българския читател с повече от 100 български и чужди автори, където 
Вазов се откроява и като преводач. По време на престоя си в Одеса той пише романа „Под 
игото“, публикуван след завръщането му в България в „Сборник за народни умотворения, 
наука и книжнина“. През 1893 г. в сп. „Българска сбирка“ излиза очеркът „Ново 
преселение“ на Иван Вазов. 
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Централната библиотека на БАН съхранява около 1000 заглавия от разнообразното 
в жанрово отношение творчество на народния поет. Това са отделни произведения, 
творби, публикувани в периодичния печат, както и литература за него. 

В изложбата, която ви представяме, се постарахме да покажем голяма част от 
първите публикации на най-емблематичните негови творби, които се намират в нашата 
библиотека. Във витрините са изложени: Издание на стихотворението „Радецки“ от 1878 г., 
 поредицата „Походна войнишка библиотека“ (1917–1918) с гл. ред. проф. Иван Д. 
Шишманов, издавана от Щаба на действащата армия; преводи на „Под игото“ на полски 
език от 1895 г., на „Чичовци“ на чешки език от 1949 г.; „Под игото“ на немски език от 
1918, „Разкази и повести“ на немски език от 1917 г. Показали сме и българска критика 
за Иван Вазов и Юбилейни сборници по случай различни годишнини, съхранявани във 
фонда на Централната библиотека на БАН. Не на последно място е неговата редакторска 
и съставителска дейност – в. „Народний глас“ (1879–1885), сп. „Денница“ (1890–1891), 
„Зора“ (1885) и „Наука“ (1881–1884), „Българска христоматия. Ч. I–II“, 1884, сборникът 
„Одрин–Чаталджа“ (1914).

През 1881 г. Иван Вазов е избран за академик и става действителен член на БКД, 
а през 1921 г. почетен член на БАН. За него Иван Евстратиев Гешов, председател на 
БАН, в статията „Впрегнатият Пегас“ в сборника „Иван Вазов 1870–1920“ по случай 
50-годишната му творческа дейност пише: „Много служби съм аз изпълнявал, на много 
изборни тела съм принадлежал. Но моето сътрудничество със славния ни поет ще остане 
най-милият ми спомен от моя обществен живот.“
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ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2020)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

03 юни
95 г. от рождението на МАРИЯ ПЕТРОВА ПАПАЗОВА-ДОБРЕВА
(03.06.1925–04.10.2009), лекар-физиолог.
Член-кореспондент (1984).

04 юни
30 г. от смъртта на ВАСИЛ АТАНАСОВ ПОПОВ
(14.01.1942–04.06.1990), математик.
Член-кореспондент (1984).

06 юни
20 г. от смъртта на ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
(07.04.1913–06.06.2000), математик.
Член-кореспондент (1958), академик (1967). Главен научен секретар 
(1961–1968) и заместник-председател на БАН (1968–1973).

08 юни
95 г. от рождението на ГУРИЙ ИВАНОВИЧ МАРЧУК
(08.06.1925–24.03.2013), руски физик и геофизик.
Чуждестранен член (1977).

08 юни
120 г. от рождението на ЯКИМ ИВАНОВ ЯКИМОВ
(08.06.1900–19.01.1965), инженер-топлоенергетик, обществен деец.
Член-кореспондент (1961).
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10 юни
70 г. от смъртта на КАРЛ КАСНЕР
(01.11.1864–10.06.1950), немски метеоролог и климатолог.
Чуждестранен член (1929).

11 юни
95 г. от смъртта на ПОРФИРИЙ ХРИСТОФОРОВ СТАМАТОВ
(26.02.1840–11.06.1925), юрист.
Дописен член (1884), редовен член (1884).

12 юни
105 г. от рождението на ХРИСТО ЯНКОВ ХРИСТОВ
(12.06.1915–20.03.1990), физик.
Член-кореспондент (1952), академик (1961). Заместник-председател
на БАН (1973–1976).

13 юни
40 г. от смъртта на КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
(24.07.1895–13.06.1980), икономист, обществено-политически и 
държавен деец.
Член-кореспондент (1958).

15 юни
25 г. от смъртта на ДЖОН ВИНСЪНТ АТАНАСОВ
(04.10.1903–15.06.1995), американски математик.
Чуждестранен член (1983).
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15 юни
170 г. от рождението на САВА МИЛКОВ МИРКОВ
(15.06.1850–09.08.1927), лекар, общественик.
Действителен член (1898).

16 юни
110 г. от рождението на ИЛИЯ ПАВЛОВ ПАШЕВ
(16.06.1910–02.12.1970), ветеринарен лекар, микробиолог.
Член-кореспондент (1967). Заместник-председател на БАН (1968–
1970).

16 юни
90 г. от смъртта на ЛЮБА (ЛЮБОМИР) СТОЯНОВИЧ
(06.08.1860–16.06.1930), сръбски филолог, историк и общественик.
Чуждестранен член (1926).

17 юни
90 г. от смъртта на ПЕТЪР ПЕНЧОВ АБРАШЕВ
(23.03.1866–17.06.1930), юрист, общественик.
Дописен член (1922).

20 юни
55 г. от смъртта на ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
(02.07.1891–20.06.1965), строителен инженер, общественик.
Дописен член (1934, изключен 1945, възстановен 1991).
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20 юни
105 г. от смъртта на ЙОСИФ I ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ (ЛАЗАР ЙОВЧЕВ)
(05.05.1840–20.06.1915), църковен и просветен деец, общественик.
Почетен член (1902).

21 юни
15 г. от смъртта на НИКОЛА ХРИСТОВ ТОДОРИЕВ
(25.10.1927–21.06.2005), инженер-топлоенергетик, обществен и 
държавен деец.
Член-кореспондент (1977).

24 юни
80 г. от смъртта на ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ
(06.12.1864–24.06.1940), химик-органик.
Дописен член (1898), действителен член (1900).

26 юни
35 г. от смъртта на ЯРОСЛАВ КОЖЕШНИК
(08.06.1907–26.06.1985), чешки кибернетик, обществен деец.
Чуждестранен член (1969).

27 юни
170 г. от рождението на ИВАН МИНЧЕВ ВАЗОВ
(27.06.1850–22.09.1921), поет, писател, драматург, публицист и 
преводач, общественик.
Действителен член (1881), почетен член (1921).
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30 юни
45 г. от смъртта на МИРОН НИКОЛЕСКУ
(27.08.1903–30.06.1975), румънски математик.
Чуждестранен член (1969).

01 юли
125 г. от смъртта на ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ
(17.11.1827–01.07.1895), поет, учител, фолклорист, библиограф и 
публицист, обществено-политически и държавен деец.
Дописен член (1875), почетен член (1884).

01 юли
125 г. от смъртта на ХРИСТО ТОДОРИНОВ СТОЯНОВ
(06.01.1845–01.07.1895), юрист, общественик.
Дописен член (1875), редовен член (1884).

02 юли
20 г. от смъртта на ЧАВДАР ЦОЛИН ДРАГОЙЧЕВ
(24.12.1925–02.07.2000), лекар-кардиолог.
Член-кореспондент (1981).

04 юли
75 г. от рождението на МАРСИАЛ ДЮКЛОА
(04.07.1945), френски физик.
Чуждестранен член (2008).
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06 юли
60 г. от рождението на АСЕН РАЧЕВ ГУДЕВ
(06.07.1960), лекар-кардиолог.
Член-кореспондент (2018).

06 юли
125 г. от смъртта на СТЕФАН НИКОЛОВ СТАМБОЛОВ
(30.01.1854–06.07.1895), обществено-политически деец, държавник и 
публицист. Дописен член (1884), редовен член (1884).

07 юли
130 г. от рождението на РЕЖО МАНИНГЕР
(07.07.1890–04.02.1970), унгарски ветеринарен лекар.
Чуждестранен член (1961).

08 юли
90 г. от смъртта на ГУСТАВ ВАЙГАНД
(01.02.1860–08.07.1930), немски езиковед и етнограф.
Чуждестранен член (1902).

08 юли
180 г. от рождението на АВГУСТ ЛЕСКИН
(08.07.1840–20.09.1916), немски езиковед-славист.
Чуждестранен член (1884).



16

09 юли
115 г. от рождението на ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ТИМАКОВ
(09.07.1905–21.06.1977), руски микробиолог.
Чуждестранен член (1969).

09 юли
20 г. от смъртта на ХЕРБЕРТ ХУНГЕР
(09.12.1914–09.07.2000), австрийски филолог-класик, византолог.
Чуждестранен член (1977).

14 юли
95 г. от рождението на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДЖАГАРОВ
(14.07.1925–30.11.1995), поет и драматург, обществен и държавен деец.
Академик (1982).

18 юли
80 г. от рождението на МИХАИЛ СЛАВЧЕВ ДАВИДОВ
(18.07.1940), лекар-морфолог.
Член-кореспондент (1989).

20 юли
75 г. от смъртта на ЖЕКО СПИРИДОНОВ ХАДЖИВИЧЕВ
(27.02.1867–20.07.1945), скулптор.
Извънреден член (1945).
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23 юли
125 г. от рождението на ЛЮБЕН АНГЕЛОВ ДИКОВ
(23.07.1895–20.03.1973), юрист, държавен деец.
Дописен член (1935), редовен член (1943, изключен 1945, възстановен 
1991).

23 юли
70 г. от рождението на ДРАГА ИВАНОВА ТОНЧЕВА-МИТЕВА
(23.07.1950), медицински генетик.
Член-кореспондент (2015).

24 юли
125 г. от рождението на КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ
(24.07.1895–13.06.1980), икономист, обществено-политически и 
държавен деец.
Член-кореспондент (1958).

25 юли
95 г. от смъртта на ЕМАНУИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
(30.01.1857–25.07.1925), математик.
Дописен член (1898), действителен член (1900).

25 юли
10 г. от смъртта на МАТЕЙ ДРАГОМИРОВ МАТЕЕВ
(10.04.1940–25.07.2010), физик.
Академик (2003).
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28 юли
80 г. от рождението на ПЕТЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
(28.07.1940), офталмолог.
Член-кореспондент (1995), академик (2003).

28 юли
95 г. от рождението на ВОЛФГАНГ ГЕЗЕМАН
(28.07.1925–17.08.2014), немски славист, литературовед.
Чуждестранен член (2008).

28 юли
75 г. от смъртта на ЛЕОН ЛАМУШ
(08.05.1860–28.07.1945), френски историк.
Чуждестранен член (1922).

01 август
125 г. от смъртта на ТРАЙКО ЦВЕТКОВ КИТАНЧЕВ
(01.09.1858–01.08.1895), книжовник, обществен деец и преводач.
Дописен член (1884), редовен член (1884).

01 август
15 г. от смъртта на ЪРУИН САНДЪРС
(17.01.1909–01.08.2005), американски социолог.
Чуждестранен член (1978).
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04 август
30 г. от смъртта на МАРИНЕЛО-И-ВИДАУРЕТА СОЙЛО
(21.08.1919–04.08.1990), кубински медик, онколог, радиобиолог.
Чуждестранен член (1989).

04 август
130 г. от рождението на ГЕЗА ФЕХЕР
(04.08.1890–10.04.1955), унгарски археолог, историк, антрополог, 
филолог-византолог и тюрколог.
Чуждестранен член (1943).

05 август
125 г. от рождението на МУСТАФА АГАБЕКОГЛУ ТОПЧИБАШЕВ
(05.08.1895–23.11.1981), азербайджански  медик.
Чуждестранен член (1952).

06 август
110 г. от рождението на ЙОЗЕФ ПОУЛИК
(06.08.1910–28.02.1998), чешки археолог.
Чуждестранен член (1979).

06 август
160 г. от рождението на ЛЮБА (ЛЮБОМИР) СТОЯНОВИЧ
(06.08.1860–16.06.1930), сръбски филолог, историк и общественик.
Чуждестранен член (1926).
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07 август
100 г. от рождението на КАЛЧО ИВАНОВ МАРКОВ
(07.08.1920–29.08.2010), лекар-микробиолог.
Член-кореспондент (1967).

08 август
40 г. от смъртта на ИВАН ЙОСИФОВ БУРЕШ
(15.12.1885–08.08.1980), зоолог, ентомолог, библиограф и историк на 
българската зоология и естествознание.
Дописен член (1926), действителен член (1929).

09 август
125 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВИЧ ВИНОГРАДОВ
(09.08.1895–16.11.1975), руски биогеохимик.
Чуждестранен член (1974).

09 август
55 г. от смъртта на КИРИЛ ПАВЛОВ ЗАРЕВ
(03.10.1899–09.08.1965), растениевъд.
Член-кореспондент (1958), академик (1961).

12 август
105 г. от смъртта на ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ХРАНОВ
(1846–12.08.1915), публицист, общественик.
Дописен член (1881), редовен член (1884).
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13 август
10 г. от смъртта на ЧАВДАР ПЕТКОВ ИВАНОВ
(17.08.1915–13.08.2010), химик-органик.
Член-кореспондент (1967).

14 август
5 г. от смъртта на ОЛЕГ ТИМОФЕЕВИЧ БОГОМОЛОВ
(20.08.1927–14.08.2015), руски икономист.
Чуждестранен член (1986).

15 август
130 г. от смъртта на ПАВЕЛ ЦАНЕВ КАЛЯНДЖИ
(04.01.1838–15.08.1890), книжовник и общественик.
Дописен член (1871).

15 август
80 г. от смъртта на РАФАИЛ ПЕТРОВ ПОПОВ
(14.08.1876–15.08.1940), историк, археолог, палеонтолог и спелеолог.
Дописен член (1937).

17 август
105 г. от рождението на ЧАВДАР ПЕТКОВ ИВАНОВ
(17.08.1915–13.08.2010), химик-органик.
Член-кореспондент (1967).
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18 август
20 г. от смъртта на РУДОЛФ АЙЦЕТМЮЛЕР
(02.12.1923–18.08.2000), австрийски езиковед-славист и българист.
Чуждестранен член (1989).

19 август
55 г. от смъртта на ТИТКО НИКОЛОВ ЧЕРНОКОЛЕВ
(24.04.1910–19.08.1965), аграрикономист, обществено-политически 
деец.
Член-кореспондент (1958). Главен научен секретар на БАН (1959–
1961).

20 август
90 г. от смъртта на АНТОН СТЕФАНОВ МИТОВ
(01.04.1862–20.08.1930), живописец, художествен критик и историк 
на изкуството, общественик.
Дописен член (1918).

23 август
15 г. от смъртта на ЧУДОМИР КИРИЛОВ НАЧЕВ
(24.02.1936–23.08.2005), лекар-кардиолог.
Почетен член (2002), академик (2003).

23 август
40 г. от смъртта на БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОВ
(26.02.1913–23.08.1980), руски инженер, специалист по автоматика и 
телемеханика. 
Чуждестранен член (1974).
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27 август
125 г. от рождението на АНДРАШ АЛФЬОЛДИ
(27.08.1895–12.02.1981), унгарски археолог, историк, нумизмат.
Чуждестранен член (1943).

29 август
10 г. от смъртта на КАЛЧО ИВАНОВ МАРКОВ
(07.08.1920–29.08.2010), лекар-микробиолог.
Член-кореспондент (1967).

29 август
135 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ ПАЛАДИН
(29.08.1885–06.12.1972), руски биохимик.
Чуждестранен член (1958).
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НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ВЪВ ФОНДА 
НА ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
Милкана Лишкова, E-mail: milkana@cl.bas.bg

АДАМС, Дъглас. Сьомгата на съмнението / Дъглас Адамс ; Прев. от англ. ез. Росица 
Панайотова ; Предг. Николас Ро ; Епилог Ричард Докинс.  – [София] : Бард, 2019. 301 с. : 
1. изд. 2003 г. ; За авт. с. 26.
ISBN 9789545854231    
System number [000589883]

АЙСЛЪР, Бари. Рейн-Сан : Клубът на убийците / Бари Айслър ; Прев. от англ. ез. Радослав 
Христов. – София : Бард, 2019. 443 с. ; За авт. с. 443. (Кралете на трилъра)
ISBN 9789546559319
System number [000590676]
 
АНГЕЛОВ, Златко. Хотелът на спомените : Роман / Златко Ангелов. – Бургас : Знаци, 2020. 
419, [2] с. ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9786197497250
System number [000589375]

АПОСТОЛОВА, Антония.  Потъване в мъртво море / Антония Апостолова. – Пловдив : 
Жанет 45, 2019. 200 с. 
ISBN 9786191865147
System number [000592836]

АПОСТОЛОВА, Божана. Душа в душа : Спомени за Вера Мутафчиева / Божана Апостоло-
ва. – Плов див : Жанет 45, 2019. 134 с. : ил. 
ISBN 9786191865185
System number [000591421]

АТАНАСОВ, Георги. Където бях и пак ще бъда : Поезия / Георги Атанасов; Худ. Деница 
Г. Дженкова. – София : Потайниче, 2020. 95 с. : цв. ил. 
ISBN 9789542965770
System number [000588885]

БАГШОУ, Тили. Феникс : [Роман по Сидни Шелдън] / Тили Багшоу ; Прев. от англ. ез. 
Елена Чизмарова. – София : Бард, 2019. 395, [1] с. 
ISBN 9789546559630    
System number [000591144]

БЪЛГАРИЯ.  [Закони и др. п.]. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : Сборник 
нормативни актове. – 23. изд. – София : Сиби,  2019. 409 с. : Информ. към 13.08.2019 г. ; 
Съдържа и Закон за Нац. агенция за приходите ; Закон за лихвите върху данъци, 
такси и други подобни държ. вземания ; Постановление № 426 на МС от 2014 г. 
за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения ;  
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Закон за ограничаване на плащанията в брой ; Бележки под линия ; Информационно 
приложение с. 383-408 ; (Поредица джобни издания); 1. изд. 2006 г. 
ISBN 9786192261337
System number [000578416]

БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п]. Закон за нормативните актове. – 9. изд. – София : Сиби, 2019. 
144 с. ; [Информ. към 16 септември 2019 г.]; Съдържа и Конституция на Република България 
(извлечение) с. 7-23 ; Договор за функционирането на Европейския съюз (извлечение)  
с. 68-72 ; Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (извлечение) 
с. 73-90 ; Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация 
(извлечение) с. 91-109 ; Закон за държавния печат и националното знаме на Република 
България (извлечение) с. 110-115 ; Закон за Конституционен съд (извлечение) с. 116-121 ; 
Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд (извлечение) с. 122-129 ;  
Административно-процесуален кодекс (извлечение) с. 130-142 ; Бележки под линия. 
(Поредица джобни издания) ; 1. изд. 2007 г.
ISBN 9786192261351    
System number [000578468]

БЪЛГАРИЯ.  [Закони и др. п.]. Наказателно-осигурителен процесуален кодекс. – 19. 
изд. – София : Сиби,  2019. 141, [7] с. : с ил. ; Информ. към 01.09.2019 г. ; Съдържа и: 
Закон за специалните разузнавателни средства ; Закон за защита на лица, застрашени във 
връзка с наказателно производство ; Закон за екстрадицията и Европейската заповед за 
арест ; Закон за Европейската заповед за разследване ; Закон за признаване, изпълнение 
и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на 
мерки, включващи лишаване от свобода ; Закон за признаване, изпълнение и изпращане 
на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи 
задържане ; Закон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на 
имущество или доказателства ; Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения 
за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции ; Закон за 
признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед 
упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции ; Закон за 
Европейската заповед за защита ; Закон за правната помощ ; Бележки и библиогр. под линия ;  
Информационно приложение : с. 383-408. ; (Поредица джобни издания) ; 1. изд. 2001 г.   
ISBN 9786192261344
System number [000578452]

БЪЛГАРИЯ и европейското културно наследство : Сборник с доклади от V 
интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти : Декември 2018, Български 
културен институт „Дом Витгенщайн“, Виена / Състав. : Елизабет Шоре, Младен Влашки, 
Румяна Конева. – София : Аз-Буки, 2019. 280 с. : ил. ; Текст и на английски и немски 
език ; Библиогр. след всяка статия ; Други ред. : Мая Падешка, Илияна Димитрова ; Изд. 
на Слав. семинар Унив. „Алберт Лудвиг“ – Фрайбург, ПУ „Паисий Хилендарски“, Бълг. 
култ. институт Дом Витгенщайн – Виена ; За сборника / Елизабет Шоре, Младен Влашки, 
Румяна Конева ; Рез. на англ. ез.
ISBN 9786197065282   
System number [000578135] 

БЪЛГАРИЯ – Македония – Словения : Междукултурни диалози в ХXI век : Рецензирана 
колективна научна монография : ІІ част / Състав., научен редактор Людмил Димитров ;  
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Автори: Аля Приможич, Генчо Банев, Стилиян Петров, Трајче Стамески, Andraž Stevanovski, 
Igor Ivašković, Lara Mihovilović, Maja Kovač, Marko Stanojević, Rok Mrvič, Sašo Puljarević. –  
София : Аз-Буки. Национално издателство за образование и наука, 2019. 136 с. : с факс. ; 
Бел. под линия ;   Библиогр. след всеки докл. ; Рез. на бълг., англ. ез.
ISBN 9786197065268    
System number [000578983] 

ВАСИЛЕВ, Йордан. Макроикономика : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Йордан 
Василев и др. – 14. прераб. и доп. изд. – Свищов : Ценов, 2019. 171 с. : табл. ; Други автори :  
Пенка Шишманова, Людмил Несторов, Огнян Марков, Румен Лазаров, Таня Тодорова, 
Елица Петкова ; 1. изд. 2004 с авт. Кр. Кунев, Ас. Радев, Л. Несторов, О. Марков, Р. Лазаров, 
Й. Василев, П. Шишманова на изд. Абагар.
ISBN 9789542317722
System number [000588811] 

ГАЛЪНД, Ричард Улфрик. Изкуството на войната : Стратегически загадки / Ричард Улфрик 
Галънд ; Прев. от англ. ез. Кънчо Кожухаров. – София : Книгомания, 2019. 224 с. : ил.    
ISBN 9786191952267
System number [000590900] 

ГЕОРГИЕВА, София. Зора / София Георгиева ; Худож. Анастасия Стоева. – София : 
Мусагена ООД, 2019. [95] с. : с ил. 
ISBN 9786199122563
System number [000589119] 

ГИБИНС, Дейвид. Тигърът воин / Дейвид Гибинс ; Прев. от онгл. ез. Владимир Германов. –  
София : Бард, 2019. 443 с. ; За авт. с. 5. (Кралете на трилъра)
ISBN 9789546559449   
System number [000590274] 

ГЛЕНДИНИНГ, Пол. Математиката накратко / Пол Глендининг ; Прев. от англ. ез. Камен 
Велчев. – София : Книгомания, 2019. 416 с. : цв. ил., портр. ; Речник ; Азб. показалец ; 
Биогр. данни за авт. са отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9786191952113    
System number [000579046] 

ГРЕЙНИ, Марк. Сивия / Марк Грейни; Прев. от англ. ез. Иван Златарски. – София : Бард, 
2019. 394 с. (Кралете на трилъра)    
ISBN 9789546559616    
System number [000590278] 

ГРЕЙНИ, Марк. Цветът на дулото / Марк Грейни ; Прев.от англ. ез. Иван Златарски. –София :  
Бард, 2019. 555 с. (Кралете на трилъра)   
ISBN 9789546559371    
System number [000590579] 

ГРУМ, Уинстън. Форест Гъмп / Уинстън Грум ; Прев. от англ. ез. Весела Прошкова. –
[София] : Бард, 2019. 252 с. ; 1. изд. 1995.
ISBN 9789545841804   
System number [000589894] 
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ДЕЛЧЕВ, Петър. Трънски разкази ; Балканска сюита : Новели по легенди и народни песни /  
Петър Делчев. Балканска сюита : Новели по легенди и народни песни. – 3. доп. изд. – 
София :  Изток-Запад, 2019. 250 с. 
ISBN 9786190104568
System number [000588673] 

ДИМИТРОВА, Алексения. Секретните доклади на Сол Полански за 10 ноември : Какво 
пише в рапортите на американския посланик в София за падането на Тодор Живков през 
1989 г. / Алексения Димитрова ; Фотогр. : Симеон Йорданов, Пламен Тодоров. – София :  
Труд, 2019. 384 с. : ил., портр., факс. ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ;  
Други ил.: Пламен Тодоров, Румяна Тонева, Силвия Гурмева ; Други автори: Румяна 
Тонева, Силвия Гурмева.
ISBN 9789543986194
System number [000589751] 

ДИНЕВ, Йордан. Белотата на отсрещната стена / Йордан Динев ; [Ил. Онник Каранфилян]. –  
София : Стефан Добрев, 2019. 55 с. : с ил. 
ISBN 9786197050387
System number [000589076] 

ДОГОВОРЕНИЯТ преход в България : Т. 1. / Димитър Луджев. – София : Издателство на 
БАН проф. Марин Дринов, 2019. 561 с. ; Библиогр. и бел. под линия ; Биогр. данни за авт. 
отбелязани на гърба на кор. 
ISBN 9789543229932    
System number [000574252] 
  
ДОЛАПЧИЕВ, Никола. България : Превръщането в сателит : Анализ на историческите 
събития (1944-1953 г.) : В защита на негово височество княза / Никола Долапчиев ; Прев. 
от англ. ез. Симеон Стойчев. – София : Нов български университет, 2020. 319 с. : ил. ; 
Професор Никола Долапчиев и неговата книга свидетелство / Веселин Вучков : с. 7-32. 
(Поредица Българско юридическо наследство ; 2)
ISBN 9786192330989
System number [000579129] 

ДОМБРОВСКИ, Тадеуш. Тишината след мен : Избрани стихотворения / Тадеуш 
Домбровски ; Прев. от полски ез. Вера Деянова. – София : Ерго, 2019. 92 с. ; Поезията 
на Тадеуш Домбровски: сериозно до смърт, открай докрай иронично / Павел Прухняк :  
с. 90-92 ; Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор.
ISBN 9786197392364
System number [000590670] 

ЕВТИМОВА, Виолета. Фотопътеводител на най-интересните села в Родопите / Виолета 
Евтимова. – София : Потайниче, 2019. 239 с. : с цв. ил. 
ISBN 9789542965749
System number [000588893] 

ИВАНОВ, Румен. Българската народност на Балканите – опит за исторически, демографски 
и антропогеографски обзор / Румен Иванов. – Хасково : РБ Хр. Смирненски, 2019. 438 с. :  
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с ил., табл. ; Бел. и библиогр. след всяка глава ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба 
на кор.
ISBN 9786197230123    
System number [000560614] 

ИСПАНСКИ разкази за Бъдни вечер, Коледа и Нова година / Състав., ред., предг. Любка 
Славова ; Прев. от исп. ез. Анастасия Панделиева и др. – София : Нов български университет, 
2019. 167 с. : Съдържа преводи от: Анастасия Панделиева, Анна Чоролеева, Антоанета 
Бойчева, Божидар Владимиров, Галина Коцева, Георгица Гьонева, Елица Бакалова, Йоана 
Жекова, Йоана-Калина Атанасова, Калина Господинова, Калина Сталева, Кристина 
Христова, Латинка Стефанова, Лилия Дончева, Мануела Даневска, Надя Богословова, 
Патриция Димитрова, Петя Нинова, Радина Димова, Ралица Матанова, Теодорина Койчева, 
Христина Стойкова, Цветелина Иванова.
ISBN 9786192330958
System number [000578956] 

КАМЕРЪН, Крисчън. Маратон / Крисчън Камерън ; Прев. от англ. ез. Венцислав Божилов. –  
София : Бард, 2019. 463 с. ; Речник с. 464-460 ; За авт. с. 4.
ISBN 9789546559555
System number [000590540] 

КЕЙН, Бен. Ханибал: бог на войната : Роман / Бен Кейн ; Прев. от англ. ез. Венцислав 
Божилов. – [София] : Бард, 2019. 447 с. ; Речник с. 436-447 ; За авт. с. 462-463.
ISBN 9789546559661   
System number [000589884] 

КЕЙН, Бен. Ханибал: кървави полета : Роман / Бен Кейн ; Прев. от англ. ез. Венцислав 
Божилов. – [София] : Бард, 2019. 463 с. ; Речник с. 452-461.    
ISBN 9789546559289    
System number [000589888]

КИНГ, Стивън. Институтът / : [Роман] / Стивън Кинг ; Прев. от англ. ез. Катя Перчинкова. –  
[София] : Бард, 2019. 543 с. 
ISBN 9789546559647
System number [000589741]

КНИГАТА за изкуството / Ред. и коректор Люба Камарашева. ; Прев. Илия Илиев. – 
София : Книгомания, 2019. 352 с. : цв. ил., портр. ; Речник с. 342-343 ; Азб. показалец. 
(Големите идеи, обяснени просто)
ISBN 9786191951987
System number [000592943]
         
КНИЖОВЕН паметник за Пловдив : Документални извори от Античността до Възраждането /  
Ред. Данаил Георгиев, Стефан Шивачев. – Пловдив : Фондация Балкански културен форум, 
2019. 444 с. ; Документални извори от Античността до Възраждането / Стефан Шивачев :  
с. 5-9 ; Други автори: Любозар Фратев.
ISBN 9786199144305
System number [000588798] 
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КОЕН, Леа. Жените от кино Роялъ : Подземието на театъра крие 80-годишни тайни / Леа 
Коен. – София : Enthusiast, 2019. 388 с. ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9786191643165
System number [000578964] 

КОЛДФАЙЪР, Джейн. Сблъсъкът между звездните дракони / Джейн Колдфайър ; Ил. Джейн 
Колдфайър. – 2. изд. – София : Джейн Колдфайър, 2019. 525 с. : с ил. ; Кн. 2 от поредицата 
Вселенските повелители; Загл. и на англ. ез. : Clash of the star dragons. ; 1. изд. 2017.
ISBN 9786199141700    
System number [000589349] 
   
КОНЪЛИ, Майкъл. Нощният пожар / Майкъл Конъли ; Прев. от англ. ез. Венцислав 
Божилов. – София : Бард, 2019. 395, [5] с. ; За авт. с. 395. (Кралете на трилъра)     
ISBN 9789546559678    
System number [000590912] 

КОСТОВА, Надя. Финансов анализ / Надя Костова. – Варна : Бизнес практика актив, 2019. 
299, [52] с. : с табл., сх. ; Библиогр. с. 294-299 ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба 
на кор. 
ISBN 9789549587517    
System number [000589272] 

КРИСТОФ, Джей. Мраколуние / Джей Кристоф ; Прев. от англ. ез. Милена Илиева. – София :  
Егмонт, 2019. 720 с. : с ил. 
ISBN 9789542723363    
System number [000590798] 

КУАН, Кевин. Богаташки проблеми / Кевин Куан ; Прев. от англ. ез. Йоана Гацова. – София :  
Анишър, 2020. 527 с. ; За авт. с. 528.
ISBN 9789542723622   
System number [000590569] 

ЛИНЧ, Кевин. Стив Джобс. Биографичен портрет / Кевин Линч ; Прев. от англ. ез. Камен 
Велчев. – София : Книгомания, 2019. 272 с. : с цв. ил., портр. 
ISBN 9786191951833    
System number [000589656] 

ЛОЛОВА, Татяна. Дневници & делници / Татяна Лолова ; Състав. и ред. Георги Тошев. – 
[София] : Книгомания, 2019. 240 с. : с ил., портр.  
ISBN 9786191952335
System number [000589361] 

ЛЪВКРАФТ,  Хауърд Филипс. Други богове : Неиздавани разкази и новели / Х. Ф. Лъвкрафт ;  
Прев. от англ. ез. Огняна Иванова. – София : Изток-Запад, 2019. 288 с. ; Други автори : 
Иван Атанасов ; Няколко думи от съставителя с. 281 ; Биогр. данни за авт. отбелязани на 
гърба на кор. (Колекция Magica)
ISBN 9786190104834
System number [000578415] 



30

ЛЮБЕНОВА, Мая. Парченца синьо : Хайку = Flecks of blue : Haiku = Petites taches de bleu 
: Haïkus = Macchioline di blu : Haiku / Мая Любенова ; Прев. Алесандра Бертучели и др. – 
2. доп. прераб. изд. – [София] : [Артграф], 2019. 79 с. ; Други прев.: Giuseppe Dell‘Agata, 
Luca Cenisi, Felicia Bivens, Vélina Zancova, Daniel Py; Момичето с калейдоскопичните очи 
/ София Несторова : с. 13-16 ; Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 76 ; Други автори :  
Велина Цанкова, Даниел Пи, Джузепе Дел’Агата, Лука Ченизи, Фелиша Бивенс, София 
Несторова ; 1. изд. 2010 на изд. АРС – Благоевград.
ISBN 9786197368260
System number [000579021] 

МАРС, Джон. Пет срещи с непознат / Джон Марс ; Прев. от англ. ез. Цветана Генчева. – 
[София] : Бард, 2019. 396 с. 
ISBN 9789546559524    
System number [000591013] 

МЕЛЕР, Ха. А. Топ шпиони / Ха. А. Мелер ; Прев. от англ. ез. Алеко Дянков. – София : 
Бард, 2019. 333 с. ; За авт. с. 333.
ISBN 9789546559272
System number [000590797] 

МЕСНЕР, Райнхолд. Убийството на невъзможното : Известни катерачи от целия свят 
дискутират за предела на алпинизма /  Райнхолд Меснер ; Под ред. на Лука Калви и Сандро 
Филипини ; Прев. от итал. ез. Велимира Костова-Върлакова. – София : Книгомания, 2019. 
311 с. : с цв. ил. ; Бълг. изд. се посвещава на големия български алпинист Боян Петров. 
ISBN 9786191952106    
System number [000554443] 
 
МИЗОВ, Максим. Политическият имидж и преходните му еквилибристики /  Максим 
Мизов ; Рецензенти проф. д.ф.н. Донка Александрова и доц. д-р Нели Стефанова. – София : 
Авангард прима, 2020. 331 с. ; Библиогр. и бел. под линия ; Биогр. данни за авт. отбелязани 
на гърба на кор.   
ISBN 9786192393441    
System number [000577597]

МИЛУШЕВ, Явор. Апокриф за воаяжа на една овца от стадото на пастира / Явор Милушев ;  
Въведение Георги Тошев ; Послеслов Веселин Методиев. – София : Книгомания, 2019. 495 с. ;  
Една книга призив да мислим и съпреживяваме света в цялата му пълнота и богатство! / 
Михаил Неделчев : с. 8-10.
ISBN 9786191952021
System number [000592796]

МИТГУЧ, Ана. Когато се завърнеш : Роман / Ана Митгуч ; Прев. от немски ез. Майа 
Разбойникова-Фратева. – София : Наука и изкуство, 2019. 236 с. ; Биогр. данни за авт. 
отбелязани на гърба на кор. ; Глосар с. 232-235.
ISBN 9789540203508
System number [000591190] 
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МИТЕВ, Венелин. Тайни и загатки на „тихия фронт“ : Живот на големите български 
разузнавачи / Венелин Митев. – София : Книгомания ЕООД, 2019. 347 с. : ил., портр. ; 
Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Библиогр. с. 344-347.
ISBN 9786191952205
System number [000578953] 

МИТОЛОГИЯ на народите от Америка / Състав. Андрес Сааведра ; Прев. Румен Стоянов, 
Луис Монтеро, Рая Райчева. – София : Почетните консулства на Гватемала, Еквадор, 
Колумбия, Мексико, Уругвай и Чили, 2019. 109 с. : цв. ил. ; Текст и на испански език ; 
Вместо предговор / Андрес Сааведра Бараона : с. 11-19.
ISBN 9786197265699
System number [000578192] 

МОНТАГ, Касандра. След потопа / Касандра Монтаг ; Прев. от англ. ез. Иван Иванов. – 
[София] : Бард, 2019. 334 с. 
ISBN 9789546559609
System number [000589753] 

МОРИСЪН, Бойд. Цунами : Обратно броене / Бойд Морисън ; Прев. от англ. ез. Асен 
Георгиев. – [София] : Бард, 2019. 411 с. (Кралете на трилъра)   
ISBN 9789546559517    
System number [000590968] 
 
НА три часа от ... : 894 вълнуващи кратки пътешествия близо до любими градове / Ред. и 
кор. Люба Камарашева ; Прев. Камен Велчев. – София : Книгомания, 2019. 304 с. : цв. ил., 
к. ; Показалец ; Други авт.: Брет Аткинсън, Алексис Авербък, Джеймс Бейнбридж, Джо 
Биндлос, Грег Бенчуик, Селесте Браш, Алекс Бътлър, Луси Корн, Марк ди Дука, Жанин 
Еберле, Меган Ивс, Саманта Фордж, Бриджит Глисън, Рия де Джонг, Каролин Хелър, 
Майкъл Кон, Татяна Леонов, Алекс Левитън, Стивън Лиой, Емили Мачар, Ребека Милнър, 
Карин Нобъл, Триша Пинг, Етейн О‘Каръл, Хелена Смит, Андрея Шулте-Пийвърс, Риан 
вер Беркмоес. (Lonely planet)
ISBN 9786191952236    
System number [000589900] 

НАЧЕВ, Йордан. Дълбоката държава / Йордан Начев. – София : Труд, 2019. 184 с. : табл.; 
Загл. и на англ. ез. : The deep state ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Текст 
и на англ. ез. ; Библиогр. с. 178-183. (Поредица Строго секретно)  
ISBN 9789543985913
System number [000591111] 

НОВО време и Съвремие : Т. 1-2. / Състав. Димитър В. Димитров и др. – Пловдив : Унив. 
изд. „Паисий Хилендарски“, 2019. 522 с. : портр., ил. ; Библиогр. и бележки след отд. докл. 
и под линия ; Други автори и състав.: Димитър Велков Димитров, Симеон Койчев Кацаров, 
Русалена Веселинова Пенджекова, Дамян Борисов Борисов ; Рез. на англ. ез. 
ISBN 9789548536325 (Т. 1.)         
ISBN 9789548536332 (Т. 2.)
System number [000578410] (Т. 1.)         
System number [000578411] (Т. 2.)
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НОЕВА, Наташа. В сърцето на София. Европейски присъствия в съвременния архитектурен 
облик на българската столица = In the heart of Sofia. European presence in the contemporary 
architectural face of the Bulgarian capital / Наташа Ноева и др. ; Прев. Трейси Спийд. – София :  
АРС МММ, 2019. 260 с. : ил., портр. ;  Индекси ; Библиогр. с. 252-256 ; Други авт. на доп. 
материал: Николета Гологанова, Пламен В. Петров, Рамона Димова, Йорданка Фандъкова, 
Аделина Филева, Цветан Игнатов, Трейси Спийд. 
ISBN 9789542950363 
System number [000592731] 
   
ПАВЛОВА, Мария. Мистерията B-files / Мария Павлова. – Пловдив : Макрос, 2019. 424 с. ;  
Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9789545614750
System number [000579007] 

ПОРОМАНСКА, Стойна. Τα νέα ελληνικά για προχωρημένους : Ελληνο-βουλγαρικά παράλληλα 
κείμενα = Новогръцки език за напреднали : Гръцко-български текстови паралели / Стойна 
Пороманска. – Велико Търново : Ровита, 2020. 456 с. : ил., табл. ; Съдържа Азбучен указател 
на думите ; Загл. и текст и на гр. ез. ; 1. изд. 2000.
ISBN 9789548914413  
System number [000590528] 
  
РАЗБИВАЩИ рекорди / Ред. Стефан Илиев ; Прев. Боян Вагалински. – София : Книгомания, 
2019. 192 с. : цв. ил. ; Азб. показалец.
ISBN 9786191952069    
System number [000590934] 

РАЙЛИ, Матю. Тайните бегачи на Ню Йорк / Матю Райли ; Прев. от англ. ез. Венцислав 
Божилов. – [София] : Бард, 2019. 315 с. : ил. ; Интервю с Матю Райли за „Тайните бегачи 
на Ню Йорк“ с. 307-315. (Кралете на трилъра)
ISBN 9789546559494  
System number [000590972] 

РОДЕНАС, Габри. Старицата, която прекоси света на колело / Габри Роденас ; Прев. от 
англ. ез. Александра Цанкова. – [София] : Бард, 2019. 157 с. : За авт. с. 157.
ISBN 9789546559456    
System number [000590998] 

СКАЛЗИ, Джон. Апокалипсис / Джон Скалзи ; Прев. от англ. ез. Владимир Зарков. – София :  
Бард, 2019. 318 с. (Избрана световна фантастика ; 195)   
ISBN 9789546559333
System number [000590141] 

СКАТОВ, Атанас. Над 8000 метра : Чо ою : Тюркоазената богиня : Дневникът на един веган /  
Атанас Скатов. – София : Кибеа, 2019. 227 с. : с цв. ил. ;  В кн. са използвани фотогр. на 
авт. ; Атанас Скатов с. 2-3.
ISBN 9789544748623    
System number [000590156] 
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140 години Министерство на финансите /  Ред. Мая Миланова. – 2. доп. изд. – София :  
Министерство на финансите, 2019. 194 с. : ил., портр., факс. ; Други автори: Велина 
Скумова.
ISBN 9789549172076
System number [000589470] 

СТРАТИЕВ, Мартин. Червило и барут : Поезия / Мартин Стратиев, Александра Томова. –  
София : Алианс принт, 2019. 82 с. ; За авт. с. 79-80.
ISBN 9786191882694
System number [000589096] 

ТАУНСЕНД, Джесика. Невърмур 2 : Чудотворката Мориган Врана /   Джесика Таунсенд ;  
Прев. от англ. ез. Иван Иванов. – София : Бард, 2019. 332 с. : с ил.
ISBN 9789546559265 
System number [000590556] 
 
ТЕРЗИЕВ, Асен. Драмата и английският романтизъм : Уърдзуърт, Колридж, Байрон, Шели /  
Асен Терзиев. – София : Петко Венедиков, 2019. 276 с. : ил., портр. ;  Библиогр. с. 269-275 ;  
Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9786197469097    
System number [000578193] 

ТИАСА – Ястреб – Валиста : T. 5. / Стивън Бруст ; Прев. от англ. ез. Иван Иванов. – София :  
Бард, 2019. 767 с. 
ISBN 9789546559142 
System number [000589862] 
 
ТУДЖАРОВ, Димитър. Хумористично селфи / Димитър Туджаров – Шкумбата. – София :  
Книгомания, 2019. 256 с. : цв. ил., портр. 
ISBN 9786191952366
System number [000579003] 

УАЙТХАУС, Дейвид. Ловецът на цветя : Роман / Дейвид Уайтхаус ; Прев. от англ. ез. 
Елена Чизмарова. – [София] : Бард, 2019. 253 с. ; За авт. с. 253.
ISBN 9789546559548   
System number [000591005] 

УПРАВЛЕНИЕТО на Съюза на демократичните сили 1991-1992 г. : Т. 2. / Димитър Луджев. –  
София : Издателство на БАН проф. Марин Дринов, 2019. 685 с. ; Библиогр. и бел. под 
линия ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9786192450007    
System number [000574253] 

УУД, Дейвид. Стихиите : Аванпост-мистерия-магьосник / Дейвид Ууд, Шон Елис ; 
Прев.от англ. ез. Радослав Христов. – [София] : Бард, 2019. 427 с. ; Кн. от поредицата 
Приключенията на Дейн Мадок ; За авторите с. 427. (Кралете на трилъра)
ISBN 9789546559692   
System number [000590684] 
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ФАРКУАР, Майкъл. Съкровищница от кралски скандали / Майкъл Фаркуар ; Прев.от англ. ез.  
Радослав Христов. – София : Бард, 2019. 349 с. ; Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 1 ; 
Библиогр. с. 346-348.
ISBN 9789546559623    
System number [000590133]  

ФИЛЕВА, Аделина. Омагьосано царство. 130 години от рождението на Николай Райнов =  
Enchanted kingdom. 130th anniversary of the birth of Nikolay Raynov /  Аделина Филева, 
Станислава Николова, Иванка Райнова ; Прев. на англ. ез. Даниела Константинова. – 
София : Симолини-94, 2019. 199, [1] с. : цв. ил., портр., факс. ; Други авт. на доп. материал: 
Станислава Николова, Иванка Райкова ; Избрано. Книги, статии, преводи / Галина Декова :  
с. 189-199.
ISBN 9786197195149
System number [000556734]  

ФИЛИПОВА, Людмила. Контактът ; Отговорът / Людмила Филипова. Отговорът. –  София :  
Enthusiast, 2019. 261 с. ; 157 с. : ил. ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9786191643141
System number [000579038] 

ФОРСАЙТ, Фредерик. Измамника : Роман / Фредерик Форсайт; Прев. от англ. ез. Валентин 
Вълков. – София : Бард, 2019. 557 с. (Кралете на трилъра)   
ISBN 9789546559395 
System number [000591911] 

ФОРСАЙТ, Фредерик. Лисицата / Фредерик Форсайт ; Прев. от англ. ез. Крум Бъчваров. –  
София : Бард, 2019. 283 с. ; За авт. с. 283. (Кралете на трилъра)
ISBN 9789546559296 
System number [000590801] 
   
ФОРСАЙТ, Фредерик. Парламентьорът / Фредерик Форсайт ; Прев. от англ. ез. Тодор 
Кенов, Ангел Белорешки. – [София] : Бард, 2019. 556 с. (Кралете на трилъра) ; 1. изд. 1993 
на изд. Селекта. 
ISBN 9789546559531  
System number [000589747] 

ХАМДАН, Хайри. Водните лилии на паметта / Хайри Хамдан. – Бургас : Знаци, 2020. 106 с. :  
Други автори : Здравка Евтимова ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; За 
стихосбирката „Водните лилии на паметта“ от Хайри Хамдан / Здравка Евтимова : с. 90-98.
ISBN 9786197497274
System number [000589083] 

ХЕЙЛИ, Артър. Летище : Роман / Артър Хейли ; Прев. от англ. ез. Людмила Колечкова. – 
София : Бард, 2019. 492 с. ; 1. изд. 1980 на изд. „Г. Бакалов“, в сер. Библиотека Галактика, 
№ 15.
ISBN 9789546559357
System number [000590123] 
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ХЕЛСИНГ, Ян ван. Разобличители : Откровени разкрития на вътрешни хора от политиката, 
икономиката, медицината, полицията, тайните служби, армията и ложите /  Ян ван Хелсинг, 
Щефан Ердман ; Прев. от немски ез. Георги Кайтазов. – София : Дилок, 2019. 320 с. : ил., 
портр. ;  Библиогр. с. 316-317 ; За авт. с. 313-315.
ISBN 9789542902614  
System number [000589448] 

ЦОЛОВА, Цветина. Нулева година / Цветина Цолова. – София : Асеневци, 2019. 159 с. ; 
За авт. с. 159.
ISBN 9786197356755
System number [000590791] 

ШАФАК, Елиф. 10 минути и 38 секунди в този странен свят / Елиф Шафак ; Прев. от англ. ез.  
Красимира Абаджиева. – София : Егмонт, 2019. 256 с. ; За авт. с. 254.
ISBN 9789542723417   
System number [000590710] 
  
ШЕРЛОК Холмс : Заплетени случаи : Разреши сам загадките / Прев. от англ. ез. Кънчо 
Кожухаров. – София : Книгомания, 2019. 224 с. : ил. 
ISBN 9786191951963       
System number [000590911] 

ШНАЙДЕР, Дарина. Тайно чекмедже : Стихове Дарина Шнайдер. – Русе : Елиас Канети, 
2019. 60, [2] с. ; Други автори: Пенка Ангелова, Анжела Димчева, Златимир Коларов ;  
Споделени хоризонти / Пенка Ангелова : с. 5-6 ; Страданието като минималистични 
ескизи / Анжела Димчева : с. 53-56 ; За тайните в тайното чекмедже на Дарина Шнайдер /  
Златимир Коларов : с. 57-59 ; Дарина Шнайдер : Биография : с. 60.
ISBN 9789542992417
System number [000589069] 

ШОПОВА, Пенка. Българското Освобождение и италианският скулптор Арналдо Дзоки =  
La liberazione della Bulgaria e lo scultore Italiano Arnaldo Zocchi = The Bulgarian liberation 
and the italian sculptor Arnaldo Zocchi / Пенка Шопова, Радослав Спасов ; Прев. на итал. ез. 
Алфонсо Лондеро, прев. на англ. ез. Милена Парашкевова. – София : Парадигма, 2019. 64 с. :  
ил., портр. ; Библиогр. под линия ; Други автори: Стефано Балди.
ISBN 9789543264049    
System number [000579032] 

ШЧИГЕЛСКИ, Марчин. Театърът на невидимите деца / Марчин Шчигелски ; Прев. от 
полски ез. Лина Василева. – София : Труд, 2019. 232 с. (Любими книги за момчета)    
ISBN 9789543986064
System number [000590955] 

ЯНАЧКОВА, Милка. Светоусещане / Милка Яначкова ; Худож. Димитър Анастасов. – 
София : Петко Венедиков, 2019. 77, [2] с. : с ил.  
ISBN 9786197469103
System number [000589098] 
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MYTHS and legends from Bulgaria / Sel. and transl. by Diana Nikolova ; Ill. Kamena Dimitrova. –  
Sofia : Via Lettera, 2019. 204 p. : ill. 
ISBN 9786197204148
System number [000589640] 


