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На  7 март 2017 г. в Централната сграда на БАН беше открита изложбата „Васил 
Зла тар ски – епо ха в българската историческа наука“. Изложбата е посветена на 
150-годишнината от рож дението на големия български историк-медиевист проф. 
Васил Златарски (14 ноември 1866 – 15 декември 1935), действителен член на БАН, и е 
организирана от Научния архив на БАН и Музея на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Показани са материали от личния фонд на проф. Златарски, съхранявани в 
Научния архив на БАН. Включени са до кументи, семейни фотографии и писма, свързани 
с неговия живот и научна дейност.

На 21 март 2017 г. в Централната библиотека на БАН беше открита изложбата „140 
години от рождението на акад. Никола Михов – икономист-статистик, библиограф 
и културно-просветен деец“, която представя трудове на видния български учен.

Снимки: Информационен бюлетин на БАН 

Снимки: Милкана Лишкова
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Снимки: Емилия Волева 

На 23 март 2017 г. в БАН беше проведено редовното Общо годишно събрание на 
Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Беше приета Програма 
за дейността на Сдружението за 2017 г.
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БИБЛИОТЕКАТА ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА
ПРИ ИНСТИТУТА ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И 

ГЕНЕТИКА

Нина Дочева

Библиотеката по физиология на рас те-
ния та е създадена едновременно с Ин сти тута 
по обща биология през 1948 г. от академик 
Ме тодий Попов. През пролетта на 1954 г., след 
смъртта на акад. Методий Попов, Институтът 
се преименува на Институт по биология 
„Акад. М. Попов“.  През 1964 г. Институтът 
променя името си на Институт по физиология 
на растенията, а от 2010 г. след сливането си с 
Института по генетика получава сегашното си 
име – Институт по физиология на растенията 
и генетика.

Основна цел на библиотеката е 
информационното осигуряване на научните 
и приложните изследвания на научните 
специалисти от Института. Библиотеката е 
филиал на Централната библиотека на БАН 
и чрез нея има изградени интеграционни 
връзки с останалите библиотеки от системата 
на БАН.

Основната задача на библиотеката е 
ком плектуването, изграждането и ор га ни за-
ция та на библиотечния фонд с българска и 
чуж дестранна литература в следните научни 
области: физиология, биофизика и биохимия на 
растенията; екология; агрохимия; биологични 
основи на растениевъдството; алгология; 
защита на растенията; почвознание.

Комплектуването на фондовете се 
осъ ществява чрез покупка, абонамент, кни-
го обмен и дарение. Библиотеката притежава 
бо гат фонд от над 14 хиляди тома научна ли-
тература, от които над 5 хиляди тома кни ги и 
над 8 хиляди тома специализирани пе рио дич-
ни издания.

В библиотеката се поддържат тра-
ди ционните азбучен, систематичен и 
топографски каталог на книгите и пе рио дич-

ни те издания. Извършват се и допълнителни услуги – библиографски и фактографски 
справ ки, сканиране и ксерокопиране на документи.

Информационното осигуряване на читателите на библиотеката включва локално 
пол зване на компютри с електронен достъп до Интернет и всички електронни ресурси, 



5

предоставени чрез Централната библиотека 
(http://www.cl.bas.bg).

Библиотеката разполага с три ос нов-
ни работни зони: офисна част, в която се 
помещават традиционните каталози и ко пир-
ната апаратура, обширна читалня и кни го-
хра нилище. Читалнята предлага удобни за 
ра бота места, снабдени с компютърна тех-
ни ка, свободен достъп до екземплярите на 
по лучаваната периодика от текущата го ди-
на и дава възможност за ползване на част от 
богатия фонд – близо 1000 тома – от об щи и 
спе циализирани енциклопедии, биб лио граф-
ски указатели, определители на растения, 
спра вочници и речници.

Обособената лична библиотека на 
акад. Методий Попов, създател и ръководител 
на Института от основаването му до 1954 г., 
съдържа ценни издания от края на ХІХ и на ча-
лото на ХХ в.

Учени от Института и гости на Ин сти-
ту та от страната и чужбина правят дарения на 
свои монографии, сборници и материали от 
науч ни форуми.

През 2012 г. библиотеката започна рет-
ро конверсията на фонда си чрез библиотечно-
информационната система ALEPH500, раз-
ра ботена от фирма ExLibris Ltd на Hebrew 
University в Йерусалим. По този начин биб-
лио теката се включва в единен своден on-line 
ка талог на академичните библиотеки в Бъл га-
рия, който през общ портал позволява ин тег-
ри рано търсене чрез интернет в каталозите на 
тези библиотеки, както и електронен достъп 
до библиографската информация за техните 
книж ни фондове, електронни ресурси и пре-
дос тавяни услуги.

 Читателите имат достъп до on-line ка-
та лога на ретроконверсираните и пос тъ пи ли те 
след 2003 г. материали чрез http://aleph.cl.bas.
bg и http://primo.nalis.bg. Това увеличава въз-
можностите за по-лесен и по-бърз достъп и 
на външни ползватели до фондовете на биб-
лиотеката.

Обединяването на традиционните биб-
лио течни ресурси и на електронните тех но-
ло гии и услуги превръща библиотеката по 
фи зиология на растенията при Института 
по физиология на растенията и генетика в 
пълноценна съвременна научна библиотека. Снимки: Еми лия Волева
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AB UNO DISCE OMNES*
За лабораторията на биобиблиографията за Нестор Марков 

на проф. Мария Младенова

Проф. д.п.н. Александра Куманова 
alexkum@abv.bg

„Човекът разширява Пътя, 
а не Пътят разширява човека“

Конфуций

І. Биобиблиографията – сърцевина на отбелязването на 180-годишнината от 
рождението на Нестор Марков

На 21 ноември 2016 г. в централната сграда на Българската академия на науките 
беше открита юбилейна изложба по случай 180-годишнината от рождението на Нестор 
Марков, просветител и журналист, възрожденски учител и книжовник, математик и 
лингвист, физик и лексикограф, държавен и обществен деец. Централната библиотека на 
БАН участва в тази изложба с издания на българско-френски и френско-български речници, 
граматика, учебници по аритметика и геометрия (вж: по-долу  цит. биобиблиорафия) на 
Нестор Марков. 

На 24 ноември 2016 г. в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ на БАН 
се състоя юбилейната научна сесия „Нестор Марков и неговият принос в лексикографията 
и образованието“ по случай 180 години от рождението му. 

На 10 януари 2017 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
(НБКМ) беше открита изложбата „Нестор Марков – будителят“, посветена на 180 години 
от рождението му.

Нестор Марков е ярък представител на българската възрожденска интелигенция. 
Той заема достойно място в редиците на най-изявените културни дейци у нас през пос-

Младенова, Мария. Нестор Марков 1836-1916 : биобиблиогра-
фия / състав. Мария Младенова ; науч. ред. Цветанка Панче-
ва. – Пле вен : Рег. ист. музей ; Нар. ч-ще Съгласие 1869, 
2016. – 132 с. : с портр., факсим.
Нестор Марков – един от титаните на Българското 
възраждане / Мария Младенова: с. 7-32 ; Приносът на 
Нестор Марков за обу чението по физика през ХІХ век / Ганка 
Камишева: с. 33-42 ; Летопис на живота и делото на Нестор 
Марков: с. 49-52 ; Факс.: с. 120-129. – Именен показалец, 
геогр. показалец.
ISBN 978-619-90270-4-2
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ледните десетилетия на Възраждането, оставяйки богато книжовно наследство, кое то 
об хваща: 6 учебника в 10 издания, публикувани с преизданията, 2 речника (френско-
бъл гарски и българо-френски), претърпели общо 8 издания (вж: по-долу цит. био биб-
лиография), множество статии с публицистичен, естествено-научен и мемоарен характер, 
административно-отчетни публикации и дописки в периодичния печат. Лексикографското 
му дело има сериозен принос за развитието на националната ни култура. Целият живот и 
творческа дейност на Н. Марков са посветени в предана служба на народа, като той е признат 
за борец за национално освобождение и учител, работил всеотдайно за изграждането на 
младата българска държава.

На форума от 10 януари 2017 г. беше представен и сборникът със статии от 
юбилейната сесия, посветена на Н. Марков и проведена на 24 ноември 2016 г. За този 
сборник разказа съставителката му проф. Диана Благоева, заместник-директор на 
Института за български език на БАН.

На откриването на изложбата на 10 януари 2017 г. говориха  доц. д-р Красимира 
Александрова – директор на НБКМ, акад. Петър Кендеров – председател на Съюза на 
математиците в България, акад. Веселин Дренски – председател на Научния съвет на 
Института по математика и информатика на БАН и проф. д.ф.н. Мария Младенова от 
Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Създадената от библиотековеда, библиографа и книговеда проф. М. Младенова 
биобиблиография за Н. Марков е сърцевината на знаменателната 180-годишнина от 
рождението на възрожденеца. Тя е  обект на настоящото рецензиране.

ІІ. Биобиблиографии на проф. Мария Младенова

Значителен е приносът на Мария Младенова в съставителството на биобиблиографии 
до появата на бял свят на вторично-документалната персоналия за Нестор Марков:

- публикуваните във вид на самостоятелни издания:
- - [Професор] Дочо Леков : биобиблиография. – Сливен, 1999;
- - Йордан Радичков 1929-2004 : биобиблиография. – София, 2004 (съавт.: Светла 

Девкова, Силвия Найденова);
- - Петър Ненков (1868-1917) : биобиблиография. – Плевен, 2014 (съавт.: Людмила 

Иванова);
- - Иван Данов (1880-1947) : биобиблиография. – Плевен, 2014 (съавт.: Людмила 

Иванова);
- - Ячо Хлебаров (1887-1951) : биобиблиография. – Плевен, 2014; 
 
- публикуваните в състава на юбилейни сборници:
- - Библиография на трудовете на чл.-кор. проф. д-р Милена Цанева. // Конституиране 

на традицията : юбил. сб. в чест на проф. Милена Цанева. – София, 2000, с. 363-411;
- - Академик Стоян Аргиров : биобиблиография. // Академик Стоян Аргиров и 

библиотечното дело в България : юбил. науч. конф., София, 28-29 февр. 2000 г. – София, 
2001, с. 125-151.

- - Ценко Цветанов : кратка библиография. // Ценко Цветанов и българската 
книжовна култура : нац. науч. конф., посветена на 100-год. от рождението му. – София, 
2004, с. 207-212; 

- - Библиография на трудовете на проф. д.ф.н. Елка Константинова. // Модерният 
наратив : Интертекстуални пресичания (Пробл. на бълг. лит. през ХХ век) : Сборник в чест 
на проф. Елка Константинова. – София, 2006, с. 412-493;
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- - Библиография на отзиви и рецензии за Георги Гроздев 2000-2010. // Балканските 
пътища и бродове на Георги Гроздев. – София, 2011, с. 182-187 [1].

Ако си послужим с крилатата мисъл на Вергилий, изведена в заглавието на 
настоящата публикация, може да обобщим: Ab uno disce omnes, разглеждайки представената 
тук биобиблиография на М. Младенова.  

    

ІІІ. Преглед на персоналната библиография за Нестор Марков

Биобиблиографията „Нестор Марков 1836-1916“ започва, както се вижда и от 
аналитичната част на приведения по-горе библиографски запис на разглежданата тук 
вторично-документална творба, от студията на Мария Младенова „Нестор Марков – един 
от титаните на Българското възраждане“ (с. 7-32). Поднесена задълбочено и подчертано 
фактографично, тази студия съдържа подразделите: Родно място, семейство, епоха; Години 
на учение; Учителят Н. Марков; Учител в Плевен; Учител в Русе; Отново в Плевен; В 
Габровската гимназия; В Лясковец; Участие в Руско-турската война; Н. Марков и комитетът 
„Единство” в Хасково; Държавникът Н. Марков (Стара Загора – самоотверженост и болка); 
В служене на Княжество България; Книжовно наследство; Семейството и домът на Н.  
Марков; Финалът. 

„Учител реформатор и неуморен възрожденски будител, държавник и общественик, 
книжовник и патриот идеалист, изпълнен с кипяща енергия, насочена към беззаветна 
служба на род и Родина – тези качества отреждат на Нестор Марков достойно място сред 
най-изтъкнатите строители на възрожденска и следосвобожденска България.“ (с. 32) – 
обобщава М. Младенова и възкликва: „Без хора като Нестор Марков няма България, няма 
българско самосъзнание, няма българска нация. Без личности като Нестор Марков бихме 
били слепи за българската история, за българския национален живот.“ (Пак там).

Следва статията на доц. д-р Ганка Камишева „Приносът на Нестор Марков за 
обучението по физика през ХІХ век“ (с. 33-41). Тук акцентът се поставя върху обучението 
по физика и учебника на Н. Марков по статика. Привежда се сравнителна таблица на 
физическите термини, срещани при Н. Геров (1848), Й. Груев (1869), Н. Марков (1871) и 
И. Гюзелев (1874), които могат да се съпоставят със съвременната им употреба (2016) (с. 
38-40). Заключението е лаконично: „Нестор Марков е ново име в историята на обучението 
по физика през ХІХ век. Той е забележителен за своето време математик“ (с. 41).

Обяснителни бележки (с. 43-48) и Летопис на живота и делото на Н. Марков (с. 
49-52) са въведение към същинската част на биобиблиографията за Н. Марков.

Пред нас се разкрива анотиран систематичен хронологично-азбучен 
научноспомагателен биобиблиографски труд.

Долната хронолигична граница на биобиблиографията е 12 август 1867 г. (№ 48), 
а горната – декември 2016 г. (№ 319).

В първия раздел „Публкации от Н. Марков“ библиографските записи са представени 
в три подраздела (тук и по-долу посочваме фрагменти от тези записи): 

- Учебници. Оригинални и преводни (10 назв. – с различните преиздания – за периода 
1869-1885): „Малка аритметика“ (Русе, 1869) (№ 1) [2]; Ново изд. (Русе, 1872) (№ 4[а]) [3]; 
„Собрание (Така при Н. М. – Бел. А. К.) аритметически задатъци (Така при Н. М. – Бел. А. 
К.)“ (Русчюк, 1869) (№ 2); „Геометрия, праволинейна тригонометрия и статика“ (състав. 
Ж. Ф. Оливие; прев. и изд. от Н. Марков. – Русе, 1871) (№ 3); „Граматика на турский язик 
(Така при Н. М. – Бел. А. К.)“ (Ч. 1-2. – Русчук, 1871) (№ 4); 2. прераб. изд. (Пловдив, 1874) 
(№ 5[а]); „Буквар за французкий язик (Така при Н. М. – Бел. А. К.)“ (Пловдив и др., 1874) 
(№ 5); 2 прераб. изд. – Пловдив; София; Русчук, 1881) (№ 6[а]); 3. прераб. изд. (Пловдив, 
1885) (N 6[б]);       
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- Речници (2 назв. – с различните преиздания – общо 8 на брой за периода 1894-1940): 
„Пълен френско-български речник = Dictionnaire français-bulgare“ (Пловдив, 1894) (№ 7); 2. 
илюстр. изд. – Кн. публ. в 2 т. (София, 1906) (№ 8[а]); „Българо-френски речник“ (Пловдив, 
1898) (№ 8); „Българо-френски и френско-български джебен речник = Dictionnaire de poche 
bulgare-français et français-bulgare“ – Кн. публ. в 2 т.: Т. 1. Българо-френски и френско-
български джебен речник; Т. 2. Френско-български джебен речник (Leipzig, 1912-1915) 
(№ 9); Т. 1-2. – 2. éd. corr. (Leipzig, 1929) (NN 10*, 11*) [4]; „Dictionnaire bulgare-français et 
français-bulgare“ – Кн. публ. в 2 т.: Т. 1-2. – 3 éd. (Leipzig, 1940) (№ 12*, 13*).     

- Публикации в сборници и в периодичния печат (№ 14-47 за периода 1870-2006) – 
ще посочим само някои от тях: „За средоточието на земната топлина: Важните следствия, 
които могат ся (Така при Н. М. – Бел. А. К.) извади от нея“ // Турция (Цариград), V, N 48, 17 
ян. 1870, с. 188-189; № 49, 25 ян. 1870, с. 190-191 (№ 14); [Писмо от Н. Марков до редактора 
на в. „Право”] // Право (Цариград), VІІІ, № 33, 26 окт. 1873, с. 2, 3 (№ 24); „Словото, с 
което Старозагорския (Така при Н. М. – Бел. А. К.) префект е отворил първата сесия на 
старозагорския Главен съвет“ // Марица (Пловдив), ІІІ, N 221, 26 септ. 1880, с. 3, 4, 5 (№ 
27); „Народното събуждане в един кът на нашето отечество“ // Учил. преглед, VІ, 1901, № 
3, с. 201-208 (№ 33); [Писмо от Н. Марков до Петко войдода] // Петко войвода 1844-1900: 
сб. статии, документи и материали. – София, 1954, с. 223 (№ 37); [Писмо от Н. Марков до 
Цани Гинчев] // Димов, Недялко и др. Нестор Марков: От Криво поле до Париж / Недялко 
Димов, Тянко Вълчинов, Нестор Марков. – Хасково, 2006, с. 129-130 (№ 47).      

Във втория раздел „Публкации за Н. Марков“ са дадени библиографски записи с 
№ 48-319 за периода 1867-2016: [Дописка от Пловдив] // Македония (Цариград), І, № 37, 
12 авг. 1867, с. 151 (№ 48); [Книжовни известия] // Независимост (Букурещ), ІV, № 45, 24 
авг. 1874, с. 367 (N 76); „Доклад на Пловдивската окръжна комисия до Главний съвет през 
сесията му в месец март 1882 год.“ // Марица (Пловдив), V, № 368, 9 март 1882, с. 5, 6; № 
369, 12 март 1882, с. 5, 6; № 370, 16 март 1882, с. 5, 6; № 371, 19 март 1882, с. 5, 6 (№ 80); 
[Новият окръжен управител…] // Гражданин (Пловдив), І, № 8, 1 септ. 1901, с. 3 (№ 110); 
Обретенов, Никола. Спомени за българските въстания / увод и ред. Михаил Арнаудов. – 
София : Бълг. книга, 1943. – 328 с., 1 л. портр. – За Н. Марков на с. 85 (№ 166).

Биобиблиографията е снабдена с образцов Именен (с. 109-116) и Географски (с. 
117-119) показалец.

Приведени са 10 факсимилета на титулни страници от книги на Н. Марков и други 
документи (с. 120-129). 

Във вторично-документалния труд са разкрити някои инициали, срещани в 
библиографираните първично-документални публикации.    

ІV. Изводи и препоръки

Изданието на биобиблиографията „Нестор Марков 1836-1916“ буди възхищение със 
своето родолюбие и представлява образец на жанра, който може успешно да се прилага 
при работата за всяка персоналия, посветена на историческа или съвременна личност.

Някои дребни черти на биобиблиографията са следи и свидетелство за лабораторията 
ѝ на създаване и следва да бъдат обсъдени от творческия колектив на изданието при 
евентуална нова публикация на труда, което горещо препоръчваме (бидейки поканени 
от авторката – проф. М. Младенова – да напишем настоящата рецензия), за да изпълни 
максимално заявените цели: 

- „да припомни на съвременната общественост многостранните прояви на Нестор 
Марков, които по право го нареждат сред титаните на Българското възраждане“ (с. 43) и 
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- „да отрази книжовното наследство на Нестор Марков, създавано в две драматични 
за България епохи, което е резултат на неговата духовна извисеност, а също и да открие 
писаното за него както от неговите съвременници, така и от днешните му изследователи“ 
(Пак там):

1. Обяснителните бележки (с. 43-48) е желателно да бъдат обособени в две части, 
консолидиращи изданието:

- Основания за историографирането (в която да се поместят всички приведени 
моменти, които се отнасят до коментарите на личността на Н. Марков и другите персони, 
историческите събития и рецепцията им и т.н.; тук е добре да бъдат посочени основните 
източници на библиографирането, приведени на с. 48; добре е да бъде направен преглед на 
нивото на предхождащото библиографиране по темата с посочване на номерата на записите 
от биобиблиографията – например: под № 231 без никакви пояснения – освен: Библиогр.: 
с. 56-58 – е описан вторично-документалният труд: Митков, Въко и др. Книжовното 
наследство на Нестор Марков / Въко Митков, Руслан Митков. // Сто и петдесет години 
от рождението на Нестор Марков : материали от науч. сесия, 19 ноем. 1986 г., Хасково. – 
София, 1986, с. 52-58; също извън историографията е оставен и вторично-документалният 
продукт, описан под № 297 /само е споменат на с. 45/: Атанасова, Виолета. Нестор Марков 
1836-1916 : биобиблиография. – Хасково : Рег. библ. Христо Смирненски, 2006. – [16] с.) 
/единственото уточнение е: На с. 3-6 кратък биографичен очерк/; от специално третиране 
в една подобна историография се нуждаят и трудове от рода на описания под № 299: 
Димов, Недялко и др. Нестор Марков: От Криво поле до Париж / Недялко Димов, Тянко 
Вълчинов, Нестор Марков. – Хасково : [Изд. авт.], 2006. – 272 с. : с. ил., факс., макар че за 
него може да се каже, че на с. 45 се дава висока оценка на това издание);      

- същински Обяснителни бележки (които да опишат единствено подходите и 
методите, възприети при библиографирането на настоящата персоналия).

2. За достигането на по-висок академизъм на труда е добре след първото пълно 
изписване на името на персоналията по-нататък в съпътстващите авторски и съставителски 
текстове то да се поднася като Н. Марков, а в същинската част на биобиблиографията 
(особено в аналитичните части на записите и в анотациите) – Н. М. (разбира се, добре 
е да се съхранят и формите на поднасяне на това име в различните описани първични 
документи, които в някои случаи се цитират; така релефно ще изпъква равнището на 
текстологичната работа на труда като цяло!). 

3. Желателно е при въвеждането на библиографски записи, което, очевидно, е 
станало след приключване на основната работа по биобиблиографията, да се посочват 
номера с допълнителни буквени обозначения, а не те да остават неномерирани в корпуса 
– вж: №№ 4[а], 5[а], 6[а], 6[б], 8[а] (с. 53-55).

4. Прецизиране изискват:
- някои факти: на 16 стр., 14 ред отдолу нагоре: наближаването на хилядите 

башибозуци не е към Плевен, а към Габрово; на 22 стр., 5 ред отдолу нагоре: Н. Марков е 
окръжен управител на Търновски окръг не от 20.ІХ.1892, а от 20.ІХ.1882; на 23 стр., 11-
12 ред отгоре надолу: генерал Леонид Соболев е министър-председател на България не 
в периода 23.VІ.1892 – ІХ.1893, а в периода 23.VІ.1882 – ІХ.1883 (очевидно в изброените 
случаи става въпрос за незабелязани печатни грешки); 

- ортографията на текстовете, написани на френски език – например: 2. éd. corr.  № 
10* (а не: ed); 

- еднообразието на поднасяне на еднотипни данни – например: при посочване на 2. 
изд. на двата тома на „Българо-френски и френско-български джебен речник = Dictionnaire 
de poche bulgare-français et français-bulgare” – Т. 1-2. – 2. éd. corr. (Leipzig,  1929) (№ 10*, 11*) 
в № 10* том 1 е обозначен: Т. 1, а том 2: 2. vol. (дори и в този вид да се появяват записите 
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в OCLC – WorldCat, от който те са извлечени, както е посочено, е добре на страниците на 
биобиблиографията тези записи да намерят еднакви форми на интерпретация); 

- като цяло следата от скоропис изисква по-голяма акуратност при някои от 
библиографските описания – например: № 10-13, 91, 104, 131, 185, 288 и др.;

- следите от хифанации на предходни редакции е добре да бъдат елиминирани (№ 
36, 48-50, 229 и др);

- нивото на анотирането – не само в посока на структурното еднообразие, но и във 
връзка с привеждането на абревиатури, които не са разкрити в Списък на съкращенията 
– например: НС (Народно събрание) № 141; 

- допълнителното снабдяване на биобиблиографията с вътрешни взаимни препратки, 
които ще повишат семантичната тежест на продукта – например: между № 134 и 144 и др.;

- среща се на места нежелателно отсъствие на основни библиографски записи – 
например: на 2. изд. (София, 2001) на описания под № 154 труд: Васильов, Тома. Спомени 
за лица и събития през ХІХ-ХХ век. – София : Георги Николов, 1934. – 384, VІІ с.; такъв е 
случаят и с 2. изд. (2013 г.) на описания под № 299 продукт: Димов, Недялко и др. Нестор 
Марков: От Криво поле до Париж / Недялко Димов, Тянко Вълчинов, Нестор Марков. – 
Хасково : [Изд. авт.], 2006. – 272 с. : с. ил., факс.

5. Биобиблиографията би се обогатила от привеждането на ISBN и ISSN номерата на 
съответните публикации (там, където това е възможно), което би я поставило в равнището 
на модерната книжовност. 

6. Посочването още на титулната страница на факта, че изданието е подготвено 
по случай 180-годишнината от рождението на Н. Марков, би оставило за вечни времена 
печата на празнувания юбилей, във връзка с който се издава биобиблиографията.

7. Буди удивление отсъствието на прегледа и библиографирането de visu на 
стенографските записи за дейността на двата парламента, в които Н. Марков е бил 
депутат (за които на с. 48 М. Младенова споменава само препоръчително). Това като цяло 
изкривява представата за Н. Марков – регионалният вектор на личността му е по-добре 
осветен от националния и международния вектор на неговото присъствие в обществения 
и книжовния живот към настоящия момент. Н. Марков продължава – и с потенциала си, 
и с реализацията на този потенциал – сам да „разширява Пътя“ [5] на достигнатото във 
времето днешно ниво на библиографирането му.

Всички посочени тук препоръки, на които навежда внимателното запознаване с 
биобиблиографията, нямат за цел да подронят авторитета на разглежданото изключително 
интересно, значимо и ценно вторично-документално издание „Нестор Марков 1836-1916“. 

Тези препоръки са направени единствено с цел работата по библиографирането 
на ренесансовата личност на Н. Марков да изправи пред нас в пълния му титаничен ръст 
този колос на научноизследователската мисъл и общественозначимото дело.

И е знаменателно, че днес – и то особено чрез биобиблиографията „Нестор Марков 
1836-1916“ – пред нас застава исполинът-възрожденец от европейски и световен мащаб!

Най-добре това е казано от проф. М. Младенова във финалните думи на цитираната 
вече многократно тук нейна студия (с. 32): 

„Името на Нестор Марков и днес е символ и пример на хората с твърд характер, 
които са будната съвест на своите нации.

Днес, във времето на тотална духовна и икономическа разруха България има остра 
потребност от личности като Нестор Марков, обладани от неговия чист идеализъм и 
готовност да ѝ служат, водени от единствената мисъл за постигане на нейното истинско 
благоденствие, което и тя, и народът ни заслужават.“        
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Цитирана литература и бележки

* По едного познай всичките. – Вергилий.
1. Подробните библиографски характеристики на цитираните биобиблиографски 

трудове могат да бъдат проследени под № 10, 16, 19-21, 225, 226, 228-230 по изд.: 
Аврамова, Ваня. Мария Младенова : биобиблиография / встъп. студия Ани Гергова ; науч. 
ред. Цветанка Панчева. – София : За буквите – О писменехь, 2015. – 198 с. : с портр, ил. 
– Именен показалец, показалец на загл., тематичен показалец, показалец на достъпни в 
интернет публ.

ISBN 978-619-185-169-0
2. Приведените номера тук и по-долу са по описаната в началото на настоящото 

изложение биоблиблиография за Н. Марков.
3. Посочените буквени индекси тук и по-долу са въведени от автора на настоящия 

текст за идентификация на библиографските записи, които не са номерирани в 
биобиблиографията за Н. Марков. 

4. Привеждането на звездичка (*) в цитираната биобиблиография на Н. Марков 
посочва източника на библиографския запис – OCLC [Online Computer Library Center] – 
WorldCat.

5. Срв.: епиграфа към настоящата работа… Тук: биобиблиографията като своеобразен 
вторично-документален Път на разкриването на личността.
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ЯНОШ АРАН НА 200 ГОДИНИ

Стефка Хрусанова

На 2 март отбелязваме 200-годишнината от рождението на унгарския поет епик, 
майстор на баладата, журналист и преводач Янош Аран (2 март 1817 г. – Надсалонта, 
днешна Салонта, Румъния – 22 октомври 1882 г., Будапеща). Роден в калвинистко 
семейство от обедняло дребно дворянство. Най-малкото от десет деца на Дьорд Аран 
и Сара Медери. Завършва образованието си в Дебрецен. Научава латински, френски, 
немски и английски език. Работи като учител, редактор на вестник, пътуващ актьор и др. 
През 1834–35 г. е помощник-учител в Кишуйсалаш, през 1836 г. за кратко време актьор 
в Дебрецен. От 1836 г. е помощник-учител в Надсалонта, от 1840 г. нотариус. Разширява 
образованието си, изучава гръцките класици. За първи път отпечатва своя статия през 
1841 г.  – „За народното просвещение“, а през 1846 г. – два разказа. 

Получава първото си литературно признание – наградата на литературното 
общество „Кишфалуди“ за комичен епос – за първото поетично произведение, което 
публикува – сатиричната поема „Изгубената конституция“ (1846), в която авторът използва 
приповдигнатите изразни средства на националния епос за представяне на дребни теми. С 
еднаква сила осмива и либералите, и консерваторите, политиканстването на господарите 
се проявява като гротеска. През същата година завършва епическата си поема „Толди“ 
за унгарския национален герой Миклош Толди. С нея печели нова награда през 1847 г. 
Аран създава Толди като типичен унгарски образ: с благороднически произход, Толди, 
водещ живот като прост селянин, става герой, който носи у себе си големите недостатъци 
на унгареца – невъздържаност, сприхавост, внезапни гневни изблици, но същевременно 
и положителни качества – гордост и обич към майката. Публикуването на „Толди“ през 
1947 г. издига изведнъж Аран сред първите редици в литературата. Епическата поема 
засяга най-важните проблеми на епохата, главният герой се превръща в олицетворение на 
общите национални ценности. Издигането на Миклош Толди, който е от благороднически 
произход, но живее като обикновен селянин, символизира примиряването на 
противоположностите, превръщането на народа в нация. Недвусмисленият мироглед и 
оптимизмът на творбата преместват на заден план възникналите проблеми: убийство, 
внезапен гневен изблик, липса на самоконтрол, надделяване на емоциите над разума. 
Многократно се подчертава „детинската същност“ на главния герой. Поемата изразява 
народностното течение в творчеството на Аран.

Янош Аран взема активно участие в борбата за национална независимост, избран 
е за член на парламента. По време на революцията от 1848–1849 г. се сприятелява 
с Шандор Петьофи, създава патриотични стихотворения, балади и песни. След 
революцията е принуден да се укрива известно време, изгубва работата и жилището си 
в Надсалонта. Мъката си от потушаването на революцията Аран изразява в епическата 
поема „Циганите от Надида“ (1951). На основата на исторически анекдот от ХVІ век 
той изразява сатиричното си възмущение от отрицателните черти на революцията и 
борбата за свобода. През 50-те години на ХІХ век в страната преобладава потиснато 
настроение, огорчение, загуба на илюзии. Чрез героите на поемата си Аран призовава 
своите сънародници да се изправят срещу действителността и да не хранят илюзии. След 
потушаването на борбата за свобода пише преди всичко лирически произведения. Най-
много го вълнуват причините за неуспеха на революцията и кои са виновниците за това. 
В стихотворението „Оставям лирата“ (1850) той си задава въпроса дали си заслужава да 
се занимава с поезия.
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През 1851 г. Аран за кратко време е възпитател в Гест, след това става учител 
в реформистката гимназия в Надкьорьош. В този период се разгръща поетическият му 
талант. От съвременността той обръща поглед към миналото и мотивите от народното 
творчество, легендите, баладите заемат главно място в произведенията му, които 
поддържат националното самосъзнание. През 50-те години сътворява най-красивите си 
балади: „Уелските бардове“, „Клара Зач“, „Майката на Матяш“. Като продължение на 
поемата си за Толди през 1854 г. пише „Залезът на Толди“, която се превръща във втора 
част от трилогията, завършена през 1879 г. с „Любовта на Толди“. През 1857 г. създава 
гневната патриотична балада „Уелските бардове“. 

През 1858 г. е избран за член, а през 1865 г. за пожизнен секретар на Унгарската 
академия на науките, основава литературно списание. От 1848 г. е член на литературното 
общество „Кишфалуди“, а през 1860 г. е избран за негов председател. През 1867 г. 
е удостоен с академичната награда „Надашди“ (1864) за историческата си поема за 
хуните „Смъртта на Буда“. Към този период се отнасят и неговите класически трудове 
за унгарското стихосложение. Литературно-критическите публикации на Янош Аран 
подпомагат освобождаването на унгарската литература от подражанието и на езика 
от неговата натруфеност. Черпейки вдъхновение за сюжети и образи от народното 
творчество, Аран прави литературата по-достъпна за широки кръгове от читатели.

Превежда на унгарски език „Крал Джон“, „Хамлет“ и „Сън в лятна нощ“ 
на Шекспир, също и комедии на Аристофан, произведения на Пушкин, Лермонтов, 
Молиер. Занимава се и с музика, композира песни по собствени текстове, както и по 
стихове на Ласло Амаде, Йожеф Байза, Ференц Кьолчеи и Шандор Петьофи. Колекцията 
му от народни песни е важен документ за познанията му по народно творчество.

Отколешна мечта на Аран е да напише епическо произведение, трилогия за хуните 
с главен герой Атила. През 1963 г. завършва първата част – „Смъртта на Буда“. Със 
средствата на съвременния психологически роман постепенно разкрива процеса, който 
води до съдбоносното братоубийство. Изобразява чувството за национална катастрофа. 
Щом героят е престъпил Божия закон, е извършил грях, трябва да изкупи вината си – не 
само той, но и народът му. 

Поради заетостта в Унгарската академия на науките и особено след ранната смърт 
на дъщеря му Юлишка през 1865 г. за дълги години престава да се занимава с поезия. 
В края на 60-те години на ХІХ век много боледува и прекарва повечето лета в Карлсбад 
(днес Карлови Вари, Чехия).

След 1877 г. се оттегля от обществения живот и създава предимно лирически или 
епически произведения. През 1877 г. написва цикъла стихотворения „Есенни минзухари“ 
– равносметка на жизнения път. В стиховете преобладават самоирония, мъдрост, елегично 
настроение, използване на модерни стилистични средства, например импресионистична 
и символистична форма на изображение. През 1879 г. Аран завършва трилогията за Толди 
с „Любовта на Толди“, която остава последната му значителна творба. Умира след кратко 
боледуване през есента на 1882 г.

Янош Аран е автор на повече от 40 балади, които са най-характерният жанр за 
неговото творчество. Баладите на Аран могат да се разделят на три периода – ранен 
(„Русата Пани“), годините в Надкьорьош („Невестата Агнеш“) и старост („Освещаване 
на мост“). Според темите могат да се изброят исторически („Ласло V“), селски и градски 
балади. Аран надхвърля рамките на поезията, вдъхновена от романтизма. В стиховете му 
се засилва акустичното и визуалното въздействие на думите, римите стават все по-богати 
и разнообразни.

Историческите му балади са алегорични, насочват към съвремието (по примера 
на шотландските народни балади). Най-важните теми в тях са тиранията, съпротивата 
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срещу нея, верността на националните идеи, отговорността на поетите и книжовниците. 
Специално внимание обръща на психологическата мотивация, централен проблем е 
тълкуването на престъплението и наказанието. Това го сродява с Достоевски и Толстой. 
Според Аран престъплението носи в себе си наказанието, защото е придружено от 

разпадане на личността. Важното 
е след признатия грях да се даде 
възможност за искрено разкаяние.

Янош Аран издига жанра 
на унгарската балада до нивото на 
световната литература, наричат го 
„Шекспир на баладата“. Баладите 
са най-добре оформените му 
поетически произведения. Целта му 
е да служи с тях на националното 
дело. Аран обновява унгарската 
литература, като един от големите 
познавачи на унгарския литературен 
език оказва значително влияние 
върху следващите поколения поети, 
преди всичко върху Ендре Ади, 
Дежьо Костолани, Атила Йожеф. 
Творбите му са преведени на повече 
от 20 езика. Преводи на негови 
стихотворения на български език са 
включени в множество антологии и 
в самостоятелна стихосбирка през 
2009 г.

Янош Аран

ДОКРАЙ

Твойта лира, твойта лира
на гръдта ти да опира
 тръгне ли към теб смъртта;
пръстите ти щом засвирят,
мислите ти да намират
 утешение в скръбта.

Верно, радостите земни
не кипят във твойте вени,
 но не я оставяй ти;
имало ли е отрада
или пък тегло от ада
 тебе да не сполети?...
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Та живота все е хубав
щом скъпиш и не погубваш
 и последния му час;
само в есента, която
твоите листа размята
 не копней за лятна страст.

И макар да издимява
твоята мечта в забрава,
 да залязва твоя ден:
с вèдрото се забавлявай,
а на тъжното не давай
 да те хваща в своя плен.

Не мисли, че твойта лира
почва вече да замира:
 само иначе звучи;
ако туй те утешава,
още неведнаж тогава
 песен ще те утеши.

От чувствителност обзето
е сърцето ти, догдето
 в твоите гърди тупти;
ако лирата звънлива
то зове с идея жива
 сам не се възпирай ти.

Пък дали слушател има?
Лирата, необходима
 е на твоето сърце,
па макар като в пустиня
песента ти да отмине
 като песен на щурче.

   Превод от унгарски език Димо Боляров



17

ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2017)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

1 март
120 г. от рождението на САВА ЦОЛОВ ГАНОВСКИ
(01.03.1897–24.04.1993), философ, педагог, обществено-политически 
и държавен деец, публицист.
Академик (1952). Заместник-председател на БАН (1957–1959).

1 март
5 г. от смъртта на КАРЛ ГУТШМИД
(12.09.1937–01.03.2012), немски езиковед-славист.
Чуждестранен член (2006).

1 март
110 г. от рождението на ВЕРНЕР ХАРТКЕ
(01.03.1907–14.06.1993), немски историк, археолог и филолог-класик.
Чуждестранен член (1966).

2 март
105 г. от рождението на ЛАЙОШ ЯНОШИ
(02.03.1912–02.03.1978), унгарски физик.
Чуждестранен член (1958).

3 март
140 г. от рождението на ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ ХАРИЗАНОВ
(03.03.1877–07.05.1965), географ и етнограф.
Дописен член (1937).



18

3 март
30 г. от смъртта на БОЯН ЛАЗАРОВ ПЕТКАНЧИН
(08.04.1907–03.03.1987), математик.
Член-кореспондент (1961), академик (1967).

4 март
75 г. от рождението на АНГЕЛ САШЕВ ПОПОВ
(04.03.1942), физик.
Член-кореспондент (2008), академик (2015).

6 март
140 г. от рождението на НИКОЛА ВАСИЛЕВ МИХОВ
(06.03.1877–05.04.1962), икономист-статистик, библиограф и културно-
просветен деец.
Академик (1947).

7 март
155 г. от рождението на ЛУКАН ГЕЧОВ ХАШНОВ
(07.03.1862–08.05.1917), строителен инженер.
Дописен член (1898), действителен член (1900).

7 март
115 г. от рождението на ХАНС ЩУБЕ
(07.03.1902–14.05.1989), немски растениевъд и генетик.
Чуждестранен член (1961).
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9 март
55 г. от смъртта на ЗДЕНЕК НЕЙЕДЛИ
(10.02.1878–09.03.1962), чешки историк, музиковед и държавен деец.
Чуждестранен член (1952).

12 март
15 г. от смъртта на ИЛЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
(03.06.1931–12.03.2002), историк, държавен деец.
Член-кореспондент (1981), академик (1989). Заместник-председател 
на БАН (1984–1988).

12 март
110 г. от смъртта на ЮРДАН ИВАНОВ МИРЧЕВ
(16.02.1862–12.03.1907), икономист, публицист и библиограф.
Дописен член (1898), действителен член (1900). Ковчежник на БКД 
(1905–1907).

12 март
195 г. от рождението на ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПРОТИЧ
(12.03.1822–24.09.1881), лекар, общественик.
Спомагателен член (1869), дописен член (1881).

14 март
135 г. от рождението на ВАЦЛАВ СИЕРПИНСКИ
(14.03.1882–21.10.1969), полски математик.
Чуждестранен член (1936).
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15 март
80 г. от смъртта на ЕРИХ КАРЛ БЕРНЕКЕР
(03.02.1874–15.03.1937), немски езиковед-славист.
Чуждестранен член (1926).

18 март
80 г. от смъртта на НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ ГЛУБОКОВСКИ
(06.12.1863–18.03.1937), руски богослов. Работил в София.
Чуждестранен член (1929).

19 март
75 г. от смъртта на ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ФРАНЦЕВ
(24.03.1867–19.03.1942), руски славист, филолог, историк.
Чуждестранен член (1926).

20 март
150 г. от рождението на ЛАЗАР ВАНКОВ СТОЯНОВ
(20.03.1867–23.08.1923), геолог, обществен деец.
Дописен член (1898), действителен член (1900). Дарител на БАН.

20 март
145 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ХРИСТОВ
(20.03.1872–18.10.1951), физик.
Дописен член (1921).
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21 март
130 г. от смъртта на ПАНАРЕТ, митрополит ПОГОНИАНСКИ  
(ПАНАЙОТ РАШЕВ ЙОАНИДИ)
(1808–21.03.1887), църковен деец, общественик.
Почетен член (1884).

24 март
100 г. от рождението на ДЖОН КОУДЪРИ КЕНДРЮ
(24.03.1917–23.08.1997), английски биохимик и биофизик, сър (1974), 
Нобелова награда за химия (1962).
Чуждестранен член (1979).

24 март
150 г. от рождението на ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ФРАНЦЕВ
(24.03.1867–19.03.1942), руски славист, филолог, историк.
Чуждестранен член (1926).

23 март
35 г. от смъртта на АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛИЕВИЧ СИДОРЕНКО
(06.10.1917–23.03.1982), руски геолог.
Чуждестранен член (1977).

26 март
125 г. от рождението на СИНИША СТАНКОВИЧ
(26.03.1892–20.02.1974), сръбски паразитолог – зоолог, хидробиолог,
биогеограф, еколог.
Чуждестранен член (1961).
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28 март
65 г. от рождението на АНДРЕЙ ЛЕОН ДАНИЕЛ
(28.03.1952), художник.
Член-кореспондент (2015).

31 март
5 г. от смъртта на ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЮРУКОВА
(19.01.1936–31.03.2012), археолог.
Член-кореспондент (2008).
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Тодорова, Евелина. Кръстопъти на времето. София, 
ИК „ Новата цивилизация“, 2017. 216 с. 
ISBN 978-954-8365-92-5

Евелина Стефанова Тодорова е родена в 
София. Завършва българска филология в Софийския 
университет „Климент Охридски“. По-късно се 
обучава във Франция – висш курс по френски език и 
цивилизация – Париж – Сорбона-IV.

Автор е на художествения превод от френски 
език на книгата „Псевдо“ от Емил Ажар (Ромен Гари). 
Превела е Йо Апел-Гери: „Бог, ангели, свидетели“ и 
„Да постигнеш щастието си“, както и историческото 
изследване „Катари и тамплиери“ на Раймонда 
Резников.

НОВА КНИГА

През 2008 г. излиза романът й „Насрещни ветрове“, а през 2014 г. – литературно-
критическият сборник „Човекът в измеренията на времето“.

Третата й книга „Кръстопъти на времето“ е полезна не само за онези, които живо се 
интересуват от маршрутите, но и за изследователите на историческите корени на днешни 
събития и взаимовръзки, за пътешествениците във времето и в собственото „аз“. В тази 
така пъстра и шеметна картина на съвремието пътешествията между петте континента 
и контактите между хора от всички краища на земното кълбо се превръщат в нещо 
обичайно – сякаш неотменна необходимост в ритъма на XXI век. Незаменим помощник 
е в професионален аспект на екскурзоводи и туроператори; би спестила доста време и 
усилия, защото предлага нужната информация  в синтезиран, интелигентно поднесен вид.

Евелина Тодорова е член на СБЖ и Асоциацията на екскурзоводите в България.
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НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ВЪВ ФОНДА 
НА ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
Милкана Лишкова, E-mail: milkana@cl.bas.bg

АЛАДЖОВ, Чавдар Димитров. Дяволии до шия : Приключенията на Хитър Петър и 
Настрадин Ходжа / Чавдар Аладжов ; [Худож. Александър Радославов]. – [София] : Атеа 
букс, 2016. 184 с. : с ил. ; Речник на остарелите и чужди думи с. 180-184
ISBN 9786197280135
System number [000522835]

АЛЕКОВА, Елена. Крушението : Към историята на СБП 1990-2016 г. / Елена Алекова. – Со-
фия : Партнер БГ, 2016. 420 с. : факс. ; Бележки под линия ; Библиогр. и бележки с. 375-417
ISBN 9786197066128
System number [000521246] 

БАШЛИЕВА, Бойка. Един достоен живот  : Спомени и разкази за Продан Стоянов / Авт. 
ред. на интервютата Бойка Башлиева. – София : Захарий Стоянов, 2016. 203 с. : с фотогр., 
факс. ; Съдържа спомени от: Станислава Георгиева, Преслав Стоянов, Теменуга Стоянова, 
Ка лоян Георгиев, Станка Стоянова, Евгения Георгиева, Петя Стоянова, Стамен Георгиев, 
Ни колай Стоянов, Пенка Стоянова, Минчо Чунтов, Георги Атанасов, Анни Спанчева, Ни-
ко лай Андонов, Марин Андреев, Стефан Чернев, Стоянка Даскалова, Любен Димитров, 
Геор ги Йорданов, Матей Илиев, Петър Петров, Емил Митрев, Връбка Орбецова ; Книгата се 
издава по повод 80 години от рождението на Продан Стоянов ; Обяснителни бележки с. 203
ISBN 9789540911045
System number [000522390]

БЕДРОСЯН, Бедиг Артюн. Бедиг Артюн Бедросян: Земя между реката и морето / Състав. 
Кеворк Крикорян, Пламена Димитрова-Рачева ; [Текст Пламена Димитрова-Рачева и др.] ; 
[Фотогр. Михаил Дечев, Александър Николов] = Bedig Artyun Bedrosyan: Land between the 
river and the sea / Comp. by Kevork Krikoryan, Plamena Dimitrova-Racheva ; [Text Plamena 
Dimitrova-Racheva и др.] ; [Photogr. Michail Dechev, Aleksander Nikolov] ; [Transl. Peter 
Skipp]. – София : ИК Кибеа, 2016. 1 албум (144 с.) : с цв. репродукции, портр. ; Други авт. 
на предг. Чавдар Попов, Аделина Филева, Ангел Станев, Йордан Кисьов 
ISBN 9789544747459
System number [000523242] 

БЕЛЕВ, Велин. Суфизмът : Последният аргумент на ал-Газали / Велин Белев. – София : 
Семантика, 2016. 304 с. : с факс. ; Библиогр. с. 287-293 ; Азб. показалец
ISBN 9786193271047
System number [000522855]

БРАКЕН, Александра. Неизчезваща / Александра Бракен ; Прев. от англ. ез. Вера Чубар. – 
Со фия : Егмонт, 2016. 544 с. : Кн. 2 от поредицата Тъмна дарба
ISBN 9789542717416
System number [000521320]
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ВЕДЪР, Йордан. Справочник на масонски символи, думи, термини, идиоми и съкращения / 
[Йордан Ведър, Лена Гайдарска] ; Състав. Алексадър Нишков ; Под ред. на Илия Кожухаров 
и Георги Балански. – София : [Съюзна ложа Нова луна], 2016. 218 с. : с цв. ил. ; За този 
справочник, Ахил, костенурката и други неща / Илия Кожухаров: с. 2-3. ; Изд. на Обединена 
ложа на България. Съюзна ложа Нова луна  ; Биогр. данни за състав. отбелязани на с. 216.
ISBN 9786199063002
System number [000521330]

ВЕЛЕВ, Огнян. Мястото на пробацията сред наказателните санкции : Съпоставително 
изследване по българското и френското наказателно право / Огнян Велев. – София : 
Институт за държавата и правото БАН, 2016. 851, [1] с. : Бележки под линия ; Рез. на фр. 
ез. с. 775-788 ; Библиогр.: с. 789-851 ; Загл. на фр. ез.: La place de la probation parmi les 
sanctions pénales. ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. 
ISBN 9789549583342
System number [000521279]

ВЕЛЕМИРОВА, Гергана. В ритъма на сърцето : Живот в магията на родния танц : памет 
за Маргарита Дикова - 100 години от нейното рождение / Гергана Велемирова. – Бургас : 
Балтика-2002, 2016 (Бургас : Полиграф). 96 с. : с портр., ил. 
ISBN 9786197353006
System number [000522833]
 
ВЕРГИЛОВА, Маргарита. Слънчево сърце : Поезия / Маргарита Вергилова - Ритония ; 
ил. Анелия Велева. – София : Феномен, 2016. 80 с. : с ил. ; 20 см ; Биогр. данни за авт. 
отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9789545491344
System number [000522836]

ВЕСЕЛИНОВ, Иван. 50 канибали = 50 cannibals / Иван Веселинов ; [Карикатури Иван 
Веселинов]. – София : Фонд. за бълг. лит., 2016. 75, [1] с. : с ил. ; Текст и на англ. ез.
ISBN 9789546770943
System number [000522161]

ВЕСЕЛИНОВ, Иван. Греда в окото / Иван Веселинов ; Рис. Иван Веселинов. – София : Фонд. 
за бълг. лит., 2015. 85, [3] с. : с ил. ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; Загл. и 
на англ. ез. A beam in the eye ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9789546770905
System number [000522256]

ВРЕМЕ за камъни : Журналисти - поети : Стихове / [Ред. кол. Мариана Кирова и др.]. – 
[София] : Атеа букс, [2016]. 141 с. : с ил., фотогр. ; Загл. на кор. Време за камъни: 19 жур-
налисти - поети. ; Други ред. Спасиана Кирилова, Михаил Григоров, Татяна Явашева, Иг-
ли ка Горинова. - Съдържа стихове от: Балчо Балчев, Венелин Митев, Венцислав Паскалев, 
Ди митър Дженев, Евелина Гечева, Иглика Горанова, Иван Матанов, Кръстю Пастухов, 
Любен Лачански, Мариана Кирова, Михаил Григоров, Надя Попова, Оля Стоянова, Силвия 
Бимбалова, Силвия Стефанова, Спасиана Кирилова, Татяна Атанасова, Татяна Явашева, 
Христо Христов
ISBN 9789548999496
System number [000523481]
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ВЬОРЬОШ, Ищван. Кръщение в потоп : Незавършено криминале : [Роман] / Ищван 
Вьорьош ; Прев. от унг. Стефка Хрусанова. – София : Ерго, 2016. 240 с. : (Модерна 
европейска проза) ; За преводача с. 236-237 ; Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.
ISBN 9789548689878
System number [000521709]

ГАГАРОВ, Ангел. Наръчник на православния християнин / Протойерей Ангел Славеев 
Гагаров, С. Иванов. – София : [Изд. авт.], 2016. 751 с. : цв. ил. ; Библиогр. с. 742-745
System number [000521332]

ГАЗДАНОВ, Гайто. Вечер при Клер : Роман / Гайто Газданов ; Прев. от рус. Жела Георгиева. 
– Со фия : Аквариус, 2016. 198, [2] с. : (Поредица Далечни близки) ; Биогр. данни за авт. 
от белязани на гърба на кор.
ISBN 9789548692588
System number [000521250]

ГЕОРГИЕВ, Велин. Вкусът на болката : Нашият роман / Велин Георгиев. – София : Нов 
свят, 2016. 163, [1] с. 
ISBN 9789548391719
System number [000521331]

ГЕОРГИЕВА, Христослава. Наръчник за разработване на проекти по Оперативните 
програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, 
за периода 2014-2020 г. / [Христослава Георгиева]. – Ст. Загора : Домино, 2016. 152 с. : с 
ил., табл. , фиг.
ISBN 9789546512840
System number [000523209]

ГЕОРГИУ, Константин Вирджил. Двадесет и петият час / К. Вирджил Георгиу ; Прев. и 
предг. Тони Николов. – София : Фонд. Комунитас, 2016. 564 с. : (Християнска библиоте-
ка) ; Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.
ISBN 9789549992991
System number [000521672]

ГЕРГОВА, Иванка. Църквата „Рождество Богородично” в Берковица / Иванка Гергова ; 
[Фотогр. Милан Миланов и др.]. – София : Институт за изследване на изкуствата, БАН, 
2016. 180 с. : с цв. ил., факс. ; Други ил. Василий Миланов, Иван Ванев, Майя Захариева, 
Боян Александров, Иванка Гергова ; Библиогр. под линия
ISBN 9789548594622
System number [000522837]

ГОЛУБОВ, Михаил. В сянката на съмнението : Поеми, ода, стихотворения / Михаил 
Голубов. – София : ИК Славина, 2016. 175, [1] с. 
ISBN 9789549017991
System number [000521295]

ГРАНИТСКИ, Иван. Гласът на тишината : Лирика / Иван Гранитски ; [Худож. Ивайло 
Мирчев]. – София : Захарий Стоянов, 2016. 100, [4] с. : с цв. ил. ; От какво е съставено 
битието / Панко Анчев с. 93-100
ISBN 9789540910888
System number [000522275]
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ДАЧЕВА, Свежа. Уча се да бъда Никой / Свежа Дачева ; [Ил. Свежа Дачева]. – Бургас : ИК 
Знаци, 2016. 102 с. : с цв. ил. ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9789549850765
System number [000523410]

ДЕЖУЛОВИЧ, Борис. Майната им на хилядата динара / Борис Дежулович ; Прев. от хърв. 
Русанка Ляпова. – София : Ерго, 2016. 248 с. : (Поредица Модерна европейска проза) ; 
Биография с. 240-243 ; Библиогр. с. 244
ISBN 9789548689946
System number [000521500]

ДЕМИРЕВ, Демир. Злато поле - Париж / Демир Демирев. – София : Захарий Стоянов, 
2016. 98, [6] с. : сн. материал ; (Съвременна българска поезия)
ISBN 9789540910901
System number [000522198]

ДЕН, Мин-Дао. Дао за всеки ден : Да живеем с баланс и хармония / Ден Мин-Дао ; 
Калиграфия Едуард Е. Тхи ; [Прев. от англ. Людмила Левкова]. – София : Глоубъл лайтуъркс, 
2016. 302 с. ; Дао за всеки ден е просветляващ сборник от 15 глави и 236 древни графични 
символа с техния превод, тълкувание, ключове за разбиране и съпътстващи медитации 
ISBN 9786197352009
System number [000521778]

ДИНЕВ, Бойчо. Кратки хоризонти / Бойчо Динев. – София : Top design studio, 2016. 143, 
[1] с. : Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 143
ISBN 9786199065402
System number [000521336]

ДОБРОВИЧ, Димитър. Димитър Добрович, 1816-1905 : От колекцията на Художествена 
галерия „Димитър Добрович“ - Сливен / [Текст Каролин Капитанова и др.] ; [Фотогр. Цветан 
Четъшки] = Dimitar Dobrovich, 1816-1905 : From the collection of “Dimitar Dobrovich“Art 
Gallery - Sliven / [Text Karolin Kapitanova и др.] ; [Photogr. Tzvetan Chetashki] ; [Transl. 
Bogomil Bogdanov]. – [София] : Арс милениум МММ, 2016. 166, [2] с. : с цв. ил. ; Други 
състав. Пламен В. Петров, Рамона Димова, Кристина Белева 
ISBN 9789542950264
System number [000522840]

ЛАЗАРОВА-ДОЧЕВА, Цветанка Петкова. От отломъци се пак събирам... : Лирика / 
Цветанка Дочева. – Ловеч : Инфовижън, 2016. 256 с.: с ил. ; Биогр. данни за авт. отбелязани 
на гърба на кор.
System number [000522740]

ДРАГАНОВ, Никола. Eврокод 3 : БДС EN 1993-1-1 : Проектиране на стоманени конструкции 
на сгради. Коментари, примери и препоръки / проф. Никола Драганов. – София : [Б. изд.], 
2016. 106 с. : с табл., сх. ; Библиогр. с. 105-106
ISBN 9786191880768
System number [000521321]
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ДУРМИШЕВ, Асен. Приложна дерматотерапия / Асен Дурмишев, Любомир Дурмишев ; 
[Предг. Евгени Викторов Головински]. - 2. прераб. и доп. изд. – София : Акад. изд. „Проф. 
Ма рин Дринов“, 2016. 495 с. : с табл. ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. ; 
Библиогр. с. 464-465 ; Синонимен азб. показалец на дерматозите, показалец на ек стем-
поралните форми, на табл., азб. показалец
ISBN 9789543228287
System number [000510703]

ДЪРЖАВНА сигурност - войникът на партията : Документален сборник. – София : Комис. 
за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. 
сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2015. 520 с. : с факс. ; (Из архивите на 
ДС ; 27) ; Загл. и на англ. ез: State Security the soldier of the Party ; Текст и на англ. ез. ; Кн. 
се разпространява и на електронен носител
ISBN 9789541986737
System number [000520560]

ДЪРЖАВНА сигурност - профсъюзите, стопанският живот и работниците : документален 
сборник / [Състав. Георги Бурнаски ... и др.]. – София : Комис. за разкриване на док. и за 
обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби 
на Бълг. нар. армия, 2015. 484 с. : с факс. ; (Из архивите на ДС ; 28) ; Загл. и на англ. ез: 
The State Security - the trade unions, and the workers ; Други състав.: Пепка Бояджиева, Петя 
Кабакчиева. ; Текст и на англ. ез. ; Кн. се разпространява и на електронен носител
ISBN 9789542986706
System number [000520564]

ДЪРЖАВНА сигурност и юриспруденцията, 1944-1975 : Документален сборник. – Со-
фия : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани 
към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2015. 460 с. : с факс. ; (Из 
архивите на ДС ; 29) ; Загл. и на англ. ез: State Security and the jurisprudence, 1944-1975. ; 
Текст и на англ. ез.
ISBN 9789541986720
System number [000520572]

ДЮЛГЕРОВА, Драга. Въртопът : Родова приказка / Драга Дюлгерова. - 2. прераб. и доп. 
изд. – Варна : Славена, 2016. 227, [4] с. 
ISBN 9786191900527
System number [000523166]

ЕДИН живот не стига : Спомени за Стефан Чирпанлиев / [Състав. Тенко Тенев, Димитър 
Бечев]. – София : Захарий Стоянов, 2016. 176 с., [23] л. ил. : Раждането на една книга / 
Тенко Тенев, Димитър Бечев с. 5-6 ; Съдържа спомени от: Димитър Бечев, Ангел Ангелов, 
Ангел Попов, Атанас Радойнов, Атанас Славов, Атанас Теодоров, Боян Ангелов, Ванча 
Дойчева-Шойлева, Димитър Кралев, Елена Дойчева, Жельо Учков, Желяз Кондев, Иван 
Газдов, Иван Гранитски, Иван Джурелов, Иван Димитров, Иван Димов, Иван Попиванов, 
Иван Сарандев, Илко Капелов, Камен Васевски, Кирил Момчилов, Крум Георгиев, Лъчезар 
Еленков, Любомир Котев, Марин Кадиев, Продрум Димов, Радко Стоянов, Тотко Найденов, 
Христо Карастоянов, Чавдар Добрев, Янко Стефанов
ISBN 9789540910826
System number [000522332]
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ИСЕ Моногатари : Любовни етюди. Опус I. / Под науч. ръководство и ред. на Герга на Пет-
кова ; Прев. от старояпон. ез. Александър Атанасов и др. ; Худож. Сибила Рот. – Со фия : 
Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016. 95, [1] с. : с цв. ил. 
ISBN 9789540740850
System number [000512608]

ЙОРТ, Вигдис. Норвежка къща : Роман / Вигдис Йорт ; Прев. от норв. ез. Илия Точев. – 
Бургас : Авиана, 2016. 180 с. : Сведения за автора с. 178-179
ISBN 9786199022665
System number [000520910]

КАУФМАН, Ейми. Илумине : Досието Illuminae_01 / Ейми Кауфман, Джей Кристоф ; Прев. 
от. англ. ез. Александър Маринов. – София : Егмонт, 2016. 602 с. : с ил. ; Библиогр. с. 602
ISBN 9789542717300
System number [000521360]

КЕХОУ, Джон. Квантовият воин : Възможностите на подсъзнанието в квантовия свят / 
Джон Кехоу ; [Прев. Боряна Даракчиева]. - 2. изд. – София : ИнфоДАР, [2016]. 299 с. : 
Бележки с. 276-294 ; Библиогр. с. 295-298
ISBN 9789547615717
System number [000520917]

КЕХОУ, Джон. Подсъзнанието може всичко : при децата / Джон Кехоу, Нанси Фишър ; 
[Прев. Боряна Даракчиева]. – София : ИнфоДар, [2016]. 177 с. : с ил. ; Биогр. данни за авт. 
отбелязани на гърба на кор. ; Предназначена за родители, наставници и учители 
ISBN 9789547615700
System number [000520928]

КОВАЧЕВ, Пенчо Златанов. Петър Младенов - цялата истина / Пенчо Ковачев. – София : 
Захарий Стоянов, 2016. 336 с. : с ил. + 11 л. ил. ; Библиогр. под линия
ISBN 9789540911014
System number [000522344]

КОЙЧЕВ, Павел. Павел Койчев / представен от Георги Лозанов = Pavel Kojchev / presented 
by Georgi Lozanov ; [Engl. transl. Todor Shopov]. – София : Нац. дарителски фонд „13 века 
България“, 2016. 1 албум (48 с.) : с цв. ил., портр. ; (Поредица Съвременно българско 
изкуство. Имена = Book series Modern bulgarian art. Names)
ISBN 9789548718301
System number [000523246]

КОМИТСКИ, Сергей. Трима в невъзможния рай : Разкази и новели / Сергей Комитски. – 
София : Милена принт, 2016.136 с. 
ISBN 9789549070378 
System number [000522965]

КОТЕВ, Любомир. Multa paucis : Много (неща) с малко (думи) / Любомир Котев. – София : 
Захарий Стоянов, 2017. 424 с. : Духовният пътешественик Любомир Котев / Иван Гранитски 
с. 409-421
ISBN 9789540911076
System number [000522246]
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КРОС, Стивън. Ферма за лица : Репортажи от Платония / Стивън Крос. – София : МОНТ, 
2016. 256 с.
ISBN 9786191691043
System number [000521197]

КРЪСТЕВА, Маргарита. Изпълнителски принципи при старите клавишни инструменти 
- родство и връзка със съвременния пианизъм / Маргарита Кръстева. – София : Хайни, 
2016. 116 с. : с ноти ; Библиогр. под линия
ISBN 9786197029406
System number [000521289]

КУМСЪН, Дороти. Брегът на розовите листенца / Дороти Кумсън ; [Прев. Боряна 
Даракчиева]. – София : СББ Медиа, 2016. 320 с. : (Световни бестселъри ; 8)
ISBN 9789543991624
System number [000521582]

ЛАЗАРОВ, Лазар. Белите коси на Тузлука : [Стихосбирка] / Лазар Лазаров. – Варна : Медиа 
бокс, 2016. 42 с. : Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9786199047217
System number [000521318]

ЛЕВИЕВ, Йоан. Йоан Левиев. [Албум] = Yoan Leviev. [Album] / Представен от Красимир 
Линков ; [Фотогр. Цветан Игнатовски ... и др.] = Yoan Leviev / Рresented by Krasimir Linkov ; 
[Рhotogr. Tzvetan Ignatovski ... и др.] ; [Engl. transl. Todor Shopov]. – София : Нац. дарителски 
фонд 13 века България, 2015. 1 албум (48 с.) : с цв. ил., портр. ; (Поредица Съвременно 
българско изкуство. Имена = Book series Modern Bulgarian art. Names) ; Други фотогр.: 
Цветан Четъшки, Соня Станкова
ISBN 9789548718219
System number [000522751]

ЛЕДЪР, Стивън. Двоен изстрел / Стивън Ледър ; [Прев. Венцислав Градинаров]. – Со фия : 
СББ Медиа, 2016. 336 с. : (Световни бестселъри : колекция Страсти и куршуми)
ISBN 9789543991686
System number [000521754]

ЛОУЕЛ, Елизабет. Перфектно докосване : Роман / Елизабет Лоуел ; Прев. от англ. Пепа 
Стоилова. – Пловдив : ИК Хермес, 2016. 336 с. : (Мегаселър)
ISBN 9789542615835
System number [000521555]

ЛУКЯНЕНКО, Сергей. КваZи / Сергей Лукяненко ; [Прев. Васил Велчев]. – София : 
ИнфоДар, 2016. 396 с. : Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9789547615786
System number [000521278]

ЛУКЯНЕНКО, Сергей. Шести патрул / Сергей Лукяненко ; [Прев. Васил Велчев]. – Со-
фия : ИнфоДар, 2016. 425 с. : Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9789547615724
System number [000521276]
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ЛЮБЕНОВА, Надежда. Заритите кладенци край Цалапица проговарят : Сборник от 
спомени на живи свидетели и архивни документи / Анкети и ред. Надежда Любенова. – 2 
доп. изд. – Пловдив : Макрос, 2016. 232 с. : с ил., фотогр., факс. 
ISBN 9789545614088
System number [000521729]

МАЛЕЕВ, Нено. Летописни страници : Живот върху криле и други щрихи / Нено 
Малеев ; [Състав., ред. Дойчо Иванов, Христо Ковачев]. – София : Златен змей, 2016. 
152 с. : с ил., портр. ; Летецът-сеяч / Христо Ковачев с. 3 ; Биографични щрихи с. 4
ISBN 9789547760349
System number [000521353]

МАНОЛОВ, Стефан. Светлина за пътеката ми / Стефан Манолов. – Пловдив : Тракия 
прес-ПР, 2016. 96 с. : Бележки под линия
ISBN 9789549185072
System number [000522980]

МАНОЛОВА, Магдалена. Гена Димитрова. Бог говори чрез гласа ми / Магдалена 
Манолова. – Со фия : Бълг. бестселър, 2016. 200 с. : с цв. ил., портр., факс. ;  Загл. и на 
англ. ез. Ghena Dimitrova. God speaks through my voice ; Текст и на англ. ез. / Прев. Дариана 
Цекова ; Текст и на ит. ез. / прев. Алесандра Бертучели ; Биогр. данни за авт. отбелязани 
на гърба на кор. ; Гена - едно късно, но силно приятелство / Кирил Топалов: с. 170-175 ; 
Дискография, Ре пертоар с. 198
ISBN 9789544631925
System number [000523199]

МАРКОВ, Георги. Ходенето на българина по мъките : Есета : Ч. 3. / Георги Марков ; 
[Състав., ред. Тони Николов]. – София : Фонд. Комунитас, 2016. 356 с. : с факс. ; 
Георги Марков: живот в дати с. 343-345. ; Именен показалец с. 347-355 ; Бележки под линия 
ISBN 9786192240004
System number [000522137]

МАРТИН, Саша. Живот от нулата : Мемоари за храна, семейство и опрощение / Саша 
Мартин ; Прев. от англ. Анелия Янева. – София : Егмонт, 2016. 398, [1] с. : Изд. на National 
Geographic
ISBN 9789542717867
System number [000521281]

МЕЙ, Лиса. Невъзможна връзка [Мей, Лиса] : Роман / Лиса Мей. – София : Монт, 2016. 
253 с. : (Еволюция на страстта) ; Лиса Мей / Василиса Мей – псевд. на Моника Славчева 
Атанасова
ISBN 9786191691029
System number [000521174]

МЕЙС, Франсис. Всеки ден в Тоскана : Сезоните на италианския живот / Франсис Мейс ; 
Прев. от англ. Светлозара Лесева. – Пловдив : ИК Хермес, 2016. 320 с. : Бележки под линия 
ISBN 9789542615781
System number [000521734]
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МИЛАНОВ, Александър. Холистично общество / Александър Миланов ; [Предг. Георги 
Караманев]. – София : Фонд. „Граждани на Новата епоха“, 2016. 252 с. : с ил., табл., сх.
ISBN 9789549275643
System number [000523181]

МИНИСТЕРСТВО на вътрешните работи Държавна сигурност. Комисия за разкриване 
на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани. ПГУ - ДС 
и Варшавският пакт срещу НАТО (1959-1991) : Документален сборник / Комисия за 
разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. - 
София : Комисия за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на българските 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия, 2015. 515, [1] с. : с факс. ; (Из архивите на ДС ; 30) ; Загл. и на англ. ез.: First Main 
Directorate - State Security and the Warsaw pact against NATO (1959-1991) ; Текст и на англ., 
рус. ез. ; Списък на по-важните операции и активни мероприятия с. 508-511 ; Списък на 
псведонимите на началниците на отдели към ПГУ-ДС ; Списък на използваните фондове 
и архивни единици с. 515
ISBN 9789542986812
System number [000520537]

МОДЗЕЛЕВСКИ, Карол. Да яхнем кобилата на историята : Oткровения на един препатил 
конник / Карол Модзелевски ; Прев. от пол. ез. Мира Костова. – Русе : МД Елиас Канети, 
2016. 382 с. : (Библиотека Нова Европа) ; Бележки под линия ; Биогр. данни отбелязни на 
гърба на кор. ; За преводачката: с. 382
ISBN 9789542992325
System number [000521680]

НАЙДЕНОВ, Донко. Марудските катакомби : Новела / Донко Найденов. – София : Монт, 
2015. 128 с. 
ISBN 9786191690978
System number [000521184]

НИКОЛОВ, Георги. Цар Самуил / Георги Н. Николов. – София : Захарий Стоянов, 
2016. 224 с. : с цв. ил., к. ; (Поредица Дълг и чест; 4) ; Цар Самуил в произведенията на 
средновековната, възрожденската и съвременната поезия с. 149-205 ; Библиогр.: с. 206-209
ISBN 9789540910512
System number [000522240]

НИЯЗИ, Денис С. Жажда : Роман / Денис С. Ниязи. – София : Монт, 2016. 512 с. 
ISBN 9786191690701
System number [000521233]

ОСНОВИ на фармакоикономиката : Ръководство за студенти по фармация и медицина, 
фармацевти, лекари, икономисти и специалисти по здравен мениджмънт / Карен Раскати 
и др. ; [Прев. Златка Димитрова и др.]. – София : Фармадвайс, 2016. 270 с. : с табл., сх. ; 
Други авт. Златка Димитрова, Емил Христов, Ива Първова-Христова ; Други прев. Емил 
Христов, Ива Първова-Христова ; Библиогр. след отд. гл.
ISBN 9786199067208
System number [000523358]
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ПАВЛОВА, Иванка. Светът в капка роса : Хайку и други тристишия / Иванка Павлова. – 
София : Артграф, 2016. 74 с. : с ил. ; Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 73
ISBN 9789549401981
System number [000521605]

ПАТО, Чус.Левиатан и други истории / Чус Пато ; Прев. Цветанка Еленкова. – София : 
Смол Стейшънс Прес, 2016. 205, [2] с. : Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на  кор. ; 
Чус Пато - псевд. на María Xesús Pato Díaz ; Чудото и пустотата - чистото лице на Чус Пато 
/ Кристина Йорданова с. 5-6
ISBN 9789543840571
System number [000522838]

ПИЩАЛО, Владимир. Тесла, портрет сред маски / Владимир Пищало ; Прев. от сръбски 
Ася Тихонова-Йованомич. – София : Унискорп, 2016. 327 с. : (Избрано за вас) ; Бележки 
под линия
ISBN 9789543304370
System number [000521365]

ПЛАНИНСКИ иглолистни гори на България - структура и природна динамика / Момчил 
Панайотов [и др.] ; Под ред. на Момчил Панайотов [и др.]. – София : ИК при ЛТУ, 2016. 
332 с. : с цв. ил. ; Други авт. Николай Цветанов, Георги Гогушев, Евгени Цавков, Цветан 
Златанов, Светослав Анев, Албена Иванова, Теодор Неделин, Николай Зафиров, Нено 
Александров, Александър Дунчев, Пепа Василева, Велислава Шишкова, Благой Стоянов, 
Николета Сотирова, Александър Вътов, Петър Беби, Стефан Юруков ; Други ред. Петър 
Беби, Стефан Юруков ; Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ. ез. към отд. гл.
ISBN 9789543321469
System number [000523170]

ПОПОВ, Валентин. Брод през световете : Няколко тъмни и не толкова тъмни истории / 
Валентин Попов-Вотан ; [Предг. Георги Връбчев]. – София : Монт, 2016.176 с.
ISBN 9786191691050
System number [000522133]

ПЪРВАНОВ, Петър. Отвъд хоризонта на битието / Петър Първанов ; Худож. Диляна 
Първанова. – София : Захарий Стоянов, 2016. 304 с. : с ил. 
ISBN 9789540910468
System number [000522260]

РАДИНСКА, Валентина. Уроци по мълчание / Валентина Радинска. – София : Захарий 
Стоянов, 2016. 48 с. : с ил.
ISBN 9789540910857
System number [000522252]

РАЙЧЕВСКИ, Стоян. Бежанците от Македония и техните братства в България / Стоян 
Райчевски. – София : Захарий Стоянов, 2016. 638 с. : с табл., [8] л. ил., портр. ; (Поредица 
Бежанци) ; Речник на срещани в текста чужди и остарели думи с. 627-628 ; Библиогр. с. 
629-636
ISBN 9789540910352
System number [000522251]  
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РАШЕВ, Рашо. Цар Симеон Велики, 893-927 : Щрихи към личността и делото му / Рашо 
Рашев. – София : Захарий Стоянов, 2016. 248 с. : с цв. ил. ; (Поредица Дълг и чест ; 2) ; 
Възпоминание за непрежалимия колега и приятел Рашо Рашев / Васил Гюзелев с. 6-9
ISBN 9789540910437
System number [000522233]

РОУЗ, Карън. Ням писък / Карън Роуз ; [Прев. Венцислав Градинаров]. – София : SBB 
Media, 2016. 383 с. : (Световни бестселъри : колекция Страсти и куршуми)
ISBN 9789543992010
System number [000521749]

САБОУРИН, Владимир. Работникът и смъртта / Владимир Сабоурин. – София : Смол 
Стейшънс Прес, 2016. 144 с.
ISBN 9789543840458
System number [000522890]

СЕНЗОРИ : Ч. 2. Принципи, устройство, технологии, характеристики, параметри, 
приложения / Никола Драганов. – Габрово : Екс-прес, 2016. 283, [1] с. : табл.; фиг. ; сх. ; 
Библиогр. с. 269-272
ISBN 9789547615359
System number [000520969]

СЕРАФИМ архимандрит. Преподобни Серафим Саровски / Архимандрит Серафим (Алек-
сиев). - 4 изд. – София : Св. Апостол и евангелист Лука, 2016. 516 с. : с ил. , портр., факс.; 
Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев ; Накратко за автора с. 556-557 ; 
Библиогр. с. 507-508
ISBN 9786197248043
System number [000523521]

СПАСОВА, Правда. Кратък пътеводител през европейската философия / Правда Спасо-
ва. - 2. доп. изд. – София : ИК „Проф. Петко Венедиков”, 2016. 173, [3] с.
ISBN 9789549870923
System number [000523495]

СУН Дзъ. Изкуството на войната / Сун Дзъ ; [Прев. Кирил Грозев]. – [София] : Хеликон, 
[2016]. 124 с.
ISBN 9789542984115
System number [000523489]

ТАЛЕВ, Димитър. Усилни години : роман / Димитър Талев. – София : Захарий Стоянов, 
2016. 472 с. : Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.
ISBN 9789540910833
System number [000522360]

ТЕРЕЗА Авилска, света. Книга за основаванията / св. Тереза Авилскa ; Прев. Марио 
Георгиев. – София : Фонд. Комунитас, 2016. 327, [1] с. : с ил. ; 24 см. ; (Християнска 
библиотека) ; Прев. по: Teresa de Jesus: obras completas ; Тематичен речник / Прев. 
Константин Димитров с. 253-322 ; Бележки под линия
ISBN 9789549992960
System number [000523161]
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ТОМАС, Роузи. Слънце в полунощ / Роузи Томас ; [Прев. Боряна Даракчиева]. – София : 
СББ Медиа, 2016. 320 с. : (Световни бестселъри ; 10)
ISBN 9789543991990
System number [000521572]

ТОПЧИЙСКА, Деница . Върховенство на правото : Теоретични аспекти : Монография / 
Деница Топчийска. – София : Авангард Прима, 2016. 318, [2] с. : Резюме на англ. ез. 317-
318 ; Бележки под линия ; Библиогр. с. 301-315 ; Загл. и на англ. ез.: The rule of law ; Биогр. 
данни за авт. на гърба на кор. 
ISBN 9786191606733
System number [000521002]

УОТЪР, Нилириа. Пробуждане. Първи стъпки : Роман / Нилириа Уотър. – София : Монт, 
2016. 448 с. : (Легенди от Рил Ноон ; 1)
ISBN 9786191691005
System number [000522174]

ЯКИМОВА, Бистра. Магията на пътуването : Последвай местните / Бистра Якимова ; 
Фотогр. Наце Сапунджиев. – София : БГ книга, 2016. 231 с. : с цв. ил. 
ISBN 9786197198676
System number [000522971]

CASTRO, Rosalía de. New leaves / Rosalía de Castro ; Transl. from Galician by Erín Moure. - 
[2. изд.]. – Sofia : Small Stations Press, 2016. 298 с. ; (Galician classics. Poetry) ; We can only 
read as contemporaries: Rosalía de Castro in English / Erín Moure с. 11-22 ; Азб. показалец
ISBN 9789543840540
System number [000522807]

The CONTRIBUTION of UNESCO member states of South-Eastern Europe to the 
implementation of the Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage : a 
jubilee edition [from International forum, Sofia, 2015] dedicated to the 70th anniversary of 
UNESCO / [Ed. by Miglena Ivanova] ; [Transl. Boyan Damyanov]. - Jubille ed. – Sofia : Reg. 
Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe under ausp. 
of UNESCO, 2016. 239 с. : ill. ; photogr.. ; Текст и на бълг., алб., босн., сръб., хърв. и др. 
ез. ; Библиогр. след отд. докл. ; [Автори на статиите : Венцислав Велев, Мила Сантова, 
Жулиета Харасани, Мария Ра да ко вич, Миглена Иванова, София Василева, Мирела 
Хроватин, Весна Паскутини-Юрага, Еф росин Ризополу Егумениду, Текла Папантониу, 
Саломе Кмиадашвили, Ставрула-Вили Фо топулу, Саша Сречкович, Нена Жидов, Ахмет 
Ерман Арал, Ива Станоева, Твъртки Зебек, Ан тигони Полиники, Марина Тактакишвили, 
Мирослава Лукич-Кръстанович]
ISBN 9786199061718
System number [000507137]

CHRISTIANITAS, historia, metaphysica : Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев / Със-
тав.Сава (Щони) Кокудев, Мартин Осиковски. – [София] : Фонд. Комунитас, 2016. 551 с. : 
1 портр. ; Doctor inspirans / Сава Кокудев, Мартин Осиковски ; Съдържа и: Библиография 
на Калин Янакиев с. 544-549
ISBN 9789549992960
System number [000523402]
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SUPERBRANDS : An insight into some of Bulgaria’s strongest customer & business brands 
2015-2016 : [Catalogue] / Гл. ред. Мара Георгиева. – София : Вип Медия, 2015. 167 с. : 
с цв. ил. ; Superbrands. An insight into some of Bulgaria’s strongest customer & business 
brands 2015-2016 - 20 years Superbrands international, 10 years Superbrands Bulgaria, 5th ed. 
Superbrands Bulgaria 
ISBN 9789549196542
System number [000521007]


