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На  1 февруари 2018 г. в Библиотеката на Нов български университет беше открита 
изложба, посветена на 13 февруари, Световния ден на радиото. Сред включените 
заглавия са „Световното радио: Модели на развитие“ на Вяра Ангелова, „АБВ на 
радиото“ от Бернд-Петер Арнолд, том 1 и 2 на „История на радиото в България: Краят 
на XIX в.–1944 г.“ на Веселин Димитров, „Медийно аудио- и аудиовизуално право: 
Административноправни въпроси“ на Райна Николова, „Радио. Публики. Стилове“ на 
Снежана Попова, „Извори за историята на пощите и телекомуникациите по българските 
земи: Хронологичен сборник“ от Цвети Пчелински, „Индустриална електроника“ на 
Елена Колева, „Великата пирамида и законите на радиооптиката“ на Ервин Фердинандов 
и Калин Димитров. Съставен е библиографски указател, състоящ се от 100 описания на 
книги, статии и видеа на български и английски език.

На 8 февруари 2018 г. Централната библиотека на БАН 
откри изложба на книги по случай 190-годишнината от 
рождението на френския писател Жул Верн (1818–1905).

На  12 февруари 2018 г. Централната 
библиотека на БАН откри изложба 
на книги по случай 120-годишнината 
от рождението на немския поет и 
драматург Бертолт Брехт (1898–
1956).
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На 13 февруари 2018 г. в Централната библиотека на БАН се състоя ежегодната среща 
на библиотекарите от постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН при дневен ред: 
Общ преглед на работата на библиотеките през 2017 г. – Д-р Силвия Найденова; Текущи 
проблеми относно комплектуването на фондовете – Татяна Стоянова, Цветанка Христова; 
Представяне на форма за текуща справка за постъпленията книги – Радост Шарабова; 
Запознаване с графика на посещенията на колеги от ЦБ в библиотеките на ПНЗ – Татяна 
Стоянова, Цветанка Христова; Презентация на новия модул „Инвентаризация“ – Д-р 
Силвия Найденова; Представяне на добри практики в работата на библиотекари от ПНЗ: 
Нина Георгиева – ИЕПАМ – биология, Деси Илиева –Институт за история, Северина 
Ангелова – Институт за литература.

На 15 февруари 2018 г. в Университетската библиотека беше открита изложбата „Новите 
седмочисленици“, посветена на Александър Теодоров-Балан, Любомир Милетич, Иван 
Георгов, Станимир Станимиров, Йосиф Ковачев, Никола Михайловски и Иван Данев, 
преподаватели в първата година на Висшия педагогически курс и основоположници на 
отделни научни дисциплини. С тази експозиция Университетската библиотека постави 
началото на поредица от инициативи, организирани по повод на 130-годишнината от 
основаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

На  1 март 2018 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде открита  
изложбата „Зората на свободата“ на дигитализирани архивни документи, гравюри, 
географски карти, книги и фотографии от фонда на НБКМ, посветена на Националния 
празник на Република България 3 март.
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БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

Юлияна Крайчева

Библиотечният фонд на Ин-
сти тута за изследване на об щес тва-
та и знанието е 59138 тома книг и 
и периодични издания. Ком плек-
ту ван е в три основни дяла на нау-
ката – наукознание, философия и 
со циология, и се поддържа в три са-
мо стоятелни библиотеки. Основен 
приоритет в комплектуването е 
библиотеките да притежават всички 
научни публикации на учените от 
института – монографии, сборници 
и списания.

Библиотечните документи 
пос тъпват по депозит, покупка, кни-
гообмен и дар в библиотеките. Да-
ре ните през годините редки и ценни 
из дания са обект на продължаващо 
чи тателско търсене и научно 
изследване. 

Част от фонда на библиотеките 
на ИИОЗ са личните библиотеки на 
проф. Живко Ошавков, доц. д-р Алла 
Владова, библиотека и архив на акад. 
Тодор Павлов.

Издаваните от института пе-
рио дични издания – Социологически 
прег лед, Социологически проблеми, 
Философски алтернативи, Balkan 
Journal of Philosophy, се комплектуват, 
обработват и са в режим на трайно 
съхранение и опазване.

Библиотека Наукознание при-
тежава 3823 т. библиотечни докумен-
та, от които 1942 т. книги и 1881 т. 
пе риодични издания. Библиотека 
Фи лософия притежава 36450 т. 
библиотечни документа, от които 
27295 т. книги и 9155 т. пе рио дични 
из дания. Библиотека Со цио логия 
при тежава 18865 т. биб лио течни до-
ку мента, от които 13362 т. книги и 
5130 т. периодични издания.
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Библиотеките на ИИОЗ 
са част от библиотечната мрежа 
науч ни библиотеки на БАН под 
ме тодичното ръководство на 
Централната библиотека.

С навлизане на ин фор-
мационно-ко му ни кационните тех-
но логии в библиотечните дейности 
от 2003 г. всички новопостъпили 
документи са регистрирани и 
библиотечно обработени в единния 
за библиотеките на БАН каталог 
www.cl.bas.bg.

След изготвяне на методика 
за работа с библиотечния софтуер 
ALEPH500 започва ретроконверсия 
на библиотечните записи от тра-
ди ционните фишови каталози в 
on-line каталога. До 1.1.2018 г. 
от общия фонд 59138 т. биб лио-
граф ска информация в on-line 
каталога са въведени 21831 т. – 
те кущи постъпления на книги и 
периодични издания и рет ро кон-
версия на част от фонда на книгите. 
Основна задача на библиотекарите 
от ИИОЗ е продължаване на 
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ретроконверсията за пълно въвеждане на 
библиографските описания на книгите и 
започване на ретроконверсия на периодичните 
издания. Изграждането на пълнота в електронния 
каталог дава възможност за последваща 
дигитализация с цел пълнотекстов свободен 
достъп до колекциите на библиотечните 
фондове.
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УНИКАЛНА ЗА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
В УСЛУГА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО 

Екатерина Дикова

Вече осем години български учени, преподаватели и студенти използват 
информационна инфраструктура на световно ниво. Тази платформа позволява с едно 
търсене онлайн да се откриват библиографски данни за книги, статии и периодика в 
големите библиотеки  в страната, както и онлайн материали, включително средновековни 
ръкописи, възрожденски книги, стари фотографии и пълнотекстови документи. Нещо 
повече, платформата дава възможност за академично цитиране на заглавията в каталога; за 
подреждане на резултатния списък хронологично, азбучно и по уместност; за прецизиране 
по институция, вид на материалите, област на знанието, език, жанр, регион, автор и период.  
Не случайно най-голям процент от потребителите ѝ (33.50%) са на възраст между 25 и 34 
години, а регистрираните търсения са средно 2 650 на ден.

Сводният каталог НАБИС – http://unicat.nalis.bg/  е каталогът на големите библиотеки 
в България. НАБИС означава „Национална академична библиотечно-информационна 
система“ и е структура, която до януари 2018 г. работи с финансовата подкрепа на Фондация 
„Америка за България“. Нейни учредители са Централната билиотека на БАН, Софийският 
университет „Св. Климент Охридски“  и Американският университет в България, а 
асоциирани членове – още 41 български библиотеки, повечето от които академични. Освен 
от всички тях, Сводният каталог включва и записи от Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“. Няколкото обществени библиотеки в мрежата обогатяват картината с 
регионално значими библиотечни документи.

Фондация НАБИС не само поддържа сводния каталог на тези 45 библиотеки в 
нашата страна, но предоставя възможност на всяка от тях и на техните филиални структури 
да създават и да поддържат собствен електронен каталог и/или дигитален репозиториум. 
За разлика от Сводния каталог, общият дигитален архив – НАБИС репозиториумът (http://
digilib.nalis.bg/) засега има предимно хуманитарна насоченост и включва над 302 хиляди 
файла от 5 библиотеки (в това число и колекция от  почти 16 хиляди фотографии, подготвена 
от НАБИС във връзка с европейски проект). Софийският университет прави първата крачка 
за разширяване на съдържанието на репозиториума с дигитализирани учебни материали 
и реферати на защитени тезиси от следните свои факултети: Биологически, Геолого-
географски, Медицински, Стопански, Химически, Физически, Математика и информатика, 
Химия и фармация – (http://digilib.nalis.bg/xmlui/community-list?locale-attribute=bg). 

 Може би е време специалните библиотеки на БАН също да се включат в това дело 
и да подпомогнат Централната библиотека на БАН в дигитализацията на необходимите на 
учените материали. Така не само ще се обогати тематично съдържанието на предоставяните 
от БАН дигитални обекти, но и ще се увеличи общата бройка на файловете, макар 
предоставените от Академията досега да са с най-висок процент – почти 200 хиляди файла 
от общо 302 хиляди в НАБИС репозиториума. 
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ГОДИШНИНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БАН (1869–2018)
Стефка Хрусанова, E-mail: hrusanova.st@cl.bas.bg

1 февруари
200 г. от рождението на МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ КАТКОВ
(01.02.1818–20.07.1887), руски публицист.
Чуждестранен член (1884).

1 февруари
60 г. от рождението на КОНСТАНТИН ИВАНОВ ХАДЖИИВАНОВ
(01.02.1958), химик-неорганик.
Член-кореспондент (2012).

2 февруари
90 г. от с¬мъртта на СПАС ВАЦОВ КИРОВ
(18.05.1856–02.02.1928), метеоролог, климатолог и сеизмолог.
Дописен член (1881), редовен член (1884).

3 февруари
110 г. от рождението на ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
(03.02.1908–14.07.1986), езиковед.
Извънреден член (1945), академик (1952). Заместник-председател на 
БАН (1959–1972).

5 февруари
115 г. от рождението на КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ДЕРЖАВИН
(05.02.1903–02.11.1956), руски литературовед.
Чуждестранен член (1946).
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5 февруари
85 г. от рождението на НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ МИЛЕВ
(05.02.1933), театровед и киновед.
Член-кореспондент (2004).

6 февруари
130 г. от рождението на ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ (ГЕОРГИ СТОЯНОВ 
ЗЛАТАРЕВ)
(06.02.1888–11.04.1973), писател, литературовед, публицист и пре во-
дач, общественик.
Редовен член (1946).

6 февруари
160 г. от рождението на ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ ХЕСАПЧИЕВ
(06.02.1858–15.05.1938), военен деец и писател, дипломат.
Действителен член (1898).

8 февруари
105 г. от смъртта на ПЕТЪР ИВАНОВ ДАНЧОВ
(06.11.1857–08.02.1913), юрист, държавен деец. Дописен член (1898), 
действителен член (1900).

8 февруари
115 г. от рождението на ЦВЕТАН ДИМИТРОВ СТАЙКОВ
(08.02.1903–20.10.1963), агрохимик.
Член-кореспондент (1961).
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10 февруари
85 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ДЕРЖАНСКИ
(10.02.1933–06.04.2015), физик.
Член-кореспондент (1995), академик (2008).

10 февруари
140 г. от рождението на ЗДЕНЕК НЕЙЕДЛИ
(10.02.1878–09.03.1962), чешки историк, музиковед, държавен и 
културен деец.
Чуждестранен член (1952).

10 февруари
120 г. от рождението на НИКОЛА ДИМОВ ПЛАТИКАНОВ
(10.02.1898–19.11.1984), животновъд.
Член-кореспондент (1961), академик (1971).

13 февруари
15 г. от с¬мъртта на ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИШЕВ
(28.05.1933–13.02.2003), радиоинженер, специалист в областта на 
радиоелектрониката и космическите изследвания.
Член-кореспондент (1984), академик (1995).

13 февруари
85 г. от рождението на ХИЛМАР ВАЛТЕР
(13.02.1933), немски езиковед-българист и славист.
Чуждестранен член (2013).
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14 февруари
70 г. от рождението на МИЛА ВАСИЛЕВА ВЛАСКОВСКА
(14.02.1948), фармаколог.
Член-кореспондент (2008).

16 февруари
30 г. от смъртта на ПАВЕЛ ПОПОВ МИНДОРОВСКИ
(16.08.1902–16.02.1988), растениевъд-селекционер. 
Член-кореспондент (1958), академик (1961).

17 февруари
140 г. от смъртта на НЕШО БОНЧЕВ БОНЧЕВ
(02.01.1839–17.02.1878), литературен критик, преводач.
Дописен член (1871).

17 февруари
30 г. от смъртта на ЮРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ОВЧИННИКОВ
(02.08.1934–17.02.1988), руски биохимик.
Чуждестранен член (1977).

16 февруари
110 г. от рождението на РОСТИСЛАВ АТАНАСОВ КАИШЕВ
(16.02.1908–19.11.2002), физикохимик.
Член-кореспондент (1974), академик (1961), почетен член (2002). 
Заместник-председател на БАН (1961–1968).
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18 февруари
40 г. от смъртта на МИХАИЛ ПЕТРОВ АРНАУДОВ
(05.10.1878–18.02.1978), литературен историк и теоретик, фолклорист, 
етнограф, историк на българската култура.
Дописен член (1918), действителен член (1929).

18 февруари
145 г. от рождението на КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ ПАШЕВ
(18.02.1873–10.01.1961), офталмолог.
Дописен член (1936), действителен член (1938).

18 февруари
115 г. от рождението на ХРИСТО СТЕФАНОВ ДАСКАЛОВ
(18.02.1903–06.05.1983), растениевъд, обществен деец.
Член-кореспондент (1948), академик (1952). Заместник-председател 
на БАН (1959–1961, 1972–1982).

18 февруари
70 г. от рождението на ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ
(18.02.1948), електроинженер, специалист по системи за управление.
Член-кореспондент (2004).

18 февруари
80 г. от рождението на ЛОЗАН СПАСОВ СЛАВОВ
(18.02.1938), физик – електроника.
Член-кореспондент (2004).
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22 февруари
75 г. от смъртта на БОРИС МИХАЙЛОВИЧ ЛЯПУНОВ
(25.07.1862–22.02.1943), руски езиковед-славист.
Чуждестранен член (1932).

23 февруари
115 г. от рождението на ЮЛИУС ДОЛАНСКИ
(23.02.1903–26.04.1975), чешки литературовед-славист.
Чуждестранен член (1963).

23 февруари
195 г. от рождението на НАЙДЕН ГЕРОВ ХАДЖИДОБРЕВИЧ
(23.02.1823–09.10.1900), книжовник, езиковед и фолклорист, обществен 
деец, дипломат.
Дописен член (1881), почетен член (1884).

24 февруари
140 г. от рождението на АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ БОЖИНОВ
(24.02.1878–30.09.1968), художник-карикатурист, публицист и критик.
Дописен член (1929), редовен член (1941).

25 февруари
85 г. от рождението на ХЕНРИЕТА ТОДОРОВА ВАЙСОВА
(25.02.1933–12.04.2015), историк, археолог.
Член-корес¬пондент (2004).
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26 февруари
65 г. от смъртта на НИКОЛАЙ СЕВАСТИЯНОВИЧ ДЕРЖАВИН
(03.12.1877–26.02.1953), руски филолог-славист.
Чуждестранен член (1945).

26 февруари
75 г. от рождението на ИВАН НИКОЛАЕВ РАДЕВ
(26.02.1943), историк на възрожденската и новата българска литература 
и култура.
Академик (2003).

26 февруари
105 г. от рождението на БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ПЕТРОВ
(26.02.1913–23.08.1980), руски инженер – специалист по автоматика 
и телемеханика.
Чуждестранен член (1974).

26 февруари
180 г. от рождението на БОГДАН-ПЕТРИЧЕЙКУ ХАШДЕУ
(26.02.1838–25.08.1907), румънски филолог-славист, етнограф и 
историк.
Чуждестранен член (1884).

28 февруари
140 г. от рождението на СТЕФАН АНГЕЛОВ ХАДЖИДОБРЕВ
(28.02.1878–01.10.1964), ветеринарен лекар, микробиолог.
Извънреден член (1943), академик (1947).
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28 февруари
60 г. от смъртта на НИКОЛА ПЕТРОВ МАВРОДИНОВ
(02.11.1904–28.02.1958), изкуствовед, историк на българското изкуство, 
археолог.
Извънреден член (1946).

28 февруари
105 г. от рождението на ФРАНТИШЕК ШОРМ
(28.02.1913–18.11.1980), чешки химик-органик и биохимик.
Чуждестранен член (1961).

28 февруари
20 г. от смъртта на ЙОЗЕФ ПОУЛИК
(06.08.1910–28.02.1998), чешки археолог.
Чуждестранен член (1979).

29 февруари
70 г. от рождението на ЗДРАВКО ИВАНОВ ЛАЛЧЕВ
(29.02.1948), биолог.
Член-кореспондент (2012).
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КНИГИ ОТ АКАДЕМИЧНОТО ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“, 
ПОСТЪПИЛИ  ВЪВ ФОНДА 

НА ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
Милкана Лишкова, E-mail: milkana@cl.bas.bg

ВИСЦЕРАЛНА хирургия. Хирургия на жлъчна 
система, черен дроб, панкреас и далак : Т. 12. / 
под ред. на проф. Дамян Дамянов и проф. Виолета 
Димитрова. – София: Акад. изд. проф. Марин 
Дринов, 2017. 491, [1] с. : с цв. ил., табл., фиг. ; 
Библиогр. след всяка тема 
IBSN 9789543228959
System number [000540780]

Томът е посветен на жлъчната система, черния 
дроб, панкреаса и далака. Първата част разглежда 
лабораторните и диагностичните възможности на 
инструменталните методи, както и използването на 
някои инвазивни способи за алтернативно лечение. 
В четири раздела са представени етиологията, 
патогенезата, особеностите в клиничната картина, 
диагностиката и диференциалната диагноза, 
прогнозата, консервативното и хирургично 
лечение на заболяванията на посочените органи. 

Специално внимание е отделено на възможностите за третиране на порталната  хипертония. 
Отразени са жлъчната система, черният дроб, панкреасът и далакът. 

СТРАТИЕВА, Златка. Збирутък : Избрано от 
съкровищницата на граовския диалект / Златка 
Стратиева. – София : Акад. изд. проф. Марин 
Дринов, 2017. 67, [1] с. : 1 портр. 
ISBN 0789543229055
System number [000539220]

Книгата е сборник от застрашените от изчезване 
думи и изрази от граовския диалект, с техния 
прецизен превод на книжовен български език, 
събрани с много родолюбиво чувство, усърдие и 
труд, които са разпределени и представени в шест 
части: „Сладки думи от граовски умни глави“, 
„Мъки от различни причини“, „Благословии“, 
„Проклятия“, „Дреболии“ и „Притурка“. Затова 
представлява изключително ценен труд и уникален 
опит да се запази традицията жива. В края на 
изданието е поместена и кратка биографична 
справка за автора.
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НИКОЛОВ, Васил и др. Туристически маршрути и 
забележителности около София / Васил Николов, 
Марина Йорданова, Иванка Ботева. – София : Акад. 
изд. проф. Марин Дринов, 2017. 317, [7] л. цв. к. : 
Библиогр. в края на кн. 
ISBN 9789543229017
System number [000539221]

В книгата се разглеждат стотици интересни места 
около София, които могат да бъдат посетени в 
рамките на един ден. Любознателният читател 
и турист ще се запознае с природни обекти – 
резервати, водопади, пещери, паркове и др., като 
особено внимание е обърнато на разнообразните 
хидроложки условия на разглеждания район, както 
и на архитектурно-историческите и културните 
забележителности – манастири, архитектурни 
паметници, археологически обекти и др. Всеки 
жител на столицата ще може безпроблемно да 
осъществи желаните туристически маршрути, тъй като те са разгледани систематично 
по основните георгафски посоки, и ще може да обогати значително своите знания за 
прекрасните природни и културно-исторически забележителности на един голям регион 
около София.

THERMAL and thermo-catalytic processes for heavy 
oil con version / Magdalena Mitkova et al. – Sofia : Aca-
de mic publishing house Marin Drinov, 2017. 398 p. : 
ill. ; (Bulgarian Academic Monographs ; 13) ; Bibliogr. 
p. [366]-398.
ISBN 9789543228928
System number [000539487]

Целта на книгата,  която се явява оригинален принос 
в химията и технологията на тежките нефтени 
фракции, е да разпространява натрупания опит в тази 
област на човешкото познание. Тя е предназначена 
за студенти, аспиранти и инженери, работещи в 
областта на химията и технологията на тежките 
нефтени остатъци. 
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НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ВЪВ ФОНДА 
НА ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БАН
Милкана Лишкова, E-mail: milkana@cl.bas.bg

БАРТ, Джон.Химера / Джон Барт ; Прев. от англ. Надежда Розова. – София : Лист, 2017. 349, 
[3] с. : с ил. ; Ключът към съкровището е самото съкровище / Надежда Розова: с. 341-349
ISBN 9786197350098
System number [000539356]

БАХОВА, Златина. Огледало за сънища : Роман / Златина Бахова. – София : Монт, 2017. 
318, [2] с. 
ISBN 9786191691333
System number [000539187]

БЕРГЩРОМ, Скот. Жестокост / Скот Бергщром ; Прев. от англ. Коста Сивов. – София : 
Ег монт България, 2017. 439, [1] с. 
ISBN 9789542720782
System number [000539407]

БЛАК, Вирджиния. Къщата на светулките / Вирджиния Блак. – София : Монт, 2017. 255, [1] с.
ISBN 97861991691340
System number [000539337]

БУДЗАТИ, Дино. Татарската пустиня : Роман / Дино Будзати ; Прев. от итал. Хубан Стой-
нов. – 2. изд. – София : Лист, 2017. 255, [1] с. : Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба 
на кор. ; 1. изд. 1981 на изд. Нар. Култура
ISBN 978619730043
System number [000539241]

БЪКСТОН, Кристофър. Далече от Дунава : [Роман] / Кристофър Бъкстон ; Прев. Анна Бък-
стон, Тодор Кенов. – 2. изд. – София : Знаци, 2017. 359 с. : с ил. ; Биографични дан ни за 
дейс твителни исторически личности, споменати в книгата: с. 347-351 ; За автора: с. 356 ; За 
преводача: с. 357 ; 1. изд. 2006
ISBN 9789549850864
System number [000538388]

БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п.]. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : Сборник нор-
ма тивни актове. – 11. изд. – София : Сиби, 2017. 370, [6] с. : с табл. ; (Поредица Джобни 
из дания) ; Бележки под линия ; [11. изд. към 10 август 2017 г.] ; Информ. прил.: с. 345-
370 ; 1. изд. 2006 ; Съдържа и: Закон за Националната агенция за приходите ; Закон за 
лихвите вър ху данъци, такси и други подобни държавни вземания ; Закон за ограничаване 
на пла ща нията в брой ; Постановление № 426 на Министерския съвет от 18 декември 
2014 г. за оп ределяне размера на законната лихва по просрочени задължения
ISBN 9786192260361
System number [000538421]
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БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п.]. Договори за ЕС. Съдебна практика / Състав., въвед., прев. 
от фр. ез. Станислав Костов. – 4. изд. – София : Сиби, 2017. 900, [4] с. : (Поредица Джобни 
издания) ; бележки под линия  ; Предм. показалец, хронолог. показалец ; Съдържа: Договор 
за Европейския съюз ; Договор за функционирането на Европейския съюз ; Харта на 
основните права на Европейския съюз
ISBN9786192260378
System number [000538414] 

БЪЛГАРИЯ. [Закони и др. п.]. Наказателно-процесуален кодекс : Сборник нормативни 
актове. – 18. изд. – София : Сиби, 2017 (София : Симолини). 496 с. : с табл. ; (Поредица 
Джобни издания) ; 1. изд. 2001 ; Информ. към 10.08.2017 ; Съдържа и: Закон за специалните 
ра зузнавателни средства ; Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно 
произ водство ; Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест ; Закон за признаване, 
из пълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни 
от мерките, изискващи задържане ; Закон за признаване, изпълнение и постановяване на 
ак тове за обезпечаване на имущество или доказателства ; Закон за признаване, изпълнение 
и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови 
сан кции ; 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
ISBN 9786192260385
System number [000538415]

ВАНГЕЛОВА, Катя. Песен на звънчета и мъгли : Новела / Катя Вангелова ; Ред. Илияна 
Каракочева – Ина Крейн. – София : Монт, 2017. 141, [3] с. : с ил.
ISBN 9786191691302
System number [000539192]

ВЪЛКОВА, Янислава. Преди изгрев слънце : Роман / Янислава Вълкова. – София : Монт, 
2017. 159, [1] с.
ISBN 9786191691241
System number [000539186]

ДИМИТРОВ, Александър. Историческата истина за България : Справочно помагало по 
история на България / Александър Димитров, Ангел Николов. – 2. изд. – София : Анали, 
2017. 112 с. : с ил., к., портр. ; 1. изд. 2015 ; Историогр.: с. 100 ; Именен показалец, предм. 
Показалец ; Указатели
ISBN 9789549249521
System number [000538349]

ДЪРЖАВНА сигурност и „врага с партиен билет“ (1944-1991) : Документален сборник / 
Комисия за разкриване на докумените и за обявяване на принадлежност на българските 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия (КРДОПБГДСРСБНА). – София : Комисия за разкриване на докумените и за обявяване 
на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), 2017. 520 с. : факс. ; (Из 
архивите на ДС ; 40) ; Загл. и на англ. ез.: State Security and „the enemy with party card“ 
(1944-1991) ; Текст и на англ. ез. ; Електронният ресурс се разпространява и на ел. носител
ISBN 9786197361063
System number [000539338]
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ДЪРЖАВНА сигурност и забранените организации (Бранниците, Ратниците, легионерите 
и мла дежите от „Отец Пайсий“) (1944-1991) : Документален сборник / Комисия за 
разкриване на докумените и за обявяване на принадлежност на българските граждани 
към Държавна си гурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА). – София : Комисия за разкриване на докумените и за обявяване 
на принадлежност на бъл гар ските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската на родна армия (КРДОПБГДСРСБНА), 2017. 502 с. : факс. ; (Из 
архивите на ДС ; 42)
ISBN 9786197361155
System number [000539350]

ДЪРЖАВНА сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Азия (1944-1991) : Документален сборник :  
Т. [1] – 2 / – София : Комисия за разкриване на докумените и за обявяване на принадлежност 
на бъл гарските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската на родна армия (КРДОПБГДСРСБНА). – София : Комисия за разкриване на 
докумените и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), 
2016-2017. 2 т. (528 с. ; 520 с.) : факс. ; (Из архивите на ДС ; 34 ; 41) ; Загл. и на англ. ез.: 
State Security and the ID of the GS of the BNAF in Asia (1944-1991) ; Текст и на англ. ез. ; 
Библиогр. с. 518-519
ISBN 9789542986874 (Т. 1.)
ISBN 9786197361094 (Т. 2.)
System number [000520582]

ЗАНД, Шломо. Изобретяването на еврейския народ / Шломо Занд ; Прев. от англ. ез. Росен 
Люцканов. – 2. изд. – София : БГкниг@, 2017. 541, [1] с. : Речник: с. 7-12
ISBN 9786192290009
System number [000539199]

КАРДОН, Грант. Наръчникът за приключване на сделки : Как да приключите сделка с всеки, 
по всяко време, във всяка ситуация, плюс над сто начина да затворите сделката / Грант 
Кардон ; Прев. от англ. Катерина Върбанчовска. – София : [Grant Cardone], 2017. 359, [1] с. 
ISBN 9786199036044
System number [000539190]

КАЧЕВ, Коста. Вечер в страната на спомените. Кн. 1-3 / Коста Качев ; [Предг. Георги 
Константинов ; Послесл. Иван Гранитски] – София : Захарий Стоянов, 2016-2017. 3 т. 
(648 с. ; 616 с. ; 695 с.) : (Съвременна българска поезия) ; Биогр. данни за авт. отбелязани 
на с. 684 ; Бележки под линия
ISBN 9789540910239 (Кн. 1)
ISBN 9789540910277 (Кн. 2)
ISBN 9789540911700 (Кн. 3)
System number [000514111]

КИРОВ, Бисер. Благодарствена песен / Бисер Киров. – София : Фонд. Устойчиво развитие 
за България, 2017. 378, [3] с. : с цв. ил., фотогр.
ISBN 9786197136210
System number [000539197]
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КИСОВ, Стефан. Българското опълчение в Освободителната руско-турска война 1887-
1878 : Възпоменания на Стефан Иванов Кисов / Стефан Иванов Кисов ; [Предг.] Любозар 
Фратев, Стефан Шивачев. – 3. прераб. изд. – Пловдив : Фондация Балкански културен 
форум, 2017. 519, [1] с. : с портр., ил., [3] л. к. ; Кн. преизд. по 2. изд.: София : Придворна 
печ. Бр. Прошекови, 1902 ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN9789549291292
System number [000539225]

КУЗМАНОВА, Капка. Общинското управление в Ловеч (1877-1944) /   Капка Кузманова ; 
Прев. на англ. Севдалина Пеева. – 2. прераб. и доп. изд. – Ловеч : Инфовижън ; Регионален 
исторически музей – Ловеч, 2017. 171, [1] с. : с ил., портр., [13] с. цв. ил., факс. ; Текст и 
на англ. ез. ; Бележки след всяка тема
ISBN 9789548105989
System number [000538360]

МИЛАНОВ, Емил. Шопски революционен обръч / Емил Д. Миланов. – София : Национално 
движение русофили, 2017. 292 с. : с ил., портр., фонотр. ; Библиогр. с. 290-292
ISBN 9786199091005
System number [000538381]

НИКОЛОВ, Светослав. Достигане на езерото : Роман от чекмеджето / Светослав Нико-
лов. – Со фия : Монт, [2017]. 413, [3] с. : с факс. ; За променящите се граници на свободата 
/ Пе тър Стайков: с.409-413 ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 9786191691319
System number [000539332]
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ISBN 9786197350128
System number [000539227]

ХАШЪМОВ, Николай. За кожата на една врата : Разкази / Николай Хашъмов - Хъшо ; Ил. 
Тихомир Витков. – София : Джей Ей Ем Джи, 2017. 112 с. : с ил. 
ISBN 9786197321074
System number [000539278]

ХОБС, Томас. Левиатан : За човека, за държавата / Томас Хобс ; Прев. Руси Русев. – 2. 
изд. – София : Лист, 2017. 317, [3] с. 
ISBN 9786197350074
System number [000539200]

ХРИСТОВ, Иво. Календарът на живота : Роман / Иво Христов. – София : Монт, 2017.  
335, [1] с. 
ISBN 9786191691289
System number [000539188]

#JeSuis Европа : Студентска научна конференция на випуск „Жан Делор“, специалност 
„Европеистика“, май 2017 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“ : Сборник 
от доклади / Науч. ред. Ингрид Шикова [и др.]. – София : [РИК Минерва], 2017. 127 с. : с 
ил. ; Изд. на СУ „Св. Климент Охридски“, Фонд. „Ханс Зайдел“ ; Библиогр. след отд. докл.
ISBN 9789548702416
System number [000538423]


