ОТЧЕТ
за дейността на Библейска библиотека (Bibliotheca Biblica)
през 2012-2013 г.
От м. август 2012 до м. юни 2013 г. са получени общо 772 библиотечни
единици, от които 574 книги, 196 тома периодични издания и електронни
носители (1 CD и 1 DVD). Новопостъпилите книги са на следните езици:
немски – 129, английски - 197, гръцки - 169, френски - 10, италиански – 1,
румънски -2, холандски- 1, български – 48, руски – 12, езика на Република
Македония – 3, естонски - 1, словашки - 1. Получените периодични издания
са: 196 тома, разпределени в 21 заглавия, от които 5 са нови. Разпределението
по езици е следното: немски език - 11, английски – 5, румънски – 1, френски
– 3, гръцки - 1.
Списък с новопостъпилата литература ежемесечно се изпраща на проф.
Нибур, председател на Комитета за Източна Европа (КИЕ) на Дружеството за
новозаветни изследвания (SNTS). На дарителите и издателствата се изпраща
потвърдително съобщение (благодарствено писмо) веднага след получаване
на дарението. През м. ноември 2012 г. в Библейска библиотека постъпиха 208
книги и 180 тома периодични издания от личната колекция на английския
проф. М. Книб. А през месец март 2013 г. проф. Иван Димитров дари част от
личната си библиотека, около 260 тома книги.
Библиотечният фонд е вече около 9429 библиотечни единици (53 бр.
електронни носители, 6911 книги и 2465 тома периодика). Дублетните
екземпляри по препоръка на КИЕ на ДНЗИ се даряват на библиотеката при
Православния богословски факултет на Великотърновския университет.
Успоредно с обработването на фонда важен приоритет е обслужването
на читатели (около 371 посещения за годината) - студенти, преподаватели,
научни работници. Ползването на заеманата литература става на място в
читалнята, с възможности за ксерокопиране и сканиране. (около 1287 кн. и
ПИ са ползвани през отчетния период).
В началото на учебната година всички първокурсници (от редовно и
задочно обучение) бяха запознати с информационните ресурси на тази тясно
специализирана богословска библиотека. Дори някои часове по библейските
дисциплини се проведоха в самата библиотека.
През отчетната година излязоха от печат новите издания от поредицата
Библейска библиотека:

Изворът на живота: Сборник с доклади от семинари на Библейски
колегиум (Библейска библиотека № 7); Библеистика - Стар Завет:
Библиографски указател (Библейска библиотека № 8); Маринова, Анна.
Сърцето в Стария Завет (Библейска библиотека № 9).
През м. декември край София беше проведен и годишният семинар на
Библейски колегиум на тема „Епохата на старозаветните патриарси. Книга
Изход“. В него взеха участие преподаватели и студенти от специалността
Богословие в университетите на София, В. Търново и Шумен.
Дарители през годината: Prof. M. Knibb, Prof. K.-W. Niebuhr, Prof. U.
Luz, Prof. Т. Nicklas, Prof. D. Kirchner, Dr. Sv. Rogalski, Prof. M. Ebner, Prof.
St. Tofana, Prof. David Hellholm, Prof. K. Huber, Prof. K. Nikolakopulos, проф.
Ив. Ж. Димитров, дoц. Ив. Найденов, д-р А. Маринова, д-р Е. Дамянова,
Зографски манастир, д-р Стефка Кънчева, д-р дякон Петър Симеонов,
Българско Библейско дружество.

14 юни 2013 г.

Заб.
Изпратена е актуализирана информация на Андреас Детвилер, който да поднови и
допълни съществуващата в сайта на Библиотеката към Университета в Женева,
включваща ежегодните доклади, статистика и представяне на поредицата „Библейска
библиотека”. Това е направено в сайта на Библейска библиотека в портала на Софийски
университет „Св. Климент Охридски”.
Съучастие в организирания от ББД семинар „140 години Библията на говорим
български език”, проведена на 21. май 2012 в СУ „Св. Климент Охридски”, от който е
издаден сборник с изнесените доклади (вече наличен във фонда на Библиотеката);
В началото на тази година (28.01.) се разделихме е дин от настоятелите на ББ,
известния библеист проф. д-р Славчо Вълчанов.

