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От м. юли 2010 до м. юли 2011 г. вкл.  са получени общо 250 библиотечни 

единици, от които175 книги и 74 книжни тела от периодични издания, 1 CD-ROM  

Голяма част от новопостъпилите книги са на немски език – 106, на английски са 46, на 

френски – 2,  на латински - 1, на гръцки - 4, на руски - 1 , на официалния език на 

Република Македония - 1, на български –12 , на сръбски -1. 

През м. юли 2011 в Библейска библиотека постъпиха 39 книги от  гр. Берн на 

покойния проф. H. Aldenhoven, донесени от д-р Ивайло Найденов. 

Библиотечният фонд – ок. 8508 библиотечни единици (50 бр. CD,  6175 книги и  

2233 тома периодика). 

За новите издания в областта на библеистиката читателите се информират от 

каталозите, които самите издателства изпращат, и от т. нар. Gesamtkatalog (Общ 

каталог), каталог на Периодика и каталог на CD, които списъци са достъпни on-line, на 

сайта на Богословския факултет. Те се актуализират ежемесечно. 

Всички книги в библиотеката са обработени (предметизирани, нанесени в 

инвентарна книга, подпечатани, сигнирани), а на повечето от тях (95%) е направено 

описание и в електронния каталог Allegro. След като всички книги се опишат в този 

каталог,  предстои сигниране и инвентиране на периодичните издания. 

Успоредно с обработването на фонда важен приоритет е обслужването на 

читатели - студенти, преподаватели, научни работници. Ползването на заеманата 

литература става на място в читалнята, с възможности за ксерокопиране и сканиране. 

На 1 октомври 2010 г. по случай началото на учебната година се проведе ден на 

отворените врати. Всички заинтересовани, най-вече първокурсници и гости бяха 

запознати с информационните ресурси на тази тясно специализирана богословска 

библиотека. 

През годината Библейска библиотека беше посетена и от видни гръцки, руски, 

македонски, румънски и западни богослови, които бяха гости на Богословския факултет 

и със своите лекции взеха участие в академичния живот. 



Дарителите през годината: Prof. K.-W. Niebuhr,  Prof. W. Scott, Prof. U. Luz,  Prof. 

I. Dimitrov, Prof. D. Moessner, Prof. A. Hubanchev, Prof. Sl. Valchanov, Prof. M. Ebner, 

Prof. S. Tofana. 

 

 

София, 08 юли 2010 г.       Библиотекар: 

         (М. Млечкова) 

 

 

 


