
 

 

Отчет 
за дейността на Библейска библиотека (Bibliotheca Biblica) 

2011 - 2012 г. 
 

 

От м. август 2011 до м. юли 2012 г. са получени общо 157  

библиотечни единици, от които 90 книги и 66 книжни тела от периодични 

издания (събрани в 36 тома) и  1 CD-ROM. Новопостъпилите книги са: 

немски език – 26, английски 23,  гръцки - 8, френски - 4, български – 14, 

корейски – 1 (Библия), словенски -1, руски - 8, италиански – 2, на езика на 

Република Македония -, лат. 2 . Списъците с новопостъпилата литература 

ежемесечно се изпращат на проф. Niebuhr, председател на Комитета за 

Източна Европа (КИЕ) на Дружеството за новозаветни изследвания (SNTS). 

На дарителите и издателствата се изпраща потвърдително съобщение 

веднага след получаване на дарението.  

Библиотечният фонд е вече  около 8657 библиотечни единици (51 бр. 

CD, 6337 книги и 2269 тома периодика). Дублетните екземпляри по 

препоръка на КИЕ на ДНЗИ се даряват на библиотеката при Православния 

богословски факултет на Великотърновския университет, както и на други 

богословски библиотеки. През отчетния период на В. Търново бяха дарени 

279 дублетни библиотечни единици (179 книги, 100 книжни тела от ПИ)  

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 

вече са достъпни он-лайн. 

Всички книги в библиотеката са обработени (предметизирани, 

нанесени в инвентарна книга, подпечатани, сигнирани), и на 98% от тях 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 (около 367 посещения за годината) - 

студенти, преподаватели, научни работници.  Ползването на заеманата 

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

сканиране. (около 1140 кн. и ПИ са ползвани през отчетния период).  



В началото  на учебната година всички първокурсници (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 м. 

ноември в Библейска библиотека стартира инициатива „Преписване на 

Свещеното Писание”, която по-късно беше преместена във Факултетната 

библиотека.  През м. декември, по инициатива на Библейски колегиум, 

съвместно с Библейска библиотека беше представен сборник „Из историята 

на Старозаветния библейски канон”, който е от поредицата Библейска 

Библиотека № 6. 

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

Kirchner , Prof. Sl. Valchanov, Prof. M. Ebner, Prof. S. Tofana, Prof. R. Kubat, 

Prof. E. Munteanu, Prof. Ch. Dohmen, проф. Ив. Димитров, проф. протопр. Н. 

Шиваров,  проф. Сл. Вълчанов, доц. Е. Трайчев, д-р Ив. Найденов, д-р Е. 

Дамянова, д-р Св. Риболов. 
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