Отчет
за дейността на Библейска библиотека (Bibliotheca biblica)
От м. август 2006 г. до м. юли 2007са получени общо 357 библиотечни
единици, от които 283 книги, 60 книжни тела от периодични издания, 14 бр. CDROM. Списък с новопостъпилата литература ежемесечно се изпраща на проф.
Улрих Луц, председател на Комитета за Източна Европа на Дружеството за
новозаветни изследвания (SNTS). През последната година повечето от
постъпващите книги за от издателства в САЩ и съответно на английски език. Така
се подобрява езиковият баланс между книгите на ББ. На дарителите и
издателствата се изпраща потвърдително съобщение веднага след получаването на
дарението. Библиотечният фонд непрекъснато нараства - около 6000 библиотечни
единици (48 бр. CD, над 4000 книги и над 1900 тома периодика). Оформи се
отделно помещение (читалня Периодика), в което се съхраняват периодичните
издания.
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.
Освен тези каталози фондът е вкаран и в електронен каталог ,,Allegro”. В
него до момента са каталогизирани повече от 2000 книги. Предимство имат
новопостъпилите, като всички книги, постъпили от 2005 г. насам, са обработени.
Ретроспективното обработване започна от серийните издания. Причината е, че във
фонда те стоят на сигнатура “Коментарни поредици”, което не говори нищо за
предмета на изследването. Но при описанието се разкрива и това. Обработката на
книгите е свързана с инвентиране в инвентарна книга, подпечатване, нанасяне на
инвентарен номер и сигнатура в самата книга и описание в електронен каталог.
ББ участва в Националния своден каталог, поддържан от Народна
библиотека ,,Св. Кирил и Методий”, за който ежегодно се изпраща информация за
получаваните и съхранявани във фонда периодични издания след 1984 г.
През м. март 2007 г. ББ беше посетена от секретарите на библейските
дружества в Югоизточна Европа, които останаха впечатлени от наличния фонд.
От 1 април 2007 г. при ББ работи по заместване г-н Иво Георгиев Янев,
понеже г-жа Мирослава Млечкова излезе в отпуск по майчинство. Той проявява
голямо усърдие и се справя отлично със задълженията си.
За по-добрата работа на библиотеката имаме необходимост да се подмени
част от техниката и предимно на компютъра.
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