Отчет
за дейността на Библейска библиотека (Bibliotheca Biblica)

юни 2009 - 2010
От м. юни 2009 до м. юни 2010 г. вкл. са получени общо 1574 библиотечни
единици, от които 1491 книги и 83 книжни тела от периодични издания. Голяма
част от новопостъпилите книги са на немски език – 1177, на английски са 224, на
френски - 23, на италиански - 6, на латински - 6, на гръцки - 19, на руски - 25 , на
официалния език на Република Македония - 5, на български – 6, от които 2 заглавия
са от поредицата „Библейска библиотека” на сдружението на българските
богослови-библеисти „Библейски колегиум”. Библейската Библиотека получи и
ценно дарение 24 книги на руски език от Библейско - Богословския институт „Св.
ап. Андрей” – Москва. Книгите са изцяло в областта на Съвременната библеистика.
Списък с новопостъпилата литература ежемесечно се изпраща на проф. Нибур,
председател на Комитета за Източна Европа на Дружеството за новозаветни
изследвания (SNTS). На дарителите и издателствата се изпраща потвърдително
съобщение

веднага

след

получаване

на

дарението.

Библиотечният

фонд

непрекъснато нараства – ок. 8250 библиотечни единици (50 бр. CD, 6000 книги и
2200 тома периодика). Дублетните екземпляри по препоръка на КИЕ на ДНЗИ и
съгласувано с настоятелството на Библейската библиотека се даряват на
библиотеката при Православния богословски факултет на Великотърновския
университет, както и на други богословски библиотеки.
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 се вкарва и в електронен каталог ,,Allegro”. В
него до момента са около 5 000 книги. Всички книги в библиотеката са обработени
(предметизирани, нанесени в инвентарна книга, подпечатани, сигнирани), а на
повече от 80% от тях е направено описание и в електронния каталог. Книги, върху
които са нанасяни печати с надпис Collegium Biblicum (400 бр.), са подпечатани
наново с печат Bibliotheca Biblica.

Успоредно с обработването на фонда, приоритетно е обслужването на
читатели - студенти, преподаватели, научни работници. Ползването на заеманата
литература става на място в читалнята, с възможности за ксерокопиране и
сканиране.
През м. юли 2009 г. Библейска библиотека получи крупно дарение (ок. 1200
тома) от книгите на починалия проф. д-р Траугот Холц (покоен професор в
Университета в Хале, Германия). Книгите са инвентирани и сигнирани,
подпечатани с печат Ex libris Prof. Dr. Traugott Holz. В момента се вкарват в
електронния каталог на библиотеката.
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