Отчет
за дейността на Библейска библиотека (Bibliotheca biblica)
юли 2013 – юни 2014 г.
Изминалият отчетен период се свързва с отбелязването на 15 годишнината от
основаването на Библейска библиотека. Със скромните сили на колегията, която се
потруди за изграждането и организирането на Библиотеката, с добрата воля на
Богословския факултет като домакин и партньор и с щедростта и съдействието на
Дружеството за новозаветни изследвания (SNTS) посредством неговия Комитета за
Източна Европа равносметката през юни 2014 е следната: Библиотечният фонд
наброява около 9650 библиотечни единици (54 бр. електронни носители 7112 книги и
2484 тома периодика).
През последния период (юли 2013 до юни 2014 г.) са получени общо 221 библиотечни
единици: 201 книги, 19 тома периодични издания и електронни носители (1 CD ).
Новопостъпилите библиотечни единици са на следните езици: немски – 134, английски
– 25, гръцки – 17, френски – 8, румънски – 3, коптски – 1, български – 20, руски – 7,
полски – 1, сръбски – 5.
Благодарение на водената статистика може да бъде представена следната информация:
около 425 посещения за годината от студенти, преподаватели и гости, които са
използвали 1238 книги и периодика. Има и поръчки за сканиране на конкретни
страници и съдържания на книги изпълнени по електронната поща.
Със съдействието на преподавателите по библеистика в началото на учебната година
всички първокурсници (редовно и задочно обучение) посещават един уводен семинар,
запознаващ ги с библиотечния фонд и възможностите за ползване. Това е въведено
като част от учебния процес.
През ноември 2013 г. Библейска библиотека отбеляза своята 15 годишнина със
скромното тържество в контекста на празничната десетдневка посветена на патрона на
Богословския факултет – св. Климент Охридски, чиято памет честваме на 25.11.
Събитието беше отбелязано с едноседмично изложение на ценни екземпляри от фонда
на библиотеката, ден на отворените врати (28 ноември) и кратка информационнотържествена част, в която бе предоставен поредният, 10 том от поредицата „Библейска
библиотека” (Прояви на човешката греховност до потопа от д-р Анна Маринова), както
и разказана историята на Библиотеката от проф. д-р Иван Желев Димитров и доц. д-р
Ивайло Найденов.
През февруари катедра Библеистика, Библейски колегиум и Библейска библиотека
организираха съвместно библеистичен семинар посветен на паметта на проф. Славчо
Вълчанов, наш учител и колега, изтъкнат библеист старозаветник, с когото се
разделихме преди година. Материалите от семинара ще бъдат издадени и ще станат
част от библиотечния фонд.
По-големи лични дарения за периода – 70 тома от личната колекция на немския проф.
Chr. Dohmen и 39 книги от завещанието на покойния проф. H. Aldenhoven от Берн,
Швейцария. Други дарения: prof. K.-W. Niebuhr, prof. U. Luz, prof. H. Klein, prof. R.
Kubat, prof. W. Thiel, Zdenko Sirka, проф. A. Алексеев, доц. Виталий Акимов, проф. Ив.
Димитров, дoц. Ив. Найденов, доц. Е. Дамянова, доц. Анна Маринова, доц. Светослав
Риболов, г-н Петър Петков.
28 юни 2014 г.

