Отчет
за дейността на Библейска библиотека (Bibliotheca biblica)
юли 2015 – август 2016 г.
През изминалия период Библейска библиотека се оживи чувствително. Една
от причините е новата специалност „Хебраистика“ в Софийския университет,
която доведе много нови студенти в библиотеката. Посещенията от студенти,
преподаватели и гости, които за периода 2013-2014 г. бяха около 425, скочиха
двойно, при нормален ръст през последните години около 20% за година. Развита
беше и услугата за копиране на конкретни страници или информация за книги и
периодика и изпращането по електронна поща.
Книгите и периодиката, които са на разположение на читателите, са вече
10145 библиотечни единици, разделени както следва: 54 бр. електронни носители,
7512 книги и 2579 тома периодика.
През отчетния период са получени общо 374 библиотечни единици: 296
книги, 78 тома периодични издания. Новопостъпилите библиотечни единици са на
познатите вече езици, като има нови на шведски, иврит и сирийски.
През месец май тази година в рамките на тържествата, посветени на св.
братя Кирил и Методий, беше представен 11 том от поредицата Библейска
библиотека, озаглавен Два стълба на храма. Този сборник е от материали,
посветени на доайените на родната библеистика през последните десетилетия – о.
проф. Шиваров и проф. Вълчанов (и двамата членове на настоятелството на ББ).
Новото в тази инициатива е, че издаването на сборника стана с помощта на енории
от столицата и различни краища на родината, които проявиха готовност да си
партнират с Библейска библиотека.
Също през май беше проведена среща на библеистите във Велико Търново,
на която се взе решение да се възроди дейността на Библейския колегиум с
помощта на Библейска библиотека. Планира се издаването на материали от
различни минали вече инициатива на ББ и Библейски колегиум.
През месец юли беше доставена голяма част от библиотеката на покойния
проф. Славчо Вълчанов, която предстои да се обработи. Книгите, които не са
налични в ББ, ще бъдат приети като дарение за нея, а другите ще бъдат
разпределени по други библиотеки.
През октомври месец в гр. Охрид ще се проведе библеистичен семинар,
посветен на св. Климент Охридски, в рамките на който ББ ще бъде представена на
гостите от балканските страни от Ивайло Найденов.
Връзката с Theological Book Network е осъществена и пристигнаха книги
оттам, голяма част от които са обработени.
По-големи дарения за периода – Проф. Славчо Вълчанов Prof. Dr. U. Luz,
Prof. Dr. Martin Ebner, George Wesley Buchanan, както и от колеги от Богословския
факултет.
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