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През 2018 година Библиотека „Библика“ навършва двадесет
години от съществуването си. Тази празнична година е белязана с особен
интерес към библиотеката - увеличаване на броя книжни тела,
посещаемост от студенти и преподаватели, и активно участие на ББ в
различни проекти и мероприятия. Утвърждава се тенденцията
библиотеката да има около 500 посещения годишно (за отчетния период
- 527), които са ползвали 1417 книги и периодични издания.
Книгите и периодиката, които са на разположение на читателите
са вече 10 633 библиотечни единици, както следва: 54 бр. електронни
носители, 7874 книги и 2705 тома периодика. През отчетния период са
получени общо 280 библиотечни единици: 233 книги, 47 тома
периодични издания.
Новопостъпилите библиотечни единици са на немски, английски
френски, сръбски, румънски, гръцки и български езици. Основни
дарители са - Prof. Dr. Chr. Dohmen, Prof. George Wesley Buchanan,
Prof. Dr. U. Luz, проф. Родољуб Кубат, проф. Предраг Драгутиновић,
проф. И. Ж. Димитров и проф. д-р Сл. Вълчанов.
Книгите от библиотеката на покойния проф. Славчо Вълчанов са
обработени (309 единици). Предстои да бъдат разпределени в
различните библиотеки в зависимост от тематиката им.
Инициативи на ББ
Интернет порталът Православие, съвместно с Библейска библиотека
обяви национален конкурс за есе, посветено на Библията - „Вечната
книга и ние“. За подготовката на есетата участниците ползваха ресурса
на Библейска библиотека. Резултатите бяха обявени на 23.10.2017 г.
Библейска библиотека даде две специални награди. Носител на едната в
групата „Над 19 години“ стана Калин Михайлов, доцент, преподавател
по западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, а в
групата на учениците носител на „специалната награда“ стана
единайсетокласникът Ангел Димитров от Националната гимназия за
древни езици и култури. И двамата автори бяха избрали да посветят
есето си на темата „Обновата на човека, зададена от Спасителя“.
Библейска библиотека е съучастник и в проекта на катедра
Билеистика – Библейски образи и мотиви в българската художествена
литература. Предстоят мероприятия до края на годината.

На 8 юни 2018 г. в конферентната зала на Богословския факултет
на СУ се проведе за втора година студентска конференция на тема
„Християнските теми в изкуството“. Тя беше организирана от студенти
от Богословския факултет с помощта на Библейска библиотека.
Участниците в студентския форум, представители на различни
университети, имаха възможност да се запознаят с библиотеката и с
начина на използването му.
През октомври 2018 (10.10 – 14.10) в София ще се проведе
международна конференция под надслов думите на блаж. Августин:
„Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum in Novo
patet“ („Новият Завет е скрит в Стария, Старият Завет се разкрива чрез
Новия“). Предвижда се участие на учредители и приятели на Библейска
библиотека.
По време на конференцията ще бъдат връчени наградите от
тазгодишния национален конкурс „Вечната книга и ние“ – второ
издание, организиран от Pravoslavie.bg и Библейска библиотека.
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