
 

Отчет 

за дейността на Библейска библиотека (Bibliotheca biblica) 

юли 2018 г. – юли 2019 г. 

 

Тази година беше по-различна за Библейска библиотека при БФ на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”. Като двадесета година от съществуването й тя 

беше отбелязана по подобаващ начин. 

Впечатляващо за този период е чувствителното увеличение на броя посещения. 

Ако за предходните години бяха отчетени обичайните около 500 посещения за година, 

то през последната година те са значително повече – 716, при които са ползвали 1631 

библиотечни единици. 

Книгите и периодиката в Библейска библиотека, които са на разположение на 

читателите, са вече 10 901 единици. Те се делят, както следва: 54 бр. електронни 

носители, 7961 книги и 2940 тома периодика. Новозачислени са общо 322 библиотечни 

единици: 87 книги и 235 тома периодични издания. Много ценно е дарението от проф. 

Christoph Dohmen: списанието "Biblische Notizen" в 143 броя, от които първият излиза 

през 1976 г., а 143-ят брой – през 2009 г.  

Новопостъпилите библиотечни единици са на немски, английски, френски, 

сръбски, македонски, руски, румънски, гръцки и български езици. Дарители са 

съответно Prof. Dr. Christoph Dohmem, Prof. Dr. Ulrich Luz, Prof. Dr. Winfried Thiel, Prof. 

Dr. Konrad Huber, Prof. Dr. Peder Borgen, Prof. Dr. Gjoko Gjorgjevski, проф. д-р Родољуб 

Кубат, проф. д-р Предраг ДрагутиновиЋ, проф. д-р Иван Желев Димитров, доц. д-р 

Ивайло Найденов, доц. д-р Екатерина Дамянова, иконом Виктор Цимер.  

Инициативи на ББ 

През октомври 2018 г. (10.10 – 14.10) в София се проведе международна 

конференция, която имаше за девиз думите на блажени Августин: „Novum 

Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum in Novo patet“ („Новият Завет е 

скрит в Стария, Старият Завет се разкрива чрез Новия“). Участваха приятелите на ББ от 

чужбина: Prof. Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr; Prof. Dr. Christoph Dohmen; Prof. Dr. Manuel 

Vogel; Prof. Dr. Angelika Strotmann; Prof. em. Dr. Urs von Arx; Prof. Dr. Christos 

Karakolis; Prof. Dr. Sotirios Despotis; Prof. Dr. Predrag Dragutinovic; Prof. Dr. Gjoko 

Georgievski; Prof. Dr. Ratomir Grozdanoski, и няколко български библеисти. Предстои 

издаването на сборник с материалите от конференцията.  
За поредна година интернет-порталът „Православие.бг” 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. Връчването на наградите се състоя на 12 октомври 2018 г. в аулата на 

Богословския факултет на Софийския университет, по време на конференцията, 

посветена на годишнината на библиотеката. 

Катедра Библеистика разработва през 2019 г. проект „Растенията в Библията”. За 

реализацията на проекта колегията ползва ресурса на Библейска библиотека. 

 

10.07.2019 г.                                

                                                                                              Библиотекар: Ангелина Петрова 

 

https://www.pravoslavie.bg/%d0%91%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bd-2/

