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Книги: монографии, учебници, студии, авторски сборници: 
 
 
1. Еротиката у Кирил Христов. София: Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски, 1995. – 104 с. с ил. 
 
 Първо монографично изследване на еротичната проблематика в творческото 
на несправедливо пренебрегвания през тоталитарния период класик на българската 
литература Кирил Христов. Подробно е анализирана както поезията, така и 
прозата на К. Христов, в това число и непубликуваните му приживе романи 
“Бездна” и “Бели дяволи”.  
  
2. Между забравата и преоценката. София: Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски”, Съюз на филолозите българисти, 1996. – 128 с. 
 
 В този сборник, от една страна, е направен нов прочит на творчеството на 
редица български поети и белетристи (Алеко Константинов, Димчо Дебелянов, П. К. 
Яворов, Кирил Христов, Христо Смирненски,  Асен Разцветников, Никола Вапцаров), 
а от друга са “възкресени” имената на забравени български писатели и публицисти 
(Борис Шивачев, Добри Немиров, Христо Бръзицов, Борю Зевзека, Стефан Танев).  
 
3. Еротичният жизнетворчески роман на Андрей Протич. София: Фондация “Яворов”, 
Ango Boy, 1997. – 108 с. с ил. 
 
 Първо монографично изследване на литературното творчество на Андрей 
Протич в контекста на еротичната проблематика, преобладаваща в разказите, 
повестите и романите му. Анализът се базира на самите творби, на 
непубликуваните дневници на автора, както и на психо-биографичния подход.   
 
4. Българската еротиада. София: Издателско ателие Аб, 1998. – 164 с. с ил. 
 
 Монографичният труд представлява пръв опит за проблематизиране на 
понятието “Български литературен Ерос”. Откроени са неговите социокултурни, 
естетически и литературни параметри, изследвани са по-важните му смислови 
акценти и художествени особености както в пространството на отделния текст, 
така и в диалог с други текстове.  
  
5. Литературни приключения. Опити  върху българската класика и некласика. – 
Велико Търново: Слово, 2000. – 164 с. 
 



 Текстовете в сборника са свързани с проблеми и автори, повечето от които се 
изучават в училище и в университета (Хр. Ботев, Ал. Константинов, Хр. 
Смирненски, Ас. Разцветников, Н. Вапцаров и др.) и в университета, но подходът 
към тях е неконвенционален, новаторски.   
 
6. Книгата като тяло и като дух. – Велико Търново: Университетско издателство “Св. 
Св. Кирил и Методий”, 2004. – 168 с. с ил. 
 
 В този сборник със студии и статии по книговедски и книгоиздателски 
проблеми, предназначен както за специалисти, така и за студенти, А. Бенбасат 
поставя и анализира важни проблеми на съвременното българско книгоиздаване (от 
тоталитарния период и периода на демократичен преход), по които или изобщо не е 
писано, или са засегнати твърде бегло. В историческата част на книгата е 
отделено значително място на съществени въпроси, свързани с големите имена на 
родното книгоиздаване, с книжовни и издателски процеси и явления от близкото и 
по-далечното минало, изиграли изключителна роля за българската духовност, както 
и за професионалното изграждане на националния издателски модел.    
 
7. “Европеецът” Бай Ганю и светлият мит за Щастливеца. – София: ЛИК, 2005. – 120 
с. 
 
 Книгата се стреми към нов прочит на “Бай Ганю” в контекста на неговото 
литературно и извънлитературно битие, както и във връзка с формирането на 
митологията около героя и неговия автор. Свързват се и се съпоставят както тези 
два противоположни образа, така и техните проекции в миналото и днес, 
включително и в медийното (книжовното) пространство.   
 
8. По въпроса за книгата. – София: Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски”, 2008. – 356 с. 
 
 Тази книга е логическо продължение на “Книгата като тяло и като дух”, 
предназначена и за специалисти, и за студенти, и за по-широка аудитория. Тя 
разширява и обогатява значително картината на българската книжовност и 
книгоиздаване през последните две столетия, прибавяйки към вече откроените 
големи исторически явления имената и делото на издатели като Софроний 
Врачански, Александър Паскалев, Славчо Атанасов, семейство Юрукови...  
 В теоретичен план са проблематизирани важни въпроси като “литературата 
като вещ” и литературата като визия (комикса), масовото книгоиздаване и 
съпътстващите го явления като “паралелното книгоиздаване”, съществено място 
заема интерпретацията на медията книга, представляваща триединство (дух-тяло-
стока).  
 Значително разширена е и частта, която разглежда тоталитарният период в 
българското книгоиздаване, а цяла поредица от студии и статии под общ надслов 
“Към еврокнижната зона” поставят за първи път, при това твърде критично, 
проблеми за състоянието, процесите и тенденциите в българското книгоиздаване в 
контекста на демократичния преход и присъединяването ни към Европейския съюз. 
 Трябва да се отбележи и фактът, че именно на тази книга в. “Култура” 
отдели значително място в два от броевете си през 2008 г. – статии и рецензи от 
проф. А. Гергова, проф. Николай Аретов, Марин Бодаков, Людмил Веселинов    
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9. Печатни пространства и бели полета. – В. Търново: Слово, 2010. – 352 с. 
 
 С тази книга се продължава и се “затваря” поредицата от проблемно-
теоретични, историко-културологични и съвременни интерпретации в областта на 
книжовността и книгоиздаването в различните му етапи на развитие и специфична 
профилираност. 
 За първи път у нас в отделна част на тази книга са разгледани историята и 
днешното състояние на университетското книгоиздаване в България, като 
специално внимание е обърнато на създаването и развитието на Годишника на СУ, 
на поредицата “Университетска библиотека” и Университетското издателство 
“Св. Климент Охридски”. 
 Проблемната територия на съвременното българско книгоиздаване е 
разширена значително, като са анализирани феномени като “книжният 
“Славейков”, панаирите на книгата, изчезващата “порода” на редактора и др. 
 Книгата получи висока оценка в специализирани издания като “Литературен 
вестник”, сп. “Библиотека”, в. “Култура”, в. “Сега”, в предавания на БНР и др.  
 
10. Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и масово книгоиздаване. София: 
Сиела, 2011. – 420 с. 
  
 Най-новият монографичен труд на А. Бенбасат обобщава дългогодишните чу 
изследвания и преподавателска работа в областта на масовата книга и масовото 
книгоиздаване. Това е първото изследване на въпросната проблематика, дело на 
български автор, което се стреми да отговори на въпросите кога и как от сакрална 
и елитарна вещ книгата се превръща в масмедия, как става комерсиален, 
развлекателен и приятно-полезен продукт, запълващ свободното време, служещ за 
разтуха, за бягство от реалността, помагащ в решаването на екзистенциални, 
психически и интимни проблеми. 
 В теоретичната част на труда са дадени собствени определения на масовата 
книга и масовото книгоиздаване, откроени са характеристиките им – в т.ч. 
маркетингово-икономически, рекламни, жанрово-тематични. Като отделна глава и 
проблемен акцент със свой подход и теоретичен инструментариум са разгледани 
еротиката и порнографията. 
 Трудът съдържа богата историческа част, разделена на две подчасти – 
световна и българска, като последната, естествено, е най-пространна. Тук са 
разгледани световните и българските литературни и издателски практики в 
областта на популярната и комерсиалната книжнина, открояват се тенденциите и 
трансформациите в нейното съвременно глобално битие. 
 Пренебрегван в продължение на дълги години, родният опит в създаването и 
издаването на масови книги е проследен във всичките му превратности от 
Възраждането до наши дни. Детайлно анализирани са цензорската институция и 
тоталитарните “заместители” на масовостта, а т.нар. преход след 1989 г. е 
обгледан и обговорен с очите на очевидец и участник. 
 “Банкноти и мечти между кориците” е труд, който е предназначен както за 
студенти от специалността Книгоиздаване, Журналистика и др., така и за 
специалисти филолози, културолози, медийнии и ПР изследователи, книговеди, 
библиографи, социолози. Но книгата може да заинтригува и по-широката 
читателска публика.  
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Публикации в научни сборници, научна периодика,  
предговори, послеслови: 
 
11. Хиляда живота – една библиотека. 100 години от рождението на Стилиян 
Чилингиров. // Пламък, 1981, № 11. 
 
 За първи път пространно е разгледана не само личността на писателя 
Чилингиров, но и неговата продължителна и неуморна дейност като библиофил и 
библиотечен специалист, съхранил една от най-богатите лични библиотеки у нас. 
Публикувани са подбор от автографи до писателя.    
 
12. Добри Немиров (1882 – 1945). // Немиров, Добри. Избрани произведения. 
(Послеслов). София: Български писател, 1982, с. 341–348. 
 
 Това е опит за биографично-творчески портрет на дълго премълчавания от 
литературната история и критика писател-класик. Откроени са литературните му 
постижения и приносът му за утвърждаването на психологическия реализъм в 
българската литература. 
 
13. Новооткрити писма от Лайпцигския период на Гео Милев. // Пламък, 1983, № 1. 
 
 Статия плюс публикация на самите писма, които разкриват нови моменти от 
творческата и личностна биография на Гео Милев, в т.ч. неговите интереси в 
областта на книжовността и книгоиздаването. 
 
14. Добри Немиров. // Литературна мисъл, 1984, № 5, с. 55–73. 
 
 Първа студия-портрет, посветена на живота и творчеството на 

пренебрегвания класик на българската литература. На дълбок и пространен анализ са 
подложени най-важните белетристични творби на Д. Немиров – романи, повести, 
разкази – като специален акцент в интерпретацията представлява приносът на 
писателя за обогатяването на нравствено-психологическата проблематика и 
разширяването на територията на психологическия реализъм в българската 
литература.  

 
15. Съдбата на осъзнатия синовен дълг. (В съавт. с Йордан Каменов) (Предговор). // 
Немиров, Емил. Добри Немиров. Спомени от един свидетел на неговия живот. 
Пловдив: Христо Г. Данов, 1986, с. 5–10. 
 
 Документална книга, базирана на спомените на сина на писателя. В предговора 
са откроени белетристичните приноси на Д. Немиров, както и новите моменти от 
неговата творческа и житейска биография, пресъздадени от Е. Немиров.  
 
16. Стихотворението “Миг” на Дебелянов в светлината на един неизвестен спомен. // 
Литературна мисъл, 1987, № 3, с. 133–142. 
 
 Анализът почива на неизвестни факти, включени в спомена на журналиста 
издател Христо Чолчев, които изменят досегашното смислово звучене  на 
творбата. 
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17. Сроди се малък и велик. (В съавт. с Йордан Каменов) (Послеслов). // В: За тебе те 
умряха. Съставители: А. Бенбасат, Й. Каменов. София: Военно издателство, 1987, с. 
307–311. 
 
 Това е пръв (и единствен) сборник с произведения на български писатели, 
загинали във войните, някои от които напълно неизвестни. В предговора те са 
разгледани не само като творци, но и като жертвени личности, чийто талант е 
преждевременно прекършен от фаталните исторически обстоятелства. В 
биографичната част на сборника А. Бенбасат представя с отделни статии пет 
имена на писатели, загиналите във войните писатели.   
 
18. Новооткрити писма от Лайпцигския период на Гео Милев. // В: Гео Милев. Нови 
изследвания и материали. София: Български писател, 1989. 
 
 Вж. № 13 от справката. 
 
19. За революционната лирика на Христо Смирненски. // Летописи, 1991, № 5, с. 211–
222. 
 
 Опит за нов прочит на революционната лирика на Хр. Смирненски извън 
дотогавашните идеологически клишета. 
 
20. Документ, очакван 10 000 дни. (Послеслов) // Бръзицов, Хр. 3000 нощи в затвора. 
София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски, 1991, с. 234–236. 
 
 Публикуването на открития от А. Бенбасат ръкопис на книга от публициста 
Хр. Бръзицов добавя редица неизвестни факти както от неговата биография, така и 
относно съдбите на осъдените от Народния съд български интелектуалци. В 
послеслова са интерпретирани не само качествата на самия текст, но и неговата 
документална стойност за осветляването на този период от историята ни. 
 
21. Хроника на едно литературно убийство. (В съавт. с Анна Свиткова) // В: Случаят 
“Тютюн”. 1951–1952 г. Съставители: А. Бенбасат, А. Свиткова. София: 
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1992, с. 313–329. 
 
 “Случаят “Тютюн” е първата книга, съдържаща неизвестни и публикувани 
документи, свързани с атаката срещу Д. Димов по повод издаването на романа му 
“Тютюн”. Тук са стенограмите от обсъжданията на романа в СБП, рецензии, 
доклади, изказвания, статии, писма и др. документи, които в пълнота осветляват 
този изключително важен момент от най-новата ни история и литература.  

В послеслова са откроени и подложени на сериозен анализ неизвестните 
дотогава факти и обстоятелства около “случая”, интерпретирани са механизмите 
на репресивните действия отстрана на литературната конюнктура срещу най-
ценното в творчеството на големия ни писател.    
 
23. Предсмъртната изповед на един професионален репортер. (Предговор). // Танев, 
Стефан. Отворени писма. Спомени и изповеди на главния редактор на в. “Утро”, 
писани в Централния затвор. София: Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски, 1994, с. І - VІ. 
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 Публикуването на открития от А. Бенбасат ръкопис на спомените на 
журналиста Стефан Танев, гл. редактор на в. “Утро, осъден от Народния съд, 
попълва редица бели полета от историята на българската журналистика и 
книгоиздаване. Същевременно това е изключителен документ за репресивните 
методи и действия на новата тоталитарна власт срещу елита на българската 
буржоазна интелигенция.  
 В послеслова е отделено място както на неизвестните биографични, житейски 
и исторически факти, така и на литературно-историческата стойност на този 
важен документален източник. 
 
24. Любовта в поезията на Вапцаров. // В: Никола Вапцаров – нови изследвания. 
Сборник от доклади. Благоевград: 1995, с. 91–101. 
 
 Малкото Вапцарови стихотворения с любовна тематика се разглеждат в 
контекста на съпротивата му срещу идеологическите и сантименталистки 
клишета. 
 
25. Към изучаването на българския литературен Ерос. // В: Ненаситният ловец. 
Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Зденек Урбан. София: Хомо 
Бохемикус, 1995, с. 152–157. 
 
 Пръв опит да се проблематизира понятието “Български литературен Ерос” и 
да се откроят неговите исторически, тематични и смислови параметри в 
контекста на българския социум и екзистенция. 
 
26. Да убиеш зевзек. (Послеслов). // Руменов, Борис (Борю Зевзека). Балканската 
комедия. Съставител А. Бенбасат. София: Университетско издателство “Св. Климент 
Охридски”, 1995, с. 177–186. 
 
 За първи път след дългогодишна забрана и забрава се събират и издават 
произведения на известния хуморист и редактор на в. “Барабан” Борис Руменов.  

В послеслова, на базата на новооткрити документални източници, са разкрити 
и интерпретирани непознати факти и обстоятелства около съдбата и трагичната 
участ на убития след 9. ІХ. 1944 г. журналист и писател. 
 
27. Еротичният жизнетворчески роман на Андрей Протич. // Език и литература, 1995, 
№ 5-6, с. 85–107. 
 
 В броя за първи път са публикувани значителни по обем части от дневниците 
на А. Протич, заедно с пространен аналитичен анализ на А. Бенбасат за тяхното 
литературно и биографично значение. 
 
28. Любовта в поезията на Вапцаров. // В: Никола Вапцаров. Нови изследвания. 
Благоевград: 1995. 
 
 Вж. № 24 от настоящата справка. 
 
29. Автобиографизъм и еротика. (Послеслов). // Христов, Кирил. Бездна. Роман. 
София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1996, с. 279–287. 
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 Издаването на непубликувания роман на К. Христов “Бездна” хвърля нова 
светлина върху неговото белетристично творчество, съдържащо в себе си голяма 
доза автобиографизъм.  

В послеслова са анализирани тъкмо тези автобиографични моменти, отразени 
и в дневниците на писателя, които, превъплътени в художествена проза, чертаят 
нови и изпреварващо съвременни перспективи пред българската литература.    
 
30. “Жена, в утробата ти ужаса познах”. Еротични мотиви в поезията на Яворов. // В: 
Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П. К. Яворов. София: 
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1996, с. 34–46. 
 
 Любовната лирика на Яворов се разглежда в контекста на имплицираната в 
нея еротика, изграждаща нови представи за нейната смисловост и поетика. 
 
31. “Адът – това са другите...” (Послеслов). // Христов, Кирил. Ад в Рая. София: 
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1997, с. 265–268. 
 
 Биографично-споменният роман “Ад в Рая” на Кирил Христов е публикуван за 
първи път по оригиналния ръкопис, редактиран от А. Бенбасат. В послеслова са 
откроени и коментирани художествено-документалните качества на 
произведението, базирани на неговата автентичност, белетристично-
публицистично майсторство и на присъщата на автора субективност в 
трактовката на личностите и събитията.  
 
31. Непубликуваните приживе романи на Кирил Христов “Бездна” и “Бели дяволи”. // 
В: Кирил Христов. Нови изследвания. Шумен: 1997, с. 119–129. 
 
 Студията развива и обобщава предишните наблюдения и анализи на А. 
Бенбасат върху белетристичното творчество на К. Христов с присъщия му 
еротизъм и автобиографизъм. 
 
32. Лириката на Славчо Красински. (Послеслов). // Красински, Славчо. В утрината, 
щом запеят. София: Фондация “Земята и хората”, 1999, с. 59–62. 
  
 Опит за нов синтезиран прочит на лириката на Сл. Красински, с аналитично 
открояване на нейната философска дълбочина и неповторима образност.    
 
33. Музеите // В: Алманах България ХХ век. София, 2000. 
 
 Студията е посветена на историята на българското музейно дело през ХХ в., 
която не е достатъчно добре проучена.  
 
34. Предметността у Далчев – един проблем с много измерения // В: Атанас Далчев – 
текст и интерпретация: [Сборник]. София: 2001, с. 72–82. 
 
 В текста е направен опит за анализ на поетиката и специфичната знаковост, 
която носят предметите (вещите) във философската лирика на Атанас Далчев. 
 
35. Еротика и порнография. // Страница (Пловдив), № 3, 2001. 
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 В студията за първи път поотделно и в съпоставителен план са разгледани два 
социокултурни феномена – еротика и порнография, – най-вече в контекста на 
литературата и изобразителното изкуство. Чрез дефинирането им и чрез анализа 
на конкретни реалии се прокарва относителната разграничителна линия между 
тях, която е най-ясно откроима в естетически план, когато засяга същинското 
изкуство и имитацията му.  
 
36. Еротичните поеми в проза на Аура. // Критика, 2001, № 1, с. 46–49. 
 
 Разгледани са малко известните поеми в проза на проф. Асен Златаров, които 
представляват нов и почти безпрецедентен момент в историята на българската 
литература. 
 
37. За ползата и вредата от издаването на нацистка литература // Литературен 
вестник, №14, 10–16 апр. 2002. 
 
 Статията е по конкретен повод – наводняването на книжния ни пазар с 
нацистка, неонацистка, антисемитска и негационистична литература, както и 
възникналата полемика в медиите. Анализирани са конкретни книжовни проявления 
и тяхното отражение върху професионалните качества на издателския бизнес, а 
също манипулативният  ефект на тази книжнина върху масовата читателска 
аудитория. 
 
38. Културна мисия и рекламна стратегия. За един каталог на Издателство “Хемус”. // 
Годишник на софийския университет, Факултет по журналистика и масови 
комуникации. Т. 9, 2002. С., 2003. 
 
 Студията разглежда първия български търговско-рекламен каталог, който 
едновременно играе и ролята на кратък енциклопедичен речник на българската 
литература. Дело на изд. “Хемус”, това издание изпълнява значима културно-
образователна роля като част от цялостната стратегия на издателството, 
насочена към обнародването и разпространението на националнозначимата 
литература.    
 
39. Културологични аспекти на музейната институция и музейната професия. // В: 
История на музеите и музейното дело в България, Плевен, 2003. 
 
 Опит за открояване на ролята на музейната институция и музейната 
професия (личността на музейния специалист) като медиатори на културно 
познание и естетическо съ-преживяване на миналото.  
 
40. Още нещо за книгоиздателя Гео Милев. // Издател, № 3, 2003. 
 
 Публикация на неизвестен документ – “Устав на издателство “Везни”, дело на 
неуморимия интелектуалец с трагична съдба Гео Милев.  

Във встъпителната статия са разкрити нови моменти от биографията, 
творчеството и проявеното новаторство в книгоиздателската професия на 
големия ни писател, поет, критик, изкуствовед, редактор, издател... 
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41. Личната библиотека – начин на живеене или доизживяване. // Критика, № 3–4, 
2003. 
 
 В статията са определени различните форми на комплектуване и 
съществуване на лични библиотеки през тоталитарния период и тяхното 
отражение върху битието на българина (престижност, инструмент за прекарване 
на свободното време, “оръдие на труда”, начин на живеене). Прокаран е паралел със 
сегашния социокултурен момент и са анализирани допирните точки и най-вече 
различията.  
 
42. Книгата като събитие. Първата антология на българската поезия. // Издател,  №  4, 
2003. 
 Студията отдава дължимото на първата антология на българската поезия, 
съставена от Д. Подвързачов и Д. Дебелянов – като значим литературен и 
издателски факт, който възбужда литературния и критическия интерес, от една 
страна, а от друга, дава тласък на развитието на този издателски “жанр” у нас. 
 

  43. Изход за университетската книга. // Култура, № 9, 11 март 2005, с. 11. 
   
   Проблемна статия, посветена на университетското книгоиздаване у нас в 
миналото и днес, респективно на състоянието на Университетското издателство 
“Св. Климент Охридски”. В края се предлагат конкретни инициативи за 
преодоляването на кризата и за по-нататъшното развитие на този сектор. 
 
44. Праворазбраната комерсиализация. Или за началото на българското масово 
книгоиздаване. // В: Библиотеки, четене комуникации: Сборник. В. Търново, 2005. 
 
 Проблематизира се историческото възникване и развой на масовото 
книгоиздаване у нас през Възраждането и след Освобождението, както и 
разнопосочните, мотивирани от субективни пристрастия и липса на историческа 
дистанция, оценки на интелигенцията относно качествата на продукцията масови 
книги, издавани по онова време.   
 
45. Литературата като вещ. // Известия на Националния литературен музей. Т. 3. С., 
2005. 
 Изтъква се и се анализира в историко-културологична дълбочина огромната 
роля на вещността (книжността и ръкописа) в художествената литература. На 
интерпретация са подложени редица примери в тази посока. Предлагат се подходи 
към този проблем в съвременната дигитална ера. 
 
46. Анализ на анкетата за състоянието на българската културна периодика. // Критика 
и хуманизъм, № 19, извънреден брой, 2005, с. 15–29. 
 
 Обобщават се резултатите от тази първа по рода си анкета след 1989 г. и се 
предлагат изводи за състоянието на този сектор. 
 
47. Управляващите ни не обичат книгите. // Култура, № 28, 21 юли 2006, с. 3. 
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 Проблемно-критична статия по повод въвеждането на 20% ДДС върху всички 
издавани у нас книги и отказа на Народното събрание да премахне или диференцира 
този данък. Анализът е илюстриран с конкретни примери. 
 
48. (Лъже)Жълтата преса в България. // Print-Pack Magazine, № 5, 2006, с. 22–24. 
 
 Анализ на спецификата на българската жълта преса в съпоставка с тази на 
Запад. 
 
49. Евроинтеграция и книгоиздаване. Или за правилата на играта. // В: Книгата и 
“безкнижната” цивилизация: Сборник. София, 2006, с. 505–513. 
 
 Статията излага и анализира проблемите, които стоят пред българското 
книгоиздаване в контекста на приемането ни в ЕС. 
 
50. Посттоталитарни трансформации в българското книгоиздаване до средата на 90-те 
години. // В: България в Европа. Международна научно-практическа конференция, 2–
4 юни 2006 г. София: ГорексПрес, 2006, с. 448–457. 
 
 Пространна аналитична студия, посветена на промените в книгоиздателския и 
книготърговския сектор по време на прехода от тоталитаризъм към демокрация и 
от планова към пазарна икономика. Разгледани и интерпретирани са основните 
позитивни и негативни черти на този процес, дадени са примери с конкретни 
субекти от книгоиздателския бранш в контекста на общата му несиметричност  
комерсиализация.  
 
51. Университетската книга на българския пазар. // В: Бизнес среда на книгата. Сб.  с 
доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 г. във 
Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент Охридски”. – 
София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, с. 31–39. 
 
 Студията има проблемно-аналитичен и историко-културологичен характер,  
основана е на доклад, четен на Националния семинар “Бизнес среда на 
книгоиздаването и книготърговията”, проведен във ФЖМК.  
 Вж. също № 43 от настоящата справка.  

  
52. Панаирът не е книжарница. Втора серия. // Print-Pack Magazine, № 1, 2007. 
  
 Статията отново поставя на дневен ред въпроса за културната ефективност 
на Софийския международен панаир на книгата. На критичен анализ се подлага 
миналото и сегашното му състояние, извеждат се световните принципи и норми в 
тази сфера, предлагат се решения. 
  
53. Гугълите. // Култура, № 23, 13 юни 2007. 
 
 Проблемно-критична статия, която повдига наболелия въпрос за 

плагиатството в науката и книжовността, станал особено актуален с налагането 
на интернет комуникациите. Новоизкованото понятие “гугъли” визира 
интелектуалните крадци, които се възползват от достъпността и безплатността 
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на мрежата и търсачката, за да присвояват чужди текстове и да произвеждат от 
свое име псевдонаучни трудове.    

 
54. Ще се окаже ли прав Бредбъри? Комиксът – мост между цивилизацията на 
словото и образа. // Print-Pack Magazine, № 6, 2007. 
 
 Статията е един от първите опити у нас да се проблематизира феноменът 
комикс като мост между цивилизациите на словото и образа и да се проследи 
неговата история и културна роля по света и присъствието/отсъствието му в 
България.  

 
55. Паралелното книгоиздаване. Книгата и вестникът. // В: Сб. с доклади на Научната 
конференция “Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 
РНБ “П. Р. Славейков”, ноември 2006 г. – В. Търново: Университетско издателство 
“Св. св. Кирил и Методий”, 2007. 
 
 Студията представлява първото у нас изследване на реактивирания световен 
феномен “вестник плюс книга”, който се налага в България със стартирането на 
поредицата “Златна колекция ХХ век”, разпространявана от вестниците “Труд” и 
“24 часа”. На анализ са подложени принципите на подбор и публикуване, 
маркетингово-рекламните стратегии и иновативни практики на издателите и 
разпространителите, както и читателските нагласи. Изтъкнати са позитивните и 
негативните страни на това явление в неговия роден вариант. 
 
56. Еротика по пощата. // Print-Pack Magazine, № 2, 2008. 
 
  За първи път се разглежда малко познатият издателски и културен феномен 
“пощенска карта с еротично съдържание”, който придобива гражданственост в 
Европа и у нас в края на ХІХ и началото на ХХ век. Анализирани са комуникативните 
възможности на този продукт с оглед визуалното представяне на послания, които 
трябва да бъдат “скрити” от морални задръжки, т.е. поради тяхната еротична 
“забраненост” в езика на словесното – писмено и устно – общуване.  
 
57. За и против “гугълите” // В: Сб. с доклади Национална кръгла маса “Книга и 
комуникация – от идеята до интерпретацията” – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 24-
25 април 2007 г. – В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и 
Методий”, 2008. 
 
 Вж. № 53 от настоящата справка.  
 
58. Мафия – книга – медия – бум! // Култура, № 19, 23 май 2008. 
 
 В тази статия е подложен на анализ един литературен и книжно-издателски 
феномен, който се появи у нас в края на ХХ в. с т.нар. вулгарен роман (Христо 
Калчев) и се трансформира през ХХІ в. в лъжедокументалните книги на убития бивш 
мафиот Георги Стоев. Интерпретацията откроява редица проблеми, засягащи 
масовата литература и вкусовете на нейната (българска) публика, авторството и 
лъже-авторството, морала на пишещия и издаващия книги и пр.  
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59. Българската книга – конвертируема валута. // В: Сб. с доклади на Научната 
конференция “Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методии”, 
РНБ “П. Р. Славейков”, ноември 2007. – В. Търново: Университетско издателство 
“Св. св. Кирил и Методий”, 2008. 
 
  Статията анализира проблемите, свързани с присъствието/отсъствието на 
книгата от  български автори на чуждестранния пазар – за стимулите отстрана 
на правителствените и неправителствените структури, подсигуряващи това 
присъствие, както и за липсата на такива стимули; за ролята на преводача, 
издателя, на  културните ни центрове в чужбина, на рекламата и пазара. Предлагат 
се и различни възможности, които биха подпомогнали решаването на поставените 
проблеми.    
 
60. Поредицата “Университетска библиотека” – институционализация на 
академичната книга. // Годишник на Софийския университет “Св. Климент 
Охридски”, ФЖМК. Т. 15, 2009, 51–60. 
 
 Студията  проследява възникването, развитието, научната и културната роля 
на първата университетска книжна поредица у нас. Подробно са анализирани 
цялостната стратегия и издателска практика на Софийския университет във 
връзка с регламентирането на финансовия, нормативния и научния статут на 
“Университетска библиотека” и редовното й издаване в продължение на близо 40 
години.. Посочени са причините за спирането и половинвековното отсъствие на 
поредицата от пазара на академични книги. Разглежда се и сегашното й състояние 
– след възстановяването й през 2000 г.     
 
61. Книжният “Славейков” – помръкнала слава и неясно бъдеще. // Култура, № 1, 9 
ян. 2009, с. 5. 
 
 Статията проблематизира социокултурната роля на книжния сергиен базар 
на пл. “Славейков”, приноса му за демократизацията на книжния сектор през 
първите години на прехода. Проследени са трансформациите, които настъпват с 
този феномен в по-ново време, неговата настояща пълна комерсиализация, културно 
западане и – респективно – изгубването на водещите му позиции в условията на 
конкуренция с развитата книжарска мрежа.    
  
62. Универсален издател и меценат. 130 години от рождението на Александър 
Паскалев // Библиотека, ХVІ, 2009, № 4. 
 
 На базата на вече събрания емпиричен материал тази студия се стреми да 
изведе и анализира основополагащата роля на издателя Ал. Паскалев за 
европеизирането на българското книгоиздаване през първите десетилетия на ХХ 
век. Разгледана е ролята на поредицата “Всемирна библиотека” за запознаването 
на поколения наши читатели със световната литература, както и меценатството 
на Паскалев по отношение на българската литература и българския писател. 
Особено внимание е обърнато на професионализма на издателя, на качеството на 
неговите книги в съдържателно, преводаческо, редакционно, оформителско и 
полиграфическо отношение.    
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63. Редакторът – тази изчезваща порода // В: Библиотеки, четене, комуникации. 
Сборник с доклади на Седмата научна конференция – ВТУ “Св. Св. Кирил и 
Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, 21-22 ноември 2008. – В. Търново: Университетско 
издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 130–138. 
 

Студията излага собствената гледна точка на А. Бенбасат, формирана въз 
основа на опита и теоретичните му познания, към професията на редактора в 
книгоиздаването. В позитивен и негативен план са очертани и анализирани 
различните “породи” редактор, както и състоянието на редакторската 
институция в съвременното българско книгоиздаване. 

 
64. Великотърновското издателство “Слово”: превръщане на провинциалната медия в 
национална. // В: Сб. с доклади на Националната научна конференция за книгата, 
печатните комуникации и регионалните медии “Между традицията и модерността”, 
11 юни 2009 г. В. Търново. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и 
Методий”, 2010, с. 159 – 172. 
 

Въз основа на богат емпиричен материал и лични наблюдения се проследява 
историята на великотърновското издателство “Слово” и се анализира ролята му 
на национална институция, работеща в полза на българското образование, наука и 
култура. 
 
65. Щрихи към медийния образ на българската книга. // В: Книгоиздаване и медии. 
Сб. с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. 
във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Климент 
Охридски”. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009, с. 
20–27. 
 
 Проблематизира се присъствието на книгата в днешните български медии 
(най-вече печатни). Коментира се политиката на медиите по отношение 
представянето на книгата, а също доколко и каква е ангажираността на самите 
издателства за нейното адекватно представяне и рекламиране. 
 
66. Българското книгоиздаване през последните двайсет години. // 4Publishing, № 1, 
2009, с. 34–38. 
 
 Статията запознава читателите на студентското издание с най-важните 
моменти от историята на българското книгоиздаване през периода на преход от 
тоталитаризъм към демокрация, в синхронен и диахронен план се анализират 
трансформациите и тенденциите в неговото развитие.   
 
67. Софийският панаир на книгата в балкански контекст. // В: Панаирът на книгата – 
български и балкански измерения. Сборник. Съст. А. Бенбасат. София: 
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, с. 11–18. 
 

За първи път в съпоставителен план са разгледани Софийският, Солунският и 
Белградският международни панаири на книгата. Статията е плод на лични 
наблюдения и изследване, което е резултат от реализиран научен проект, 
подпомогнат от държавния бюджет на СУ за научни изследвания. 
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68. Книжен дефицит и филтър. // Библиотека, 2010, № 5, с. 37–39. 
 
 Статията е пръв опит за интерпретация на две взаимосвързани явления, 
характерни за тоталитарния ни период – дефицит на търсени от публиката 
заглавия (предимно западни) и черен пазар, осъществяван от т.нар. филтър, 
разполагащ се пред софийската антикварна книжарница. Последният е определен 
като своеобразна контрацензура с комерсиален характер. 
  
69. Пиянството на един четящ народ. Преходът в системата на книгата. // В: 
Журналисти по теория, журналисти на практика. Дневник на Четвъртия медиен 
панаир 30 ноември – 4 декември 2009 г. Преход в медиите и медии в преход. // София: 
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова 
комуникация, 2010, с. 213–219. 
 
 Статията обобщава дългогодишните наблюдения на А. Бенбасат върху 
процесите, протичащи в българското книгоиздаване. Направен е обзорен анализ на 
преходния период в системата на книгата. Акцентно и чрез множество примери се 
открояват различните трансформационни процеси – позитивни и негативни – и 
съвременните тенденции в българското посттоталитарно книгоиздаване. 
 
70. Виртуалната книга и законът. // Култура, № 37, 29 окт. 2010, с. 9. 
 

Статията излага собствената гледна точка на А. Бенбасат по дискусията, 
предизвикана от акцията на ГДБОП срещу пиратското издателство, маскирано 
като виртуална библиотека “Читанка”. На задълбочен анализ са подложени 
правните, моралните, комерсиалните и др. характеристики на проблема с 
“безплатното” качване на защитени от Закона произведения в интернет.      
   
Участие в национални конференции, семинари, кръгли маси и др. 
 
71. Национална кръгла маса “За ползата и вредата от издаването на нацистка 
литература” – Софийски университет “Св. Климент Охридски”, март 2002 г. 
 
 Кръглата маса, на която А. Бенбасат е организатор и модератор, е 
предизвикана от небивалия “бум” с издаването на нацистка, неонацистка и 
антисемитска литература у нас. Вж. също № 37от настоящата справка. 
 
72. Кръгла маса “Евроинтеграцията и пространството на книгата”, София, 26 май 
2006 г. 
 
  Проведена по времето на Панаира на книгата в София, тази кръгла маса, на 
която А. Бенбасат е модератор, разглежда проблемите, пред които е изправено 
родното книгоиздаване на прага на приемането ни в ЕС. Вж. също № 49 от 
настоящата справка. 
 
73. Научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации” – ВТУ “СВ. Св. Кирил и 
Методий”, 22 – 23 ноември 2006 г. Доклад на тема “Паралелното книгоиздаване. 
Книгата и вестникът”. 
 
  Вж. № 55.  
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74. За и против гугълите. Доклад на Национална кръгла маса “Книга и комуникация – 
от идеята до интерпретацията” – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 24–25 април 2007 г. 
 
  Вж. № 53. 
 
75. Българската книга – конвертируема валута. Доклад на Научна конференция 
“Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методии”, РНБ “П. Р. 
Славейков”, ноември 2007. 
 
  Вж. № 59. 
  
76. Щрихи към медийния образ на българската книга. Доклад на Научния семинар 
“Книгоиздаване и медии”, пров. 23 ноември 2007, ФЖМК. 
 
 Вж. № 65. 
 
77. Редакторът – тази изчезваща порода. Доклад на Седмата научна конференция 
“Библиотеки, четене, комуникации – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. 
Славейков”, 21-22 ноември 2008. 
 
 Докладът излага собствената гледна точка на А. Бенбасат, формирана въз 
основа на опита и теоретичните му познания, към професията на редактора в 
книгоиздаването. В позитивен и негативен план са очертани и анализирани 
различните “породи” редактор, както и състоянието на редакторската 
институция в съвременното българско книгоиздаване.  
 
78. Великотърновското издателство “Слово”: превръщане на провинциалната медия в 
национална. Доклад на Националната научна конференция за книгата, печатните 
комуникации и регионалните медии “Между традицията и модерността”, 11 юни 2009 
г. В. Търново. 
 
 Въз основа на богат емпиричен материал и лични наблюдения в доклада се 
проследява историята на великотърновското издателство “Слово” и се проследява 
ролята му на национална институция, работеща в полза на българското 
образование, наука и култура. 
 
79. Балканският Франкфурт? Софийският панаир на книгата в балкански контекст. 
Доклад на Научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации” – ВТУ “Св. Св. 
Кирил и Методий”, РНБ “П. Р. Славейков”, пров. на 16-17 ноември 2009 г. 
 
 Докладът анализира съвременното състояние на Софийския панаир на книгата 
в съпоставка с водещите книжни панаири на Балканите. 
 
80. Пиянството на един четящ народ. Преходът в системата на книгата. Доклад на 
Четвъртата международна научна конференция “Журналисти по теория, журналисти 
на практика”: “Медии и преход в регионален и глобален контекст – балканска 
перспектива”, проведена на 3 декември 2009 г. във ФЖМК. 
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 Докладът прави обзорен анализ на преходния период в системата на книгата. 
Акцентно и чрез множество примери се открояват различните трансформационни 
процеси – позитивни и негативни – и съвременните тенденции в българското 
посттоталитарно книгоиздаване. 
 
81. Завършител и възродител. // В: Златните зърна на Славчо Атанасов – златни зърна 
в българската култура. Юбилеен сборник, посветен на 100-години от рождението на 
Славчо Атанасов и 70-години от създаването на Библиотека “Златни зърна”. // София: 
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 24–29. 
 

На основата на събрания и публикуван емпиричен материал статията 
анализира и обобщава ролята на Сл. Атанасов и неговата “Библиотека “Златни 
зърна” за запознаването на българската публика с най-стойностните образци на 
световната литература. Разгледана е неговата водеща позиция в областта на 
подбора на заглавията, качеството на превода, редактирането, цялостното 
оформление и полиграфия на изданията му. Посочено е и важното значение на 
неговото издателско наследство за възраждането на съвременното българско 
книгоиздаване   
 
82. Културна и бизнес ефективност на Софийския международен панаир на книгата в 
контекста на балканските панаири на книгата. Доклад на Кръгла маса в рамките на 
Панаира на книгата – София, 4 декември 2009 г. 
 
 Докладът е изнесен пред кръглата маса, на която А. Бенбасат е модератор, 
проведена по времето на Панаира на книгата. Инициативата е включена в проекта, 
ръководен от А. Бенбасат, финансиран от държавния бюджет за научни 
изследвания на СУ. На анализ е подложена културната роля и ефективност на 
международните панаири у нас и по света, предложени са инициативи за 
повишаване на нивото на българския книжен  панаир в тази област.  
 
83. Книгата във виртуалното пространство. Доклад на Научна конференция 
“Библиотеки, четене комуникации” – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, проведена на 
16–17 ноември 2010 г. 
 
 Докладът прави обзорен анализ на отражението на новите технологии върху 
различните аспекти на книгоиздателския бизнес, както и на променящия се образ на 
книгата във виртуалното пространство. 
 
84. Образът на книгата във виртуалния свят. Доклад на Националния научен семинар 
“Книгата във виртуалния свят” – Факултет по журналистика и масова комуникация на 
СУ “Св. Климент Охридски”, проведен на 14 дек. 2010 г. 
 
 Доклад на научния семинар “Книгата във виртуалния свят”, на който А. 
Бенбасат е модератор. Тук се разглеждат позитивните и негативните страни на 
различните трансформации, които претърпяват възгледите и представите за 
книгата, автора и издателя при дигитализирането на книжното съдържание и при 
навлизането на това съдържание във виртуалния свят. Извеждат се и се 
анализират характеристиките на е-book в съпоставка с важни елементи на 
традиционната книга, отчита се невъзможността някои от тях да бъдат 
възпроизведени и/или имитирани при “безтелесната” книга. Проследява се и 
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процесът на продуциране на традиционни книги като следствие от 
взаимодействието на интернет феномените с книгоиздаването. Прилагат се важни 
изводи.    
 

 
Съставителство, бележки, рецензии: 

 
85. Немиров, Е. Добри Немиров. Спомени от един свидетел на неговия    живот. 
Литературна обработка, предговор и бележки: А. Бенбасат, Й. Каменов. // Пловдив: 
“Христо Г. Данов”, 1986. – 288 с. 
 
 Това е първата самостоятелна книга, посветена на пренебрегвания класик на 
българската литература Добри Немиров. 
 
86. За тебе те умряха. Съставители: А. Бенбасат, Й. Каменов. // София: Военно 
издателство, 1987. – 328 с. 
   
  Това е пръв (и единствен) сборник с произведения на български писатели, 
загинали във войните, някои от които напълно неизвестни. Вж. и № 17 от 
настоящата справка. 

 
87. Случаят “Тютюн” 1951–1952. Стенограми, статии, рецензии, спомени. 
Съставители: А. Бенбасат, А. Свиткова. // София: Университетско издателство “Св. 
Климент Охридски”, 1992. – 332 с. 
 

“Случаят “Тютюн” е първата книга, съдържаща неизвестни и публикувани 
документи, свързани с атаката срещу Д. Димов по повод издаването на романа му 
“Тютюн” и последвалата преработка на книгата. Тук са стенограмите от 
обсъжданията на романа в СБП, рецензии, доклади, изказвания, статии, писма и др. 
документи, които в пълнота осветляват този изключително важен момент от най-
новата ни история и литература.  
 
88. Руменов, Борис (Борю Зевзека). Балканската комедия. Съставител Алберт 
Бенбасат. // София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1995. – 188 
с. 
 

В книгата за първи път след дългогодишна забрана и забрава се събират и 
издават по-важните произведения на известния хуморист и редактор на в. 
“Барабан” Борис Руменов. 
 
89. Красински, Славчо. В утрината, щом запеят. Състав. и послеслов Алберт Бенбасат. 
Библ. “Български поети за земята”. // София: “Фондация “Земята и хората”, 
Издателско ателие Аб, 1999. 
 
 В книгата са събрани най-представителните стихотворения на Сл. Красински, 
които го нареждат сред най-проникновените поетически интерпретатори на 
родната природа 
 
90. Бизнес среда на книгата. Сборник с доклади от научния семинар по 
книгоиздаване, пров. на 23 ноем. 2004 г. във ФЖМК. Съставители: Алберт Бенбасат, 
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Веселина Вълканова, Петранка Филева. – София: Университетско издателство “Св. 
Климент Охридски”, 2007. 
 
 Това е първият у нас сборник, посветен на проблемите на българското 
книгоиздаване. Включени са текстове, основани на докладите от научния семинар, 
проведен във ФЖМК, както и др. текстове по разглеждания проблем. 
 
91. Книгоиздаване и медии. Сборник с доклади от научния семинар по 
книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2007 г. във ФЖМК. Съставител: Алберт 
Бенбасат. – София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2009. 
 
 Втори сборник, посветен на проблемите на българското книгоиздаване, 
съдържащ текстове, основани на докладите от едноименния научен семинар, 
проведен във ФЖМК. 
 
92. Панаирът на книгата – български и балкански измерения. Съставител А. Бенбасат 
// София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010. – 136 с. 
 
 Сборникът съдържа резултатите от научния проект “Проучване и 
съпоставка между Софийския международен панаир на книгата и международните 
панаири на Балканите”, ръководен от А. Бенбасат и финансиран със средства от 
държавния бюджет на СУ за научни изследвания през 2009 г. Това е първото у нас 
изследване по тази проблематика. 


