
 

Отчет 

за дейността на Библейска библиотека (Bibliotheca biblica) 

юли 2014 – юни 2015 г. 

След 15 години съществуване ББ се утвърди като желано и предпочитано 

място за научни занимания на много и различни изследователи от различни 

институции. За периода 2013-2014 статистиката сочи около 425 посещения за 

годината от студенти, преподаватели и гости, които са използвали 1238 книги и 

периодика, а в отчетния период се наблюдава слабо увеличение по отношение на  

статистическите данни, регистриращи 450 посещения и съответно 1300 използвани 

книги и периодични издания. Наред с това стана все по-желана и търсена услугата 

и възможността да се получават копирани конкретни страници или информация за 

книги и периодика по електронна поща.  

Книгите и периодиката, които са на разположение на читателите са вече 

9771  библиотечни единици, както следва: 54 бр. електронни носители, 7216 книги 

и 2501 тома периодика. 

  През отчетния период (юли 2014 до юни 2015 г.) са получени общо 121 

библиотечни единици:  104 книги, 17 тома периодични издания и електронни 

носители (1 CD ).  Новопостъпилите библиотечни единици са на следните езици:  

немски – 57, английски –  8,   гръцки –  1, румънски – 3,   български – 1, холандски 

– 1, арабски – 1, браил – 50.  

През месец май 2014 беше представен на родната общественост най-новия 

превод на Библията на съвременен български език. Този превод е дело на 

преподавателите по Библеистика в Богословския факултет. Във връзка с този нов, 

дълго очакван превод бяха стартирани различни проекти, в които се включи и ББ:  

База данни към текста на най-новия превод на Библията на съвременен български 

език - критични места, неточни преводи, нестабилни термини;  Библейска 

ономастика – каталог на nomina personalia в Свещеното Писание. Резултатите от 

първия проект ще бъдат предложени на Българското библейско дружество за 

възможни корекции на новия превод при следващо издание, а каталогът с имена от 

втория проект ще бъде издаден като пореден том от поредицата на Библейска 

библиотека.   

В процес на предпечатна подготовка е сборник материали посветен на 

починалия библеист проф. Сл. Вълчанов, който беше член на настоятелството на 

библиотеката едно десетилетие.  

По време на преподавателската си мобилност в Регенсбург Германия, доц. 

Найденов е имал среща с проф. Никлас, отговарящ за доставките на книги за ББ,  с 

когото са обсъдили необходимостта от нови книги и справочници, модули от 

специализирана литература, които да бъдат закупени.  

В последните дни бе осъществена връзка и регистрация с Theological Book 

Network, от където се очаква постъпление на книги.   

По-големи дарения за периода - проф. Chr. Dohmen, Prof. K.-W. Niebuhr, 

Prof. U. Luz, Prof. H. Klein, Prof. R. Kubat, Prof. W. Thiel, библиотеката към 

Британски Съвет в София, проф. Ив. Димитров, дoц. Ив. Найденов, проф. Е. 

Трайчев. 
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