
Отчет 

за дейността на Библейска библиотека (Bibliotheca biblica) 

септември 2016 г. – август 2017 г. 

 

Библиотека „Библика“ става все по-търсено място както за индивидуални 

научни занимания на студенти, докторанти и преподаватели от различни учебни 

заведения и институции, така и за споделяне на мнения и идеи. В навечерието на 

20-годишнината на библиотеката статистиката сочи 510 посещения за последната 

година, като са ползвани 1397 книги и периодични издания.  

Услугите копиране и сканиране на страници от книги и периодични 

издания и изпращането им по електронната поща се радват на все по-голям 

интерес от страна на читатели от провинцията. 

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

10 353 библиотечни единици, разпределени, както следва: 54 бр. електронни 

носители, 7641 книги и  2658 тома периодика. 

През отчетния период са получени общо  208 библиотечни единици: 129 

книги,  79 тома периодични издания.  Новопостъпилите библиотечни единици са 

предимно на немски и английски езици.  

Книгите от библиотеката на покойния проф. Славчо Вълчанов се 

обработват постепенно. Беше изработен печат с неговото име като дарител, който 

се поставя на всяка от книгите.  

Дарението на Prof. Chr. Dohmen e обработено. 

 

Инициативи на ББ 

На 10 юни 2017 г. в конферентната зала на Богословския факултет на СУ се 

проведе 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 фонда на 

библиотеката и с начина на използването му.  

Интернет-порталът Православие.бг съвместно с Библейска библиотека обяви 

национален конкурс за есе, посветено на Библията: „словото Божие е живо и 

действено и е по-остро от всеки двуостър меч: то прониква до раздяла на душа 

и дух, на стави и мозък, и преценява помисли и намерения сърдечни.” (Евр. 4:12). 

За написването на есетата участниците можеха да ползват ресурса на Библейска 

библиотека. Резултатите бяха обявени на 23.10.2017 г., а есетата ще бъдат 

публикувани.  

Библейска библиотека е съучастник и в един нов проект на катедра 

Билеистика на БФ: „Библейски образи и мотиви в българската художествена 

литература“. Предстоят мероприятия до края на годината.  

По-големи дарения за периода – Prof. Dr. Chr. Dohmen, сем. проф. Сл. 

Вълчанов, проф. И. Ж. Димитров. 

 

20.10.2017 г.                                       Библиотекар: Ангелина Петрова 

 


